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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 

1977 yılı Bütçe kanunu tasarısının (1/494) (S. Sa
yısı s 499) görüşmelerine devam olunarak : 

Millî Savunma Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı, 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü, 
b) Jandarma Genel Komutanlığı, 
Adalet Bakanlığı ve 
Yargıtay Başkanlığı bütçeleri kabul edildi, 

21 Şubat 1977 Pazartesi günü saat 10.00'da topla
nılmak üzere Birleşime saat 23.50'de son verildi. 

Başkan Divan Üyesi 
BaşkanvekiH Sivas 

Mehmet Altınsoy Enver Akova 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Ağrı Malatya 
Cemil Erhan Hüseyin Deniz 

Divan Üyesi 
Bursa 

Halil Karaatlı 

» • < ^ ~ <••• 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 10.00 

BAŞKAN : Başkam ekili Mehmet Orhan Akkoyunlu 

DİVAN ÜYELERİ: Mehmet Özmen (Gaziantep) - Mehdi Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 51 nci Birleşimini açıyorum. 

II - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S. Sayısı : 614) (1) 

A) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 1977 Malî yılı Bütçe Kanunu Taşa
nlarının görüşülmesine devam ediyoruz. 

Programımız uyarınca Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çesi ile bu Bakanlığa bağlı Üniversite bütçelerinin gö
rüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?... Yerlerinde* 

(1) 499 S. Sayılı Basmayazı 16.2.1977 tarihli 46 ncı 
Birleşim tutanağına eklidir, 

Grupları ve şahısları adına söz alan üyelerin isim
lerini okuyorum; grupları adına söz alan sayın üye
ler : 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Saym Ne
jat Ölçen, Demokratik Parti Grupu adına Sayın Ha
san Korkmazcan, Adalet Partisi Grupu adına Saym 
tlhami Ertem, Millî Selâmet Partisi Grupu adma Sa
yın Hulusi özkul ve Sayın Cemal Cebeci. 

Şahısları adına; Saym Fahri özçetik, Saym Mus
tafa Güneş, Sayın Hüseyin Erçeük, Sayın Hasan öz-
çelik, Sayın Kemal önder, Sayın Ekrem Kangal, Sa
yın Veli Bakirli, Sayın Osman Aykul, Sayın Mikail 
tlçin, Saym Sabrı Tığlı, Saym Mehmet özkaya, Sa
yın Yılmaz Karaosmanoğlu, Sayın İsmail Hakkı Köy-
Ittoğlu, Sayın Ekrem Sadi Erdem, Sayın A. Orhan Se-
nemoğlu, Sayın Kadir özpak, Sayın Nedim Korkmaz, 
Sayın Tufan Doğan Avşargü, 
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Sayın milletvekilleri, bu bütçenin, yani Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesinin bir özelliği de, bildiğiniz gi
bi, bir saatlik sürelerdir. Gruplar bu bir saatlik süreyi 
iki sayın üyeye kuliandırabilir, bu şekilde paylaşarak 
konuşma yetkisine sahiptirler* 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Nejat Ölçen'de. 

Buyurun efendim, 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — AK Nejat Öl
çen, Ali'si de var, 

BAŞKAN — Yanlış mı söyledim efendim? 
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ali Nejat Öl

çen efendim. 
BAŞKAN — Çok affedersiniz, çok özür dilerim. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ali'slz Nejat 
Ölçen... 

BAŞKAN — Sayın Ali Nejat ölçen, çok affedersi
niz, özür dilerim. 

Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA ALİ NEJAT ÖL

ÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer üye
ler; 

Cumhurüyet Halk Partisi Grupu adına, 1977 yılı 
Millî Eğitim Bütçesi hakkındaki görüşlerimizi arz et
mek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Türkiye'nin genç Cumhuriyetine millî eğitim po
litikası hiç bir zaman 1976 ve 1977 yılındaki kadar 
tahrip edilmemiştir, yıkıma uğramamıştır. Savaş söz
cüğü olan «Cephe» sözcüğü etrafında sağcı partilerin 
birleşmesi, sermaye için kısa dönemli bir güvence 
olabilir; ama millî eğitim politikasında, o sözcük ge
rektiği şekilde planlanır ve uygulanırsa, o zaman ser
maye ve sermayenin takısı olan iktidarlar uzun va
dede güvenceye kavuşmuş olurlar. 

Bu nedenle, Millî Eğitim Bakanlığının ve millî 
eğitim politikasının Türkiye'nin hayatı üzerinde, de
mokrasisi üzerinde, Cumhuriyeti üzerinde son derece 
önemli ve etken bir rolü vardır. Bu etkenlik, belli bir 
açıdan değerlenmedikçe, bu etkenlik, kısa görüşlü, dar 
kalıplar içine sığdırılmış gençleri yetiştirmedikçe, ne 
Cephe partileri iktidarının güvencesi sağlanabilir ve 
ne de o partilerin takısı olan sermaye güvenceye ka
vuşabilir. 

Şu halde, millî eğitim politikasını, önce sermaye
nin egemenliği açısından, sonra Cepheci partilerin ege
menliği açısından ve ondan sonra da, Millî Eğitim 
Bakanlığını ele geçirme politikaları bakımından ince^ 
mekte yarar var. Ancak, o zaman prototip nasyonal 
sosyalist kuşakların yetiştirilmesi için bugünkü millî 
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eğitim politikasının nasıl tahrip edildiğini, niçin tah
rip edildiğini daha açık seçik anlayabiliriz. 

15 Temmuz 1975 günü Türkiye'de son derece 
önemli olaylar olmuş mu idi, olacak mı idi? Eğer ol
mayacak idi ise, ya da buna ait kuşkular yok idi ise, 
7/10 200 sayılı kararname neden yayınlandı? Bu ka
rarname ile 67 ilin 41 valisine yer değiştirilmiş, mer
keze alınmış, 18 valisi de başka yerlere atanmıştır. 
Dünyanın hiç bir yerinde bir iktidar işbaşına geldi
ğinden 87 gün sonra idarede bu denli değişiklik yap
maya ihtiyaç hissetmez eğer kendme özgü planı ve 
amacı yok ise. 

Başbakan Sayın Demirci, bu politikadan, Millî 
Eğitim Bakanlığını ele geçirme politikasından yana 
olmak zorundadır, Yüce Divanda hesap vermekten 
kurtulmak veya bu hesap gününü bir miktar daha 
ertelemek için, kendisini, sizin gibi düşünen kişilerin 
güvencesine bırakmak zorundadır. Bu çağ dışı mo
deli nasyonal sosyalist kadrolar yetiştirmek biçimin
de özetleyebiliriz. 

Bakınız, önce millî eğitim kurumları nasıl ele geçiril
miş ve millî eğitim kurumlarındaki tedrisat programı 
ve okutulan kitaplarda hangi değişiklikler, hangi tah
rifat yapılmıştır. Size ilk örneği sunmak isterim: 

Ankara Ticaret ve Turizm Yüksekokulunda İnkı
lâp tarihi, yani, Devrim tarihi olarak okutulan kita
bın 20 noi sayfasını hep birlikte gözden geçirelim. 

Bakınız, Tahsin Ünal adh bu dersin öğretmeni, 
bu dersin hocası ne diyor; «Sosyalizm tarihi tetkik 
edildiği zaman, adedi 200'den fazla çeşitli sosyalizm 
akımları ve düzenleriyîe karşılaşılır.» diyor, sonra de
vam ediyor; «Çeşitli sosyalizm bulunması, sosyaliz
min mayasında beynelmilelcilik, enternasyonalizm...» 
Adalet Partililer, var mı? Hayır, hoca «Yoktur» di
yor ve devam ediyor; «.... milliyetçilik bulunduğunu 
gösterir» diyor «Bugün İsveç, Norveç, Yugoslavya, 
İsrail, haitfa Batı Almanya, Yunanistan, Japonya bir 
sosyalizmle, kendi toplumlarına has bir sosyalizmle, 
yani, milliyetçi sosyalizmle idare edilmektedir» di
yor. 

Bu öğretmen cahü bir kişi. Sonra devam ediyor; 
«Mîllî bünyemize uygun sosyal düzenler bulup, tat
bik etmemiz icap eder. Gidilecek en doğru yol da 
budur. Bunun adı, Türk sosyalizmi ve milliyetçi sos
yalizm» diyor. Devam ediyor sonra; «Enternasyo
nal olan sosyalizmin...» 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Erternasyo-
nal sosyalizm... 
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ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Milliyetçi 
olanını keşfetmeye çalışacak Adalet Partisinden Sa
yın Çakır. Başarılar dilerim. 

«Milliyetçi sosyalizm, demokrasiyi kabul eder. 
Meclise, Senatoya hürmetkardır, onu küçük görmez. 
Enternasyonal sosyalizm demokrasiyi kabul etmez» 
diyor. Onunla, «Cici demokrasi» diye alay edermiş. 

Öğretmen devam ediyor; «Milliyetçi sosyalizm, 
Allah'ı ve dini kabul eder.» Hem sosyalizm, hem de 
milliyetçilik, sonra Allah'ı ve dini kabul etmek. Oysa 
ki, tersini iddia eder Adalet Partili arkadaşlarımız, 
başlarında Başbakan Süleyman Demîrel olmak üzere. 

Yine yazar, kitabında genç, körpe dimağlara şu 
bilgileri aktarmaya çalışıyor; Millî Eğitim Bakanlığı
nın bu dönemdeki varlığının nedenlerini göstermek 
üzere bu örneği size sunuyorum: 

(«Milliyetçi sosyalizm, kendisini çoğunluğa kabul 
ettirerek, kendisini beğendirerek, seçilmek suretiyle 
iktidara gelmek ister, ihtilâli reddeder. Enternasyo
nal sosyalizm ise, iktidara gelmeyi hukuk yolundan 
yürümeyi kabul etmez, iktidara ihtilâl yolu ile gelme
yi kabul eder, seçimi reddeder.» 

Bu satırlardan sonra da, Mondros mütarekesi 
anlatılmaya başlanıyor. Devrim tarihi okutacaksınız, 
hiç ilgisi olmayan bu zırvalıkları genç, körpe dimağ
lara yerleştirmeye çalışacaksınız, arkasından Mond
ros Mütarekesini anlatmaya koyulacaksınız. Akıl dı
şı, mantık dışı, çağ dışı bir öğreti ancak, prototip 
nasyonel sosyalist kuşaklar üretir ve bu kuşaklan 
üretmeyi amaç alan millî eğitim politikası, kendi ted
risat programında bu zırvahklann okutulmasına göz 
yumar. 

Hani, Anayasanın 12 nci maddesi gereğince; «Her
kes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, 
din, mezhep ayrımı gözetilmeksizin, kanun önünde 
eşittir.» Oysa ki, nasyonal sosyalist kuşaklar bugün 
karşıt görüşleri reddetmektedirler, irdelemeye ve 
tartışmaya açık değildirler ve tartışmaya alıştırılma-
mışlardır. Kendi öğretilerinin tersini düşünenlerle 
tartışmak değil, onları dövmek ve öldürmekle meş
guldürler. 

Millî eğitimde, hangi düşünce olursa olsun tar
tışılmalıdır. Zıt düşünce olsun, düz düşünce olsun, 
Millî Eğitim Bakanlığı, her türlü düşünün zorla, ey
lem haline dönüşmeden önce tartışılmasına olanak 
tanıyan genç dimağlar yetiştirmelidir. Ama, eğer siz, 
böyle devrim tarihleri okutursanız ve eğer siz, genç 
kuşakları; «Vatanseven ve vatansevmeyenler» diye 
ikiye ayırırsanız, o zaman her şeyden önce gençleri 
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öldürmüş olmazsınız; ama gençlerin, uygarlığın ve 
Türkiye Cumhuriyetinin temel dayanağı olan Anaya
sanın 12 nci maddesini ortadan kaldırmış olursunuz. 

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kuru
lunun 30 Temmuz 1976 gün, 317 sayıh kararıyla, 
lise öğrencilerine okutulan ders kitaplan, nasyonal 
sosyalist genç kuşaklar üretmenin amacı içinde ha
zırlanmıştır. 

İkinci örneği Yüce Meclise sunuyorum: 
Tarih Kitabı lise l'de okutuluyor. Yazanlar; İb

rahim Kafesoğlu-Altan Deliorman. Sahife 82'yi bir
likte gözden geçirelim sayın Millî Eğitim Bakanı; 

• «Bozkırlar çöl değil, yayla iklimine sahiptir. 
Bozkırlarda teşekkül eden kültürün taşıyıcısı olan 
Türkler, yayılmaları sırasında benzer coğrafi şart
lar aramışlardır. Ormanlık, sıcak..» sayın Millî Eği
tim Bakanı, dinleyiniz lütfen. (A. P. sıralanndan, 
«Nasıl konuşuyor?» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, rica ediyorum, rica 
ediyorum müdahale etmeyiniz, istirham ediyorum. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — «... Çok 
rutubetli bölgelere girmekten kaçınmışlardır. Bu dik
kati göstermeyen Türk topluluktan ise zamanla ben
liklerini kaybetmişlerdir» diyor. Demek ki, çölden, 
rutubetli yerlere gideceksiniz, rutubetli yerlerde uy
garlığı geliştireceksiniz ve bunun karşılığında millî 
benliğinizi kaybedeceksiniz... Türkiye'deki Türkler 
millî benliklerini kaybettiler mi, Isparta'dakiler mil
lî benliklerini kaybettiler mi? 

İHSAN ARSLAN (Yozgat) — Özgürlük var, öz
gürlük. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sayfa 182.. 
Özgürlük, zırvaları gençlerin körpe beyinlerine 

tıkamak değildir. Öyle olduğu zaman senin gibi in
sanlar yetişir. 

«Bozlar kültürü, göçebe kültürü değildir» diyor 
yazar. «Türk kültürü, at üzerinde kurulmuştur» Son
ra devam ediyor; «Fakat, temel prensipleri sadece 
attan ibaret değildir, bunun yanında demir de var
dır» Acaba at üzerinde hangi kültür yetişmiştir, 
kırat üzerinde yetişen bir kültür tanıyor musunuz? 

MUSTAFA KEMAL AL VER (Balıkesir) — Na
sıl konuşuyorsun? 

İLTER ÇUBUKÇU (Adana) — Sayın Başkan, 
bu arkadaşımız susacak mı, yoksa biz dinleyenıeye-
cek miyiz? 

BAŞKAN — Rica ediyorum.. (Gürültüler) 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bir gün 

utancından susacaktır. 
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Şimdi sahife 77'yi, izin verirseniz gözden geçire
lim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Başkan nerede mü
dahale edileceğini takdir eder. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — «Türkler 
beyaz renkli, düz burunlu, değirmi yüzlü, endamlı 
ve sağlam yapılıdır, hafif dalgalı saçları vardır.» Aca
ba bu tanıma Başbakan Demirel uyuyor mu? Aca
ba Sayın Demirel, Başbakan Demirel değirmi yüz
lü, endamlı ve sağlam yapılı mı? Hafif dalgalı saç
ları mı var? 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen bir da
kikanızı rica edeyim. Sayın Ölçen.. (Gürültüler) 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Eğer hafif 
dalgalı saçları yok ise, o Türk değil midir mi diye
ceğiz? 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen.. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Milliyetçi 
Hareket.... 

BAŞKAN — Sayın ölçen, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Arkadaşlarım, sizlerden biraz sabırlı olmanızı, 
biraz mutedil olmanızı istirham edeceğim. Hatibin 
sözünü kesmediğiniz takdirde Başkanlığa yardımcı 
olmuş olacaksınız. (A. P. sıralarından «Hatip şahıs
lan ele alıyor» sesleri) 

Hatip, şahısları ele almış olsa ben müdahale ede
rim. (A. P. sıralarından gürültüler) 

Rica ediyorum, rica ediyorum, Başkanlığın vazi
fesini ağırlaştınyorsunuz. 

Buyurun Sayın Ölçen. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Arkadaşla

rım, sahife 77'yi tekrar okuyorum. Sayın Ali Elverdi 
merak ettiği için sahife 77'yi tekrar okuyorum; ken
disi acaba Türk ırkından mı; onu beraber gözden 
geçireceğiz. 

ALİ ELVERDİ (Bursa) — Tabiî Türküm, özbe
öz Türküm hem de Kafkas Türküyüm. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — «Türkler 
beyaz renkli, düz burunlu, değirmi yüzlü, endamlı 
ve sağlam yapılıdır, hafif dalgalı saçları vardır» 

Sayın Elverdi, hafif dalgalı saçlarınızı nerede 
döktünüz? 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı ve Baş
bakan Yardımcısı da, Anayasayı ve Türk hukuk dü
zenini aşarak, kendi kafatasının içinde eski Türkler
de suç; «Şerefli suç, şerefsiz suç diye ikiye ayrılırdı» 
diye yazıyor (Yeni Ufuklara..) kitabında; 1972 yılın
da yayınlanmış. 

Türk tarihi adına çağımızda ileri sürülen bu zu> 
valıkların bir tek amacı vardır; gençleri düşman 
kamplara bölmek. Endamına bakarak, saçımn dal-
gali olup olmadığına bakarak, burnunun kıvrımına 
bakarak, yahut da düşüncesine bakarak Türk genç
lerini ikiye bölmek ve onların kargaşasından ve 
kavgasından kendi iktidarının dengesini kurmak. Bu
günkü iktidarın amacı bu olsa gerek. 

Milliyetçi ya da Ülkücü adı verilen ölüm man* 
galarına, solcu ya da komünist olarak nitelenen öte* 
ki genç kuşakları, devletin de desteğini alarak sal-
dırtmak, kırdırtmak ve öldürtmek. Milli eğitimde 
bugün uygulanan çağdışı tehlikeli ve karanlık poli
tika, yıllar önce Devlet Dergisinde geliştirilmiş idi. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Tonguç 
Baha'nın sayesinde. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — 16 . 7 . 1973 
gün 193 saydı Devlet Dergisi.. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, Sayın Çakıroğlu, 
istirham etsem de Başkanlığı müşkül duruma sok-
masanız. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — İktidara gel
menin stratejisinin şu üç aşamada gerçekleşeceğini 
ifade etmektedir: «Devlet iktidarı; Sokak İktidarı; 
Meclis İktidarı!.. Milliyetçi Hareket Partisi bu üç 
hedefi meşru yollardan alacaktır. Mücadelenin mi
henk taşı hedefin alınmasıdır» diye yazıyor bu der
gi; 1973 yılında. 

«Yetişen Ülkücü kadrolar doldurulup devlet ikti
darı sağlanırken»., gerisini okumuyorum. 

Şu halde, devleti ele geçirecek ve oraya Ülkücü 
dediğiniz gençleri yetiştirerek kadrolar oluşturacaksı
nız aynı dergide Profesör Doktor Hikmet Tanyuğ, 
bakınız neleri yazıyor: «Komando denilenler Türk 
vatanına, Türk milletine hiç bir mevki, hiç bir çıkar 
gözetmeden kendisini adayanlardır». 

Şu halde her kim komando diye Türk gençlerine 
sataşırsa onlar bilerek bilmeyerek vatan hainliği, 
millet düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı, millî kültür, 
millî ülkü ve istiklâl düşmanlığı yapmış sayılmaz 
mı? 

Devlet Dergisi sayı 196'da şunlar yazılı: «Çocuk
lara millî kin, millî ülkü vermeyen eğitim ve öğre
tim sistemi milliyetçi yetiştiremez.» Kinle yoğuracak

sınız gençlerin kafalarım, o zaman milliyetçi olacak. 
Bu çağdışı milliyetçilik kavramı Türkiye'yi bakınız 
nerelere sürüklemektedir. 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkam, 10 Ni
san 1975 günü Cumhuriyet Senatosunun 49 ncu Bir-
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leşiminde, kınk dökük cümlelerle ve biraz da telaş 
içinde, «Bizim komando diye ad takılmış olan genç
lerimiz devleti korumak iddiasmda bulunan gençler 
değildir» diyor. Oysaki 10 Ocak 1969 günü bir ga
zeteye yaptığı açıklamada şunları söylemektedir 

«Komandoları destekliyorum, çünkü onları biz 
kurduk, biz eğittik.» 

Başbakan Demirelde, genç kuşakların kanlı ça
tışmasından, kendi iktidarı için güvenceli bir denge
nin ortaya çıkacağı umudundadır. 

6 . 8 . 1973 gün, 196 sayılı Devlet Dergisinde bir 
ilginç açıklama var. Başbakan Süleyman Demirel, 
gençlerin iki kampa bölündükten sonraki çatışması
nı, birbirlerine hücum etmesini bakınız nasıl niteli
yor. «Merak etmeyin iti ite boğdurup, işin içinden 
sıyrılacağız.» 

Bunu açıkladığımız zaman bize müfteri demiş
lerdi. (A. P. sıralarından gürültüler) 

İLHAMI ERTEM (Edirne) — Yalan, yalan.. Sa
yın Demirel böyle şey söylememiştir. Sayın Demirel 
hayatında böyle cümle kullanmaz. 

ALÎ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bu yazıyı 
yazan Necmettin Hacıeminoğlu sayın Süleyman De
mirel tarafından Başbakanlık müşaviri olarak atan
mıştır. Bunu ona söyleyiniz. 

Bugün MC iktidarı, kanlı gövdesini genç kuşak
ların körpe omuzlarına taşıtmak istiyor. Eğer bu 
iftira ise, Hacıeminoğlu kendisinin Başbakanlık mü
şaviridir, çağırır «Bana iftira etmeye hakkın yok» 
der, bu sorun böylece çözümlenir. 

Millî Eğitim Bakanı.. 
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — İti kurda 

böldüreceğiz olmasın? (C. H. P. sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Her halde birbirinizi susturmaya 
yetkiniz yok. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hayır, «Me
rak etmeyin,» «İti ite boğdurup işin içinden sıyrıla
cağız» diyor. Yani her iki gençliği it olarak tavsif 
ediyor. (A. P. sıralarından gürültüler) 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayın Baş 
kan, itham var. «İti kurda» olmasın?. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, Sayın Çakıroğlu, 
Hatibe müdahale etmeye hakkınız yok efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bana sataş
maya hakkınız yok. Başbakanınıza, başkasına sata
şın. (A. P. sıralarından gürültüler) 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — İt değil o, 
kurttur. 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu, hatibe hitap et
meye yetkiniz yok efendim, rica ediyorum. (C. H. P. 
sıralarından gürültüler) 

Hatibin sözünü kesmeyiniz. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — 6 . 8 . 1973 

gün 196 sayılı Devlet Dergisi.. Yazan Necmettin 
Hacıeminoğlu. İti ite boğduruyor. Yani devrimci de
diğini, solcu dediğini de it olarak tavsif ediyor, 
ülkücü dediğini de it olarak tavsif ediyor. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Kurttur o, 
kurt. (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sen de ça
kalsın gibi geliyor bana. 

Millî Eğitim Bakanı dikta rejimine yol açacak 
kanlı senaryosunun yazarı değildir. Hatta oyuncusu 
bile değildir. Biraz sonra, belki demokratik rejim 
tekrar geldiği zaman sahneden düşecek olan, sade
ce o oyunun perdecisidir. Şimdi perdeyi aralıyorum. 

Milattan önce 209 yılında Mao Tun, yani Mete 
denilen hakan. O zaman Mao denirdi. Buna hay
ranlık dolu satırlar okuyoruz tarih kitabında. 

Mete, ben Oğuz Kaan Destanını yani Mete'nin 
destanını ezbere bilirim. İsterseniz size ezbere bir 
pasaj okuyayım: 

«Oşul oğul anasınıng kögüsündün oğuz-nı içip 
mundın ardık-rak içmedi. Dili kile başladı. Kırık 
kündin song bedükledi, yüridi, oynadı. Adakı ud ada-
kı deg irdi.» 

Anladınız mı Millî Eğitim Bakanı? Bir yandan 
milliyetçi olacaksınız, bir yandan mezar taşlarıyla 
böbürleneceksiniz. Milliyetçilik, Cumhuriyet Halk 
Partisi ve onun temsilcilerinin milliyetçiliği gibi olur. 
Birazdan size arz edeceğim. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler). 

Millî Selâmet Partisi ile de tartışacağımız zaman 
bu seansın sonunda gelecektir. 

Milattan önce 209 yılında Mao Tun Yani Mete 
için lise ders kitabında şunlar yazılı: 

«Devletin millî karakterinin korunmasına dikkat 
ediliyordu.» Bu hakanın karısının bir Çinli olduğu
nu ve Çin hükümdarı Gaodi'nin şansi Eyaletinin Da-
Tung kalesinde veya kentinde bütün ordularıyla ku
şatıldığı zaman, zengin hediyeler karşılığında ve ka
rısı olan Çinli hanımın etkisiyle Gaodi'yi serbest bı
raktığını tarih kitapları yazmıyor. Oysaki bütün ta
rihçiler, Çin tarihçileri, Türk tarihçileri ve Batı ta
rihçileri Gaodi'nin kurtuluşunu dünya tarihinin çok 
önemli bir olayı olarak yorumlar ve Gaodi eğer or
tadan kalksaydı, Hunlaf Uzak Batı'ya değil, Uzak 
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Doğu'ya giderler ve Çin İmparatorluğu parçalanır, 
ya yüzyıllarca geriden izlerdi uygarlığı veya ortadan 
kalkardı diyorlar. 

Şimdi, bu Mao Tun'a, Mete'ye milliyetçiliği veya 
millî devlet bütünlüğünü koruyan bir hakan olarak 
bakacaksınız.. Bu kadar kof böbürlenmenin, bence 
lise kitaplarında yeri olmaması gerekir. 

Millî Eğitim Bakanlığında bu kitapların okutul
masına olanak nasıl tanınmıştır? İzin verirseniz bu
nu kısaca arz etmek isterim. 

Müfredat programından bakınız hangi ilkeler 
çıkarılmıştır. Şu ilke tümüyle çıkarılmıştır: «Öğ
rencilere, içinde yaşadıkları çağda geçen sosyal, eko
nomik ve politik olayların sebeplerini, toplum haya
tımızın genel durumunu anlamalarına kültür ve uy
garlık mirasımızın değerlerini kavramalarına ve kül
türlerini artırmalarına yardım etmek, tenkitçi düşün
me, araştırma, yargılama, yetenekleri geliştirmek ve 
başkalarının hizmetlerini kabul etme meziyetini ka
zandırmak.» Bu bölüm tümüyle çıkarılmıştır. 

«Önemli tarih olaylarını, sanat ve teknikteki ge
lişmeleri inceletme yoluyla; öğrencilere, geçmişte çı
kan rekabet ve anlaşmazlıkların sebebini göstererek; 
gelecekte çıkacak benzer anlaşmazlıklar karşısında 
gerekli davranışları kazandırmak; hayat problemle
rini çözümlemede ipuçları vermek; çağdaş bir dü
şünce ve fikir disiplini sağlamak.» Bu tümüyle çı
karılmıştır. 

«Batılılaşma» Bu kelime çıkarılmıştır. 
«Diğer demokratik milletlerin geçirmiş ve geçir

mekte oldukları gelişme aşamalarını ve bu konuda 
güdülen yolları araştırmak.» Çıkarılmıştır. 

«İnsanların ve milletlerin birbirlerine muhtaç ol
duklarını, ortak problemlerin iyi niyetle ve ortak ça
balarla çözümleneceğini takdir ettirmek ve böylece 
işbirliği ruhunu ve sorumluluk duygusunu geliştir
mek.» Türmüyle çıkarılmıştır. 

«Atatürk'ün çizdiği milliyetçilik anlayışı içinde» 
cümlesi çıkarılmıştır.» 

«Atatürk'ün Gençliğe Hitabını öğrencilere de
rinliğine ve genişliğine kavratmak, Türk devriminin 
ilkelerini ve çok yönlü olarak anlamlarını, değerini, 
önemini, ne gibi güçlükler ve engeller yenilerek, na
sıl büyük fedakârlıklarla gerçekleştirildiğini belirte
rek, bunların korunması ve aynı doğrultuda geliştiril
mesi zorunluluğunu duyurmak ve kendilerinin değer
lerine bağlılıklarını pekiştirmek.» Bu bölüm tümüy
le çıkarılmıştır. 

Bunlar çıkarılınca ne kalır geriye? Nasyonal sos
yalizm kalır. Katı düşünceler kalır, insancılıktan uzak, 
birbirine düşman kesilen kamplar kain* geriye. Hatta 
başka ülkelere de kinle bakacaksınız, eğer bu satır
lar rahatlıkla çıkmış olursa. 

Yüksek tirajlı bir gazeteye, Hür Teşebbüs Kon
seyinin sözcüsünün neler söylediğini dikkatle gözden 
geçirecek olursak, o zaman nasyonal sosyalizmin 
Türkiye'de neyin güvencesi olduğu, kimler tarafın
dan desteklendiği ve bu desteğin içinde nelerin var 
olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. 

Bakınız, sözcü ne diyor: «Bir ekonomik çıkar ko
nusu değildir» diyor Özel Sektör Hür Teşebbüs Kon
seyi.» Fertlere veya zümrelere herhangi üstün men
faat sağlama mevzuu değildir» diyor. Oysaki özel 
sektörün kâr ve üretimin dışında hiç bir amacı ola
maz. Eğer akıllıysa bir özel sektör, rekabet piyasa
sında tutunmak istiyorsa ise, eğer sermaye olarak 
bir iktidarı desteklemiyor ve o desteğin karşısında 
bir iktidar tarafından desteklenmeyi planlamış değil 
ise, o takdirde tarafsızlıkla üretime yöneltir kendi
sini; rekabet piyasasında, içte ve dışta üretimin ka
litesini artırmayı amaç alır. Ama sözcü bakınız ne 
diyor: «Çünkü biz yasal nizamın hükümet otoritesi
nin, «Hükümet otoritesi» kelimesinin altım çiziyo
rum ve Anayasamızın demokratik düzenin devam 
etmesini ve devam etmesi için lüzumlu bütün deste
ği, 5 kuruluşun temsil ettiği bütün Türk vatandaşla-
rıyle ve onların her türlü imkânlarıyle sağlamak ve 
desteklemek azmindeyiz» diyor. Hukuk devletinde 
kimsenin bu sözleri söylemeye hakkı yoktur. Eğer 
bir ülkede Başbakan olan kişi, «Bir kısım gençler 
rejimi kurtarmak için harekete geçti» derse ve 
25 . 2 . 1976 günlü Hergün Gazetesine verdiği de
meçte: «Ülkücü gençlik milletimizin teminatıdır, Ül
kücüleri suçlayanların, devleti yıkmak isteyenler ol
duğu bellidir» derse, o Başbakan, devleti yıkmak is
teyenlerin gerisindedir, yanındadır ve onların koru-
yucusudur demektir. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Size göre. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Devleti dev
let korur. Hükümeti hükümet korur. Hükümeti, hü
kümetin dışında hiç bir kuvvet koruyamaz. Eğer o 
kuvvetlerin korunmasına muhtaçsa, o hükümetin gö
revi, çekilip gitmektir. 

Dikta rejiminin plancıları ve nasyonal sosyalist 
öğreti, Millî Eğitim Bakanlığım eline geçirmedikçe, 
yani yönetim kadrolarına el atmadıkça, o kadrolarda 
dal budak salmadıkça bu plan gerçekleşemez. Nite-
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kim, 1,5 yıl içinde 1 220 öğretmen çeşitli yerlere 
atanmıştır, 358 öğretmenin görevine son verilmiştir. 
Bunlar şanslı kişiler idi. Bazılarmın görevlerine son 
verilmemiş, bazıları başka yerlere atanmamıştı ama, 
kafalarına sopa ile vurulmuş idi. Şimdi bu listeyi, el
de edebildiğimiz bu listeyi, tutanaklara geçmesi için, 
Yüce Meclise okuyorum ve bundan büyük üzüntü 
duyuyorum: 

3 Temmuz 1976 günü, Hendek Kâzımiye köyü 
öğretmeni İlhan Ayyıldız başına sopa vurularak öl
dürüldü. Bu Devleti, bu ülkeyi yedi-sekiz Hasan Pa
şa idare ediyor. Çünkü, Ali Suavi'nin başına da so
pa ile vurmuşlardı. Yattığı odayı, Sason'da, 8 Tem
muz 1976 günü dinamit atılarak bir öğretmen yara
lanmıştı. 

Hendek'te yayınlanan Girişim adlı dergiye şiir 
yazdığı için öğretmen Necmi Bayındır sopa ile dö
vüldü. 1 Temmuz 1976. 

Sivas'ta, öğretmen, sokakta dövülmüş bir genci 
hastaneye götürdüğü için, hastaneden evine döner
ken dövüldü, 25 Haziran 1975. 

Van Çatak köyü öğretmenlerinden Şükrü Ko-
yuncu'yu kimlerin dövdüğü hâlâ belli değil. 

Hüseyin Tantömeroğlu'nun Sarız'da dövüldüğü 
yer, genel kurul toplantısının yapılmakta olduğu yer, 
3 Temmuz 1976. 

Meriç Öğretmenlerinden Muzaffer Özer, Savcı 
ile tartıştığı için, savcılık binasından çıktıktan son
ra dövüldü, 4 Temmuz 1976. 

Bitlis öğretmenlerinden Ali Başaran dövülerek 
ağır biçimde yaralandı, 31 Haziran 1976. 

Çayıralan öğretmenlerinden Mustafa Söylemez, 
gece bekçisi ve Belediye Başkanı tarafından gece ya
rısı evinden dışarıya davet edilerek, sokakta dövül
dü. 

Silifke öğretmenlerinden Hasan Yılıdrım 13 Ka
sım 1976 günü dövüldü. 

Kırıkkale öğretmenderinden Burhanettin Biber 
18 . 10 . 1976, Mustafa İbret 4 . 11 . 1976, Süley
man Eker 15 . 11 . 1976 günü sopa ile dövüldü. 

Ondan sonra teknoloji gelişiyor. Başbakan De
mirci'm 18 . 10 . 1976 günü Güngüç'e yaptığı ziya
retin ön hazırlıkları sırasında, TÖB-DER tabelasının 
üzerine bez asıldığı için, buna razı olmayan öğret
men Zülfikâr, 18 Ekim 1976 günü dövüldü. 

Anamur öğretmenlerinden Ekrem Ayhan evine 
giderken başına taşla vurularak dövüldü; şimdi taş 
devrine geldik. 

Kangal'da öğretmen Kâzım Savaş kafasına sopa 
ile vurularak dövüldü, 28 Ağustos 1976. 

Şavşat öğretmenlerinden Erdem Uzun, Müfit Du
rur yolda zincir teknolojisiyle dövüldü. 

Karaman öğretmendlerinden Muhammet Çekiç 
okulda, Okul Müdürü ve Yardımcıları tarafından 
dövüldü. 

Konya Ereğlisi'nden öğretmen Bayram Ulutaş, 
kahvede yapılan bir konferanstan evine dönerken dö
vüldü, 28 Ağustos 1976. 

Balâ öğretmenlerinden Zeynel Gül ortaokul kâ
tibi tarafından dövüldü ve makasla yaralandı, 1 Ni
san 1976. 

Ankara 50 nci Yıl Lisesi Müdür Muavini Celâl 
Özbay, 14 Şubat 1977 günü okulun bahçesinde öğ
rencileri tarafından dövüldü. 

Öğretmen düşmanlığının gerisinde, özgürlük ve 
özerklik düşmanlığı vardır. Gerçek bir eğitim politi
kası, istihdam sorununu içeren bir politika olmalı
dır. Bu politika, üretime katılma potansiyelini yarat
ma amacını gütmelidir; bu politikada düşün özgür
lüğü olmalıdu-; bu politikada düşün üretme potan
siyeli gelişmelidir ve ezberciliğe yer olmamalıdır; 
katı düşünce kalıplara ortadan kaldırılmalı ve sağ
duyu geçersiz bir meta haline gelmemelidir. Bilgile
ri geri ve çağdışı söven duygularını geliştirmeye ka
palı olmalıdır çağdaş bir eğitim politikası. 

Şimdi, izin verirseniz 1960'dan başlayan ve 1970'e 
varan millî eğitim politikamızın ana çizgilerine kı
saca değinmek isterim. 

1960 yılında lise mezunu olupta sanayide çalışan 
nüfus, lise mezununun % 14'ü idi. Bu oran, 1965'te 
% 14 olarak sabit kaldı; ama 1970 yılında % 12,5'a 
düştü. Hizmet sektöründe çalışanlar, lise mezunu 
olupta, oran itibariyle 1965'te % 56, 1970'de % 78'e 
yükseldi. Bugün her 10 bin nüfusa düşen bilim ada
mı, mühendis sayısı Amerika'da 62, Fransa'da 35, 
Yugoslavya'da 22, Yunanistan'da 18, Türkiye'de sa
dece 6'dır. Demek ki, her 10 bin kişinin yalnız 6 ki
şisi Türkiye'de mühendis ve bilim adamı. Yunanis
tan'da bizim 3 mislimiz, Yugoslavyo'da bizim 4 ka
tımız. Her 10 bin kişiye isabet eden teknikokul öğ
rencisi Bulgaristan'da 332, Yugaslovya'da 258, Ro
manya'da 192, Türkiye'de 61. 

Bırakınız bu çağdışı eğitimi, bırakınız Ülkücü 
Gençler diye, ilerde sizden nefret edecek kuşakları 
yetiştirmeyi. Ama, hiç olmazsa Türkiye'deki teknik
okul öğrencisi sayasını, Yugoslavya'nın Bulgaristan'ın, 
Romanya'nın düzeyine çıkartanız. 
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Eğer, bu kadar az teknisyen, bu kadar az bilim 
adamı varsa, Büyük Türkiye'yi sadece yabancı ülke
lere sipariş edersiniz. O projeleri yabana ülkelerde 
hazırlatırsınız. O projelerin mühendislerini yabancı 
ülkelerden Türkiye'ye getirmek zorunda kalırsınız. 

Ama bunda şaşılacak bir nokta görmüyorum. Mil
lî Eğitim Bakanlığı bütçesi 1977 yılında en az dü
zeyindedir; % 11,7. Oysaki, 1975'te bu oran % 15,50 
idi. 1972'de % 15.50. Ama, ikinci kez, cepheci parti
ler iktidarı işbaşına gelince, millî eğitimin ödenekle
rinde de kısıntı oluyor ve Millî Eğitim Bakanından 
tek itirazın işitildiğini görmüyoruz. 

Şimdi, izin verirseniz 1970 yılında Türkiye'nin ne
reye vardığım görelim, millî eğitimde; 1969 -. 1970 ted
risat döneminde, 5 992 000 genç kuşak var, yaşı 7 ilâ 
12 arasında olan. Bunların sadece 5 milyonu okuya
biliyor ve 528 bini mezun olmakta. Okuyan oran 
% 84. Oradan 190 bin kişi ortaokula girme olanağım 
(buluyor. Çağın nüfusu, 12 ilâ 17 yaş arası, 2 556 000; 
ama, bunun sadece % 35'i ortaokula girme olanağını 
buluyor Lise çağına gelen nüfus ise 2 282 000; ama 
sadece % 18'i okuma olanağı buluyor ve 2 499 000 
gencin sadece % 7'si üniversiteden mezun olma, üni
versiteye girme olanağını buluyor. 

Böylece, 1977 yılına gelen ve 1950 yılında (başla
yan eğitim politikamızın vardığı son aşama bu; ama, 
bu aşama yürekler acısı. 

Oysaki, sanatokulları açılsa idi, teknisyen ve 
tekniker okulları açılsa idi; o takdirde 15 yaşını bitiren 
ve ortaokula ayağını atan 190 bin kişinin 10 bini yıl
da teknisyen olarak hayata atılabilir ve onlar lise ka
pılarını çalmazlardı. Böyle bir politika yürütülmemiş-
tir. 

Eğer, üniversitenin kapısına dayanan, 1970 yılın
daki 55 bin kişiyi, 35-40-45 bin kişiye indirmeyi amaç 
abaydınız, o takdirde 70 bin sanatkâr açığını karşıla
yacak biçimde istihdam politikasını çözümlemiş olur
dunuz. 

Bakınız, 1970'de çeşitli dallarda 24 750 sanatkâra, 
3 660 izabeci sanatkâra, 21 360 madenî aletler sanat
kârına, 9 620 inşaat sanatkârına ve nüıayeî 11 150 
elektrik sanatkârına ihtiyacımız var. * 

O halde, millî eğitim politikası ile istihdam politi
kasını beralber ve yan yana düşünmüş olsaydınız, bu 
20 yıl içinde çok şeyler yapardınız; ama bunları gö
zetmediniz. Çünkü, sizin, sadece sermayenin takısın
da bir iktidar olarak, kendi güvencenizi düşünmekten 
ve gençleri bu güvenceyi sağlayacak kamplara ayır

maktan başka bir politikanın sahipleri oknadağımz, 
3976 -. 1977 yılında daha çok ortaya çıkmış bulunu
yor. 

Şimdi izin verirseniz, millî eğitim yatırımlarına kı
saca gözatahm. Sayın Başbakan Demirel, bundan bir 
yıl önce, «Temelini attığım bitmemiş bir tek yatırım 
gösteremezsiniz» demişti. Bir Başbakan bu denli yan
lış beyanda bulunmuşsa, o eğitimde mutlaka bir bo
zukluk vardır. O eğitim rahatlıkla yanlış söylemeyi 
göze alan kişiler yetiştiriyor demektedir. O halde, 
bu eğitimde bir bozukluk vardır, bu eğitimi içtenlikti 
kişiler, sağlıklı kişiler ve doğru konuşan kişiler yetiş
tirmeye yönetmek vatan borcudur. 

Şimdi izin verirseniz, kendisine teslim ettiğim 101 
liste için beni eleştiren partili arkadaşlarını oldu; ama 
ben, bugün de olsa ve buraya çıkacak olan Başbakan 
yanlış da söylese, yine kendisine, uygar bir milletve
kili olarak bu listeyi teslim ederim. Çünkü, benim var
sayımım, karşımdaki kişinin yalan söylemeyeceği var
sayımından geçer. Yine de teslim ederim ve yine de 
o listenin içinde yanlışlıklar varsa, özür dilemeyi gö
ze alırım; ama yanlış söylenmişse, benden özür dile
meyi beklemek de hakkım olur. 

Şimdi, 18.2.1977 günlü 47 noi Birleşimde, Hak
kâri Sanat okulunun bittiğini söylemiştir sayın Baş
bakan. Oysaki bitmemiştir. 1963 yılında programa 
alınmıştır, inşaatı 14 yıldır devam etmektedir ve bit
mesi mümkün değildir. Çünkü müteahhidi, Adalet 
Partisi İl Başkanı Salih Gezer'dir. 

Beytüşşebap Yatıh Okulu, 1968 yılında programa 
alınmıştır; kot numarası 68 H 00218, 8 yıldır yatırımı 
sürüyor, hâlâ bitmemiştir. Başbakanın gidip gör
mesini, bu yatırımla yakından ilgilenmesini rica ede
rim. 

Burdur okulu, 1977'niin sonunda bitecektir, bitmiş 
değildir. 

Tunceli okulu, 1978'in sonunda biterse ne mui^u, 
bitmiş değildir. 

Zonguldak Teknikokulu bitmiş değildir. 
Trabzon hâlâ devam etmektedir. 
Traibzon Eğitim Enstitüsü, 1967 yılında programa 

alınmıştır, kot numarası 67 H 003 980. 1975 yılma 
kadar 25 milyon Türk Lirası harcanmıştır, 65 milyon 
Türk Lirasına ihale edilmiştir; 1976 yılında 20 mil
yon lira ödenek konmuştur, 19 milyon lirası har
canmıştır. 1978 yılının sonunda biteceği şüphelidir. 

İstanbul Eğitim Enstitüsü, 65 milyon Türk Lirası
na ihale edilmiştir. 1967 yılından 1976 yılma sadece 
27 milyon lira, yanı % 30 ödeme yapılmıştır. 1976 yi-
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İında bitmiş olsaydı, yani saym Başbakan Demirel 
gerçeği söyleyecek cesareti kendinde bulabilseydi, o 
takdirde şu soru ile karşılaşırdı; neden 15 milyon lira 
ödenek ayırdınız? Bu inşaat hâlâ devam etmektedir, 
1977'nln sonunda değil, 1980'nin sonunda bile biteceği 
kuşkuludur. 

Başbakan sayın Demirel, verdiğim 41 adet yol in
şaatının çoğunun bittiğini ifade buyurdular. Sayın 
Hayrettin Uysal, bütçenin kapanış konuşmasında bu
na ait tutarsızlıkları ve yanlışhklan ifade edeceği için, 
ben sadece kısa olarak bir noktaya değinmek iste
rim. Bunlardan 6 tanesi bitmiştir. 35 yolun durumu 
ise şöyledir; toplam itibariyle hâlâ yapımı sürünceme
de. 1977 bütçesinden 371 milyon ödenek ayrıldığı 
anlaşılmaktadır. Toplam uzunluk 2 496 kilometre. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Yol durumu bu
raya girmez. 

M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Bayın
dırlık Bakanlığı bütçesi değil bu. 

BAŞKAN — Bir mesele ile meşguldüm dej 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Ekonomide 
yol suya, su çeşmeye, okul sınıfa, okul öğretmene, 
okul yola bağlıdır. Okulu yapar da yolunu yapmaz-

* 
sanız Hakkâri'de olduğu gibi yolunu yapar da okulu 
yapmazsanız, o okul neye yarar, o yol neye yarar? 

Bu nedenle ekonomi bir bütündür; burada hangi 
bakanlığın bütçesini görüşürseniz görüşünüz, ekono
miye tümüyle bakmadıkça o bütçeyi, ekonominin tü
münden soyutlayarak ele aldıkça sağlıklı bir yola ula
şamazsınız. 

Şimdi izin verirseniz Cumhuriyet Halk Partisi ola
rak çağdaş eğitimden neyi kaşımadığımızı burada 
dile getirmek isterim. 

Size 335 yıl önce Galiko'nun bir sözünü hatırlat
mak istiyorum; 335 yıl önce bu kişi : «ölçülemezse, 
ölçülebilir hale getiriniz, sayılamazsa sayılabilir hale 
getiriniz, hesaplanamazsa hesaplanabilir hale getiri
niz» demişti. Bu sözün içinde Ortaçağın karanlığın
dan kurtulma vardır, bu söz maneviyatçı söz değil
dir diye sırtınızı dönerseniz, Türkiye'yi 1300 yıl ge
ride bırakmış olursunuz ve Ortaçağın karanlığına 
mahkûm etmiş olursunuz. Bu sözün içinde, müspet 
ilimlerin doğuşu vardır, bu sözün içlinde akılcılık var
dır. O halde, hangi olayla karşılaşırsanız karşılaşınız, 
sosyal olay bile olsa, onu ölçülebilir hale getiriniz. 
Nitekim, sosyometri doğmuştur çağımızda. Ekono
mik bir olaysa, onu hesaplanabilir, sayılabilir hale 
getiriniz; ekonometri doğmuştur çağımızda. 
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Şu halde, ne olursa olsun, çağdaş bir kuşak yetiş
tirmek istiyorsanız, ona, ilkokula adımını attığı an
dan itibaren olayları, olguları, dizileri, dizeleri ölçü
lebilir hale getirme, sayılabilir hale getirme,, hesap
lanabilir hale getirme becerisini veriniz. O doğru yo
lu kendisi bulur. Deli saçması bilgileri, sanki beton 
harç gibi onun körpe dimağına tıkamaya çalışma
yınız. 

Galileo'dan daha önce, yani bugünden 1335 yıl 
önce «Bilim Çin'de bile olsa öğreniniz» buyurmuştu 
bir büyük devlet adamı, bir büyük kumandan ve bir 
büyük peygamber... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — O sözü Haz-
reti Muhammed söyledi. 

GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Hazreti Mu
hammed söyledi o sözü, bilmiyorsan öğren. 

ALt NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hazreti Mu
hammed, bu sözü söylemiş olmasına rağmen, onun 
Millî Selâmet Partili üyeleri, «Bugün Çin'de Mao var
dır, Çin'e selâm vermeyiniz ve onun ölüm yıl
dönümünde veya onun herhangi bir eyleminde sırtı
nızı dönünüz» diyor. Bu söze inanıyorsanız Mao'nun 
kitabını okuyacaksınız, Mao'nun kitabını yırtıp ata
mazsınız, çünkü Hazreti Muhammed; «Bilim Çin'de' 
bile olsa gidip öğreniniz» demişti. 

Millî eğitimin amacım sizlere sunmak isterim : 
Doğayı ve toplumu gözleyen, yani doğayı ve toplu
mu müşahede eden, doğada neler olup bittiğini rasat 
eden, deney ve bilgi birikimim sağlayan ve bu bilgi 
birikiminden yararlanan, düşünen ve tartışan - ben 
Çin önerisini, Çin'e ait bu sözümü söylediğim zaman, 
Millî Selâmet Partili arkadaşlarımın bana itiraz et
tiklerini ve benimle tartışmayı bile göze almadıklarını 
gördüm, çağdaş olmadıkları için - genç kuşaklar ye
tiştirmek olmalıdır. Nasıl genç kuşaklar? Ne Adalet 
Partisi gibâ düşünen, ne de Millî Selâmet Partisi gibi 
manevîyatçdıkla, maddiyatçılığı birbirine karıştırma
yan. 

Şimdi, izin verirseniz size 1923 yılında Çin Cum-
huriyetinm kurucusu San Yet Sen'in bir kitabından, 
«Halkın Üç İlkesi» adlı kitabından, belki yararla
nırsınız, befld yararlanmazsınız, ama benim örnek 
okrak kabul ettiğim bir düşüncesini sizlere aktarmak 
isterim. 

San Yet Sen bu kitabında diyor ki; «Bir olay, 
bir gelişmişlik üç aşamadan gçer. önce düşün aşa
masından geçer. O düşünce, o kadar kristalize ohır; 
o düşünce yanlışlıklarından arınır; o düşünce karşı 
düşünce karşısında çürümez, yani tez ve antitez ça-
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tışmasının sonucunda berraklaşırsa inanç ondan son
ra doğar.» diyor. 

«İnanç kendi yozluklarından ve yanlışlıklarından 
arındığı zaman eylem ortaya çıkar.» diyor. 

Şimdi, Millî Eğitim Bakanlığına, kısaca 1977 yı
lı için bir öneride bulunmak isterim. 

Sadece eylemle hareket eden genç kuşaklar sö
ven olur, militan olur. Onlara düşünceyi ezberlet
memenizi, onların kafalarının içine, yalan yanlış on
ların tartışamayacağı düşünceleri tıkmamanızı rica 
ederim. Evvelâ kendileri düşünsünler, doğruyu ve 
yanlışı ayırt edecek düzeye gelebilsinler ve bu dü
şüncelerini başkalarının düşünceleriyle karşılaştırsın
lar. Zıt düşünce ile karşılaştıkları zaman, kendi dü
şüncelerinin doğru olup olmadığından kuşkuya düşe
bilsinler ve antitez karşısında düşünceleri sarsılmıyor 
ise, o düşüncenin bilimsel tabanını bulabilsinler ve 
ondan sonra o düşünceye inansınlar. İnanç böyle 
başlasın genç kuşaklarda. 

İnanç aşılamayınız, düşünce aşılamayınız. Bu
gün doğru bildiğiniz düşüncenin, yarın yanlış oldu
ğunu, bugün doğru sandığınız inancın yıllat' geçtik
ten sonra yanlış olduğunu görürsünüz, ama onu ez
berleyen genç kuşaklardan o yanlış düşünceyi, o yan
lış inancı çıkarıp atamazsınız. 

İnanç aşamasından sonra, eylem aşaması gelir ve 
o zaman genç, bozuk düzenle karşılaştığı zaman, de
mokratik düzen içinde eyleme geçme hakkım ken
dinde bulur. 

Şimdi, bir kişi tasavvur ediniz. Sadece düşünü
yor ve inanmıyor; bunlar filozoflardır. Bir kişi dü
şününüz, düşünüyor, inanıyor; bunlar politikacılar
dın Bir kişi düşününüz, ne düşünüyor, ne inanıyor, 
sadece eylem içinde; bunlar militandır. Bu militan
lar aşırı sağda da vardır, aşırı solda da vardır. Bu 
militanları evvelâ düşünceye davet ediyorum. Düşün
sünler ve düşüncelerinin yanlış olup olmadığını dü
şünsünler. Çağdaş ve uygar millî eğitim politikası 
budur. 

Eğer, böyle olursa, Felsefeye Başlangıç kitabım 
hiç kimse yazamaz ve Felsefeye Başlangıç kitabı di
ye bir kitabı o Millî Eğitim Bakanı bu kürsüde sa-, 
vunamaz. 

Eğer gençler düşünürse, eğer gençler düşünmeye 
alışırsa o takdirde o gençlerden bir tanesi ortaya 
çıkar ve «417 bin tüccar var ülkemizde, ama 2 milyar 
170 milyon TLw vergi ödüyor. Bu vergi kişi başına 
ayda 330 liradır. Bugün Maliye Bakanlığında hade
me olarak çatışan bir kamu görevlesinin ödediği ver

giden daha az bir vergidir. O halde soygun düzeni 
vardır» der; bunu düşünürse der bunu ve bu soygun 
düzenim, demokratik sistem içinde değiştirmeye yö
nelir. Kırmadan, vurmadan, sadece sandığa oyları
nı atarak, uygarca. Böyle genç kuşaklar yetiştiri-
niZd 

O genç kuşaklara Mao kimdir? Gerçeği anlatınız. 
Mao, Teoman Tanju adlı babasını bir ormanda sü
rek avında öldürerek yerine geçmiş bir hakandır. 
Güçlü bir hakandır, kuvvetli bir hakandır; Milâttan 
önce 209 yılında, o dünyanın, o ulusun, o ülkenin ko
şuları içinde güçlü bir hakandır, ama bugün onun 
gücünü tekrar ve bu Türkiye'ye getirmekte bir anlam 
yoktur. O zaman Türkiye'ye yazık olur. Türkiye'nin 
uygar şartlarım, bin yıl önceki başka ülkelerde ya
şayan Türklerin şartlarıyle mukayese edemezsiniz 
ve onların mezar taşları ile genç kuşakların övünme
sine vesile olmamanız gerekir. Böyle bir eğitimden 
yana değiliz. 

Eğer bir ülkede gerekten düşünen uygar kişiler 
yetişirse, o ülkede yalan da azalır, o ülkede soygun 
da azalır ve o ülkede bir kişi Başbakan olduğu za
man, «Yakam elinizdedir» demek zorunluğunda kal
maz. Ben bu kürsüde, yakasını bizlere uzatmayan 
başbakan görmenin özlemi içinde, bu kürsüde, ken
disine verilen listeyi tahrif etmeyen bir başbakanın 
özlemi içinde, bu kürsüde Lockheed uçak yolsuz
luğunun sorumlularını bizzat ortaya çıkarıp, getirip 
kürsüde bize söyleyen yürekli bir başbakanın özlemi 
içimde bulundum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü olarak sözleri
mi bitirir, hepinize saygılarımı sunarım. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın ölçen, 7 dakika evvel bitir
miş oldunuz, bu hakkınızı birisine devretmek isti
yorsanız..^ 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
ENVER AKOVA (Sivas) — Geçen seneki söy

lediğin ise bu, talimin ediyorum doğru çıkmadı. 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, şimdi sıra 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Hasan Kork-
mazcan'dadır. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Ben konuşacağım 
efendim. 

BAŞKAN — Yetki belgeniz?.. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Grup Başkanveki-

liyim efendim. 
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BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
D. P. GRUPU ADINA İHSAN TOMBUŞ (Ço

rum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Mil î Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki Demok

ratik Parti Grupunun görüşlerini açıklamaya başla
madan önce Yüce Meclisi hürmetle selâmlarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 800 hini aş
kın devlet hizmetlisi içinde 200 binden fazla perso

neli sinesine almış olan Millî Eğitim Bakanlığı, dev
let sektörünün en geniş kadrolu organizasyonudur. 
Aynı zamanda en ücra köylere kadar öğretmen or
dusunun yayılmış olması nedeniyle de en yaygın teş
kilâttır. 

Bu Bakanlık, nüfusumuzun 6 - ilâ 22 yaş arasın
daki bölümünün eğitim ve öğretimini de üstlenmiş 
olması nedeniyle Millet bütününün en büyük parça
sına hitap eden bir müessesedir, Buna rağmen yıllık 
bütçelerde Millî Eğitim Bakanlığına ayrılan tahsisat 
hiç bir zaman bu Bakanlığın büyüklüğü, yaygınlığı 
ve gördüğü işin ehemmiyetiyle kabili kıyas olma
mıştır. Gerçi, bütçe kalemleri arasında bazan en 
büyük rakamı, bazan da Milü Savunmadan sonra 
ikinci büyük rakkamı ifade eder ise de, genel büt
çeye nispet edildikte ve Bakanlığın iş hacmi nazarı 
itibare alındıkta, bu büyük rakamların Bakankkla 
mütenasip olmayan nispetler verdiğini görürüz. 

Bu hulâsa ile ilerde bugünkü eğitim sistemimiz 
halikında arz edeceğimiz hususların nedenlerini] da
ha da iyi anlatmış olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, millî eğitim sistemimiz, 19 
ncu asrın ikinci yarısından sonra Kara Avrupa'sı di
ye de adlandırılan Merkezî Avrupa eğitim sistemi
nin bir adaptasyonu olarak Türkiye'ye aktarılmıştır. 
Bu eğitimin sosyolojik ve pedagojik karakteri Türk 
fükir hayatımıza bilâhara merhum Ziya Gökalp tara
fından aktarılan Emile Durkheim ekolünün esasına 
dayanmaktadır. Kanımızca bu başlangıç hatalıdır. Ger
çi Durkheim sosyolojisinin iyilik ve kötülüğü müna
kaşa edilebilir. Esasen bunun münakaşa yeri de bura
sı değiîdir. Ancak, topyekün değişikliğe tabi tutulan ve 
yeniden tanzim edilen bir eğitim sisteminin, iyi de 
olsa belli bir sosyolojik ve pedagojik ekolün dar hu
dutları içerisine sığdırılmış olması hatalı bir başlan
gıç olur. Ayrıca, hatalı da oîsa esas alınmış olan 
bir sistemin, değişen zaman ve şartlar içerisinde, za
mana ve şartlara uygun oranda yenilenmesi, revize 
edilmesi de gene sistemli olmak gerekir. Halbuki, Türk 
millî eğiliminde başlangıç gibi gelişme de maalesef 
hatalı ve tutarsız olmuştur. Nasıl başlangıçta Fransız 

I eğitim sisteminin esası olan öğrenciyi bilgi hamalı 
yapma sistemi uygulanmaya başlamışsa, 20 nci asrın 

I iÜk çeyreği içerisinde, Birinci Dünya Harbi sıralann-
I da yakın temas kurduğumuz Alman eğitim sistemini 
I de hemen bjr bölümüyle adapte edip uygulama sa-
I hasına koymuşuzdur. Keza 1940'ların şartları içerisin

de gene politik ve ekonomik bağlar kurduğumuz Ame-
I rika'nın eğitim sistemlini de eskilerin üstüne sistemsiz 
I olarak ilâve etmekte bir beis görmemlişizdir. 
I Bu sebepledir ki, her birisi ayrı kumaştan ve her 
I biri ayrı materyalle dokunmuş parçaları birbirine ek-
I leyerek meydana getirdiğimiz eğitim sistemimiz tam 

bir parça bohçası haline gelmiştir. Bu teşhisimiz sırf 
I bir iddiadan ibaret olmadığını bir kaç küçük misaEe 
I deîîllend irmek isteriz. Bunlardan bir tanesi : 

I Sadece üniversiteye girecek talebeleri yetiştirme 
amacı taşıyan ve genel bilgi yanında hiçbir meslekî 

I ve teknik alışkanlık vermeyen klasik liselerin yanın
da deneme liseleri, fen liseleri gibi fantazi ve dene
mesinden hiç de müspet netice alamadığımız uygula-

{ malardır. Bir başka misal ise; en meşhur ve kanımız
ca kuruluşunu tamamlamaya en yakın saydığımız ye-

I gâne üniversitemiz olan İstanbul Üniversitesi Alman 
I modelinden, Ankara'da kurduğumuz Orta Doğu Tek-
! nük Üniversitesi ise Amerikan üniversitelerinden ör

nek alınarak vücuda getirilmiştir. Son yıllarda her 
ilde kurmaya çalıştığımız yarım yamalak üniversite
ler ise, her biri başka telden çalan, ayrı ayrı ve nev'i 
şahsına münhasır kuruluşlardır. 

Klasik liselerin mezun ettiği öğrencilere üniversi
tede yer bulamazken, lise dengi meslek okullarına 

I yurt kalkınmasında ve sanayileşmemizde başka gö
revler düşmüşken, meslek okullarından mezun olan
ların üniversiteye girmelerini her türlü çabayla ko-

I Iaylaşhrmak da Türk millî eğitimine mahsus bir ga-
I rabettir. Bu hususlara kısaca işaret ettikten sonra, eği

tim sistemimizin işlerliğinin derecesini ilkokuldan 
I üniversiteye kadar birlikte mütalaa etmek isteriz. 

Cumhuriyetin kuruluşundan beri ilköğretim en çok 
üzerinde durulan bir meseledir. Zaman zaman oku
ma - yazma seferberliği, ilkokul ve ilköğretim se
ferberliği, köylere ilkokul yaptırma seferberliği ad
ları altında boyuna seferberlik ilân etmişizdir. Ancak, 
bütün bu seferberük hallerine rağmen 52 yılda al
dığımın sonuç şudur : 

1927 yılında Türkiye nüfusu 13,5 milyon, okur -
yazar nispeti ise % 24'tür. Bir başka deyimle 13,5 
milyon nüfustan 9 700 0001i okur - yazar değildir. 

j 1977 yılında ise Türkiye nüfusu 40 milyonun üstün-
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dedir. Okur - yazar nispeti ise çok mübalağalı tah
minlerle % 70Mir. Bir başka deyimle 1977 yılında 
okuyup yazma bilmeyen nüfus miktarı 12 milyonun 
üstündedir. Yani, 52 yılda, 9 700 000 olan okuyup 
yazma bilmeyen vatandaş sayısı 12 küsur milyona 
çıkarılmıştır. îşle çeşitli seferberliklerin verdiği ne
tice. Halbuki, ciddî, sistemi ve müspet istikametti 
bir tatbikatta okur - yazar olmayanların nispetinin 
artmaması gerekirdi. 

Eğitimde fırsat eşitliği ve imkân eşitliği önce ilk
okul çağındaki çocuklarda sağlanırsa orta dereceli 
okullara ve üniversitelere sıra gelir. Biz bugün üni
versiteye girecek çağdaki gençlerimiz arasında fırsat 
ve imkân eşitliğinin olmadığından yakınıyoruz. Bu ya
kınmalara da, mesuller tarafından, «Biz bu eşitliği 
sağlayacağız veya sağladık» iddialarını cevap olarak 
alıyoruz. 

Üniversiteden geçtik, ilkokul çağındaki çocukla
rımız arasında fırsat eşitliğini ve imkân eşitliğini he
nüz sağramamış bir milletiz. Bakınız misâline: Tür
kiye'de ilkokul açma şart'arı ve imkânları henüz 100 
nüfusun üstündeki oturma yerlerinde tamamlanma
ya çalışılmaktadır. Bunun da hepsi tamamlanma
mıştır, ama farz edelim ki, 100 nüfusun üstündeki 
oturma yerlerinde ilkokul açılmıştır. 99 nüfusun ba
rındığı bir köy veya oturma yerindeki ilkokuül ça
ğındaki çocuğun okuldan mahrum edilmiş olması 
bir vakıa iken, ta* üniversitede imkân ve fırsat eşit
liğinden bahsetmenin bilmem manası olur mu? 

1976 yılındaki rakamlara göre ilkokul çağındaki 
çocuklarımızdan 1 100 000'i okula gidememekte-
dir. 1977 yılında bu rakamın azaldığını değil, çoğal
dığını tahmin ederiz. Hele köylerdeki okulların bü
yük ekseriyetinim ya çok eskiden yapılmış olduğu 
için maili inhidam içinde öğretim yapılamaz rapo
ru ile malul eski binalar veya ahır samanlık boz
ması, sıhhate müsait oümayan yerler olduğunu düşü
nürsek, fırsat ve imkân eşitsizliğinin nereden başla
dığını kolayca buluruz. 

Keza, ilkokul öğretmenlerinin de okullarda ço
cuk yetiştirme imkânlarını buma eklemek lâzım ge-
lir. Gerçi ilköğretmen lisetaıi adıyla açılmış olan ve 
eğitim enstitülerinin bir başka adla devamı olan ilk
öğretim kadrosuna öğretmen yetiştiren hayli oku
lumuz var, ama bir zamanlar yapılan etütde ortaya 
bir hakikat çıkmıştır. Millî eğitim camiasında öğ
retmen oüarak görevli bulunanların 76 ayrı menşe
den geldiği bu etütle tespit edilmiştir. Menşelnde bu 
kadar ayrı pedagojik kaynak bulunan öğretmen ca-
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maaşının Türk çocuklarına aynı pedagojik Ölçüler 
içinde eğitim ve öğretim vermesini düşünmek bile 
mümkün değildir. 

Orta dereceli okullara gelince; evvela bu ortaokul 
gerçeğine dokunmak isteriz. Ortaokul nedir? İlkoku
la dayanh, çocoğun alacağı ilk bilgilerin ilkokuldan! 
sonraki biraz daha genişlemiş şeklini veren bir okul 
mudur? Yoksa kendi başına müstakil, belli bir bilim 
ve kültür veren bir ünite midir? Yoksa orta dere
celi okul olarak tanımlanması mümkün olan lise ve lise 
ayarı meslek okullarının başlangıcı mıdır? Eğitim 
sistemimiz içinde bu bir türlü belirlenememiştir. Son 
zamanlarda ilkokula dayan orta dereceli okular 
açılmaya başlamıştır. Aslında doğrusu da budur. 
Ancak bu tempoyla ve bu uygulamayla bu işi de 
reaîize etmek çok uzun yıllara varacaktır. 

Kasabalara ve büyükçe köylere açılan ortaokul
ların öğretmen, derslik, ders araçları ve kitap konu
su da bir ayrı problemdir. «Bir mühür, bir müdür» 
deyimi âdeta bu okulların ikinci adı olmuştur. Bu 
haliyle ortaokullardan bahsederken fırsat ve imkân 
eşitliğini ağıza almak mümkün değildir. 

Lise seviyesinde okullara gelince; bir taraftan 
k!asik liselerden yetişen çocukların üniversiteye gire-
memesli, diğer yandan orta dereceli meslek okulla
rından mezun olanların istihdam imkânı henüz bu
lunamaması, bir başka deyimle sanayileşmemizin ve 
kalkınmamızın meslek okullarından yetişen gençle
rimize yetecek derecede işyeri ve iş imkânı bulacak 
seviyeye gelmemiş olması dar boğazlar yaratmakta
dır. Bu nedenledir ki meslek okullarından yetişen 
gençler de, haklı olarak üniversite kapılarım zorla
maktadırlar. Hal böyle olunca da üniversite kapıla
rında yığılmalar başlamaktadır. Mevcut üniversite
lerimizin kapasitesi bu kaynaklardan gelen gençleri 
istiap etmeye kâfi gelmediği için üniversiteye giriş 
bir seleksîyona, bir elemeye tabi tutulmaktadır. 

200 küsur bin üniversiteye girme durumunda 
olan gençlerimiz arasından sadece 40 kusur binini 
a'ına imkânımız vardır. Hal böyle olunca, bir se
çim yapma mukadder olmaktadır. Seçim yapma de
nince, akîa ilk gelen, bilgi yarışması ve bir zekâ ve 
kabiliyet yoklaması olmaktadır. 

Son birkaç yılda birkaç defa değiştirilen ve her 
biri diğerinden daha az mahzurlu ve hatalı olmayan 
üniversite giriş sınavlarında haksızlıkların ve isa* 
betsizMerin olduğu muhakkaktır. Her şeyden önce 
sınava tabi tutulan gençlerin yetişmesinde vâki olan 
eşitsiklik en çok üzerinde durulan konudur. Sözîeni-
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mıizin başında arz ettiğimiz gibi, bu eşitsizlik ta ilk
okulda başlamaktadır. Büyük şehirlerin mutena 
semtlerindeki ilkokullarda okuyan çocukla, ahırdan 
bozma köy okullarında okuyan çocuk daha başlan
gıçta bir eşîtsîzüfiğin kaderine terk edilmiş olmakta
dır. Orta dereceli okullarda, elbette ki büyük şehir
lerde bol öğretmenM geniş ders araç ve gereç im
kânından faydalananı, hatta özel ders amıa imkânına 
sahip olan bir çocukla, «Bir mühür bir müdürden 
ibaret», olan okullarda tabiî ilimleri Hükümet tabibi 
veya veteriner müdüründen, edebiyat bilgisini komşu 
ilkokulun öğretmenlerinden okuyan, matematiği şube 
başkanından öğrenen çocuğun üniversiteye girişte el
bette fırsat ve imkân eşitliği olmayacaktır. 

MM eğ'tim camiasında, özelikle ilkokuldan yük
sekokullara kadar görevliler arasında ve öğretmenler 
içinde çok münakaşası yapılan bir husus vardır. Za
man zaman öğretmen kıyımından bahsedilir. Siyasî 
iktidarlarım görüş ve anlayışı istikâmetimde Millî Eği
tim bakanları öğretmenler arasında geniş yer değiş
tirme uyguîaması yaparlar. Karşı görüşte olan siyasî 
çevreler ise, bunu öğretmen kıyımı olarak vasıflan
dırıp, karşı çıkarlar. Hemen söyleyelim ki, miilî eği
tim bir sistemdir. Eğer bu sistem iyice oturmuş, bel
li şartlan muhkem kaziyeler halinde miEî eğilime 
yerleşmiş ise, siyasî iktidarların değişmiş olması, mil
lî eğitimim temel prensiplerinde yön değişikliğine güç 
yetüremez. Ancak, mıiiJî eğitimin temel prensipleri za
ten muallakta ise, o zaman değil siyasî iktidarların 
değişikliği, aynı iktidar içinde Millî Eğitim Bakan
larının değişmesi bile eğitim camiası arasında bir 
çalkantıya sebep olur. 

Son zamanlardaki uygulamayı ne öğretmen kı
yımı «îarak menfi yönden, ne de mıiilî eğitime yön 
verme bakımından müspet olarak mütalaa etmek 
mümkün değildir. Öğretmenler üzerindeki uygula
ma, sadece bir yer değiştirme ve yerinden oynatma, 
daha doğru deyimle, kadro kaydırma hareketidir. 
Çünkü, bir öğretmeıa (A) vilâyetinden (B) kazası
na nakletmek millî eğitimimiz yön verme bakımın-
da'iı hiçbir değişiklik yapmaz. Eğer öğretmen (A) 
vilayetinde okuttuğu gençlere zararlı fikir aşıladı
ğı için veya öğretim kabiliyetinden mahrum oldu
ğu için veya arkadaşüarıyla ve talebeferiyle uyum 
temin edemediği için (B) vilâyetime aktarılmış ise, 
(B) vilâyetindeki çocuklarımızın günâhı nedir? 

Öğretmeni nakletmek bir ceza ise, gönderildiği 
yer Türkiye'de değil midir? Oradakiler Türk çorak
ları değil midir? Bu nedenlerle «Öğretmene kıydın», 

iddiası da, orada bulunmasında zarar gördüğüm 
içim yerinden aldım müdafaası da geçersiz ve tutar
sızdır. 

Değerli arkadaşlarım, 20 nci asrın ikinci yansı 
dünyada ve özellikle yurdumuzda bazı ideolojik akım
ların fikir ve eğitim hayatımıza' iyice girdiği bir 
dönemdir. Dünyevî bilgileri kemaliyle almakla yü
kümlü olan gençlerin, zamanlarında cari oîaın fikir 
akımlarından ve ideolojik gelişmelerden habersiz 
kalması düşünülemez. Esasen eğitimin ve öğretimin 
görevlerinden birisi de budur. Ancak, gerçek ma
nada bilgi almakla ideolojik şartlandırmayı birbi
rinden ayırmak lâzımdır. Kanımızca öğretmenin gö
revi, kendisine tevdi edilmiş olan yurt evlâdını müs
pet biîgi ile mücehhez, yurda yararlı olma istikâ
metimle maddî ve manevî yönden doyurulmuş ve 
yoğrulmuş ahlâklı, terbiyeli, bilgili olarak yetiştirmek
tir. Bilgimin kapsamında, asrımızda geçerli her tür
lü müspet ve modern ilim vardır. Manevî cihaz-
fomiranın kapsamımda ise, yurtsever, dürüst, ahlâk
lı ve imanlı olmak vardır. Hal böyle iken bazı öğ
retmenlerin daha ilkokul çağında henüz şekillenme
ye biFe başlamamış dimağları belli bir istikâmette 
şartlandırmak için, ev ödevlerimi dahi kendi ideolo
jisinin temrini halinde verdikleri bir vakıadır. Biz
ce zararlı olan da budur. Üniversitelerde artık fikir 
münakaşası değü, silâhlı ideoloji harbi yapılmak
tadır. Orta dereceli okular ise, âdeta ilerde içine 
girilmesi mukadder olan silâhlı mücadelenin talim
gahı halime gelmiştir. 

İdeolojik akımların orta seviyeli oku'îarda şart
landırılmış gençler arasında ölümlü, yaralamalı mü
cadeleye dönüşmüş olması, millî eğitimimizin gele
ceği bakımından vahimdir. 

Muhterem arkadaşlar, sözümün burasında, bir haf
ta önce Çorum'un bir kazasında rastladığım bir man
zarayı size nakletmek istiyorum. 

Çorum'un Alaca kazasında bir arkadaşımın yazı
hanesinde otururken, bir genç ve babası geldi. Gen
cin başı ve gözleri sarılı idi. Rapor almak için dok
tora gidiyorlarmış. Ne olduğunu sordum. Babası dedi 
ki : «Dövdüler oğlumu.» «Kim dövdü?» dedim; «Bil
miyorum» dedi. «Nasıl oldu?» dedim; «Vallahi bi-
zîm çocuk Harp Okulunda öğrencî, buraya tatil 
idim gelmişti. Gece arkadaşlarıyla dolaşırken, arkadaş
ları meğer kurtçu imiş» dedi; bu tabiri de orada öğ
rendim, orada ülkücülere kurtçu diyorlarmış. «Bun
ları gören devrimci öğrenciler de bunlara hücum et
mişler. Kurtçular azınlıkta olduğu için ve durumu 
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da bildikler] için hepsi kaçışmışlar; ama bizim oğ
lanın hiçMr şeyden haiberi olmadığı için orada kal
mış ve güzelce dövülmüş, şimdi gözleri görmüyor; 
doktordan rapor aldık; ama tedavisi için burada im
kân yok, Ankara'ya göndereceğim» dedi. 

MuMerem arkadaşlar, bir ufak kazada bile ge
ce gençlerin sokağa çıkma imkânı olamazsa, bu 
gençler üniversitede nasıl okurlar ve nasıl tahsille
rimi tamamlarlar? Nasıl memlekete yararlı bir va
tandaş olarak yetişirler? Bunu sizlerin takdirlerinize 
bırakıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, okullardaki kitap konusuna 
da değinmek isliyoruz. Bu yjl uygulanmaya başla
nan tek kitap sistemi, aslında müdafaası mümkün 
olan bazı mahzurlarına rağmen oldukça yararlı yö
nü bulunan bir sistemdir. Esasen bu sistem Türk 
millî eğitimi için yabancı da değildir. Vaktiyle uzun 
seneler uygulaması da yapılmıştır. Ancak, bu uy
gulamanın çok dikkatli ve iyi hazırlanmış bir plan 
dahilinde yapılması lâzımdır. Maalesef bu son uygu
lamada bazı talihsizlikler olmuştur. Zamanın iyi ayar
lanmaması nedeniyle, evvelâ kitapların hazırlanması 
içlin bolca bir vakit heder edilmiş sonunda da kısa 
bir dönem içinde acele bir tutumla kitaplar, biraz da 
zamanından geç eğitim hayatına aktarılmıştır. He
men arkasından da bazı kitaplar üzerinde itirazlar ve 
karşılıklı suçlamalar başlamıştır. 

Önce tek metin, tek kitap formülünün uygulan
masındaki zamanın ayarlanmamış olmasının talihsiz
liğine işafet etmek isteriz. Sonra da orta dereceli 
okullara kitap hazırlama işinin üniversite öğretim gö
revlilerine havale edilmiş olmasındaki isabetsizliğe de
ğinmek isteriz. ÜnÜverster tedrisat ile orta derecedeki 
»kullarda uygulanan müfredat programı birbirinden 
çok farklıdır. Bu nedenle maalesef kitapların pek ço
ğu orta dereceli okulların müfredatına uygun 
konsantre bir kitap olma vasfını alamamıştır. Bazı 
kitaplarda bazı konular gereğinden fazla işlenmiş, 
uzunca anlatılmış; buna mukabil değiriilmeshıde çok 
yarar oDan bazı konular, ya pek az yer almış veya hiç 
yer almamıştır. Bu isabetsizdir. Hele ders kitaplarının 
sayfa altlarına çıkarılan, asıl metinden dnha çok yer 
tutam dipnotlar bir ilmî eserde yadırganmaz ise de 
ortaokulların ders kitaplarında pek yadırganır bir du
rumdur. 

Bazı kitaplarda vaki olan ciddî yanlışlıklar ve ters 
tepkilere vesile olan gereksiz koıral'ar, bizzat Millî 
Eğitim Bakanı tarafından bir hata olarak kabul ed'il-
ıalşShr. Bunların ıslahı cihetine gidileceği, çeşitli vesi

lelerle en yeîkiK ağızlardan, özellikle Sayın Millî 
Eğitim Bakam tarafından ifade ediîmiştır. Biz şimdi
lik bu vaatleri ve kısmen yapılan uygulamaları dik
katle takip ediyoruz. Neticenin iyiye gideceğini ve 
okul kitapları üzerinden kısır münakaşanın kalkaca
ğını ümit ediyoruz. Bu nedenle bu konuda şimdilik 
fazla bir şey Söylemek istemiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, zamanın müsaadesi nispe
tinde millî eğitimin çeşitli meselelerine değinmeye ça
lıştık. Şimdi biraz da üniversitelerimiz ve yüksekokul
larımız hakkında bazı hususları dile getirmek istiyo
ruz. 

Sözlerimizin başında işaret ettiğimiz gibi, miliî 
eğitim sistemimizin kendi tutarsızlığı içerisinde üni-
versîtefcrJmiz de bir tutarsız ortamda gelişme istida-
diridadır. Son yılların alâmeti farikası bolca üniver
site açmak, çok miktarda yüksekokul kuşat etmek 
istikametinde bir uygulamadır. Dış görünüşü itibariyle 
bu tutum doğru ve haklı gibi görünmektedir. Çün
kü, biraz evve'i işaret ettiğimiz giibi, üniversite kapı
larına yığılan memleket evlâtlarını, ne pahasına olur
sa olsun bir fakültenin veya bir yüksekokulun çatısı 
altına alaJbiknek gayreti vardır. Bunun da yolu, müm
kün olduğu kadar çok üniversite açmak gibi görün
mektedir. Ancak, meseleyi derinliğine incelersek, ga
yet yanlış ve isabetsiz bir yolda olduğumuz gerçeği 
ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin en eski ve en mütekâ
mili üniversitesi İstanbul Üniversİtesidıir; ama bu üni
versite dahi henüz kuruluşunu tamamlamamıştır. Kal

dı ki, mantar gîbi bitiveren yeni ünliversiîeîerimizin 
durumu ne olacaktır? Üniversite bir kanun çıkarmak 
ve bir Vilâyette bir veya iki fakülte açmak ile ku
rulmaz. Adına üniversite dediğimiz bir binaya, seni 
üniversiteye aldım diye gençlerimizi doldurur ve fa
kat bir fakülteye gerekli olan öğretim kadrosu, öğre
tim araçları, laboratuvar, kütüphane ve benzeri im
kânları temin edemezsek, orada gençlerimize üniver
site tahsili veremeyiz. Bugün olduğu gibi arkadaşını 
kurşunlamanın metodunu öğrenmeye imkân tanımış 
oluruz. Sözlerimizin yanlış anlaşılmaması için, bir hu
susu üstüne basarak tekrar etmek istiyoruz : Üniver
site çağındaki gençlerimizin okumaları, ilim ve irfan 
sahibi olmaları şarttır. Devleti idare edenlerin baş gö
revlerinden birisi de budur. Bu tahsil elbette ki açıl
mış çok sayıda üniversite ile olacaktır. Ancak, kırk 
parça bazan bir araya gelse bir bütün olmayabilir. 
Birbirine uyumu olmayan kırk parça ve kırk bölük 
ünîversifö yed'ne, imkânımız neye elvedyorsa, bir ve
ya bir kaç tam üniversiteyi kurmak, bizce daha ve
rimli bir çalışma olur. 
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Değerli arkadaşlarım, bugün üniversitelerimizde 
tedrisat görüldüğünü, ilim tahsil edildiğini iddia et
mek hayli güçtür. Biz deriz ki, çokça üniversite aç
mak yerine, mevcut üniversitelerimizi açık tutmak da
ha yararlı olacaktır. Şu anda anarşinin ve silâhlı ar
bedenin üniversite bahçelerinde kol gezmesi nedeniyle 
mevcut üniversitelerimizin büyük ekseriyeti eğitim ve 
öğretime kapalıdır. Devlet mekanizmasının en yüce 
katında oturanlar üniversitedeki anarşiye hal tarzı bul
ma toplantıları yapmakla ve fakat ortaya bir müspet 
icra koyamamaktadırlar. Devletin en yüksek kademe
sinde hal tarzı bulunamayan ünivmitelerimizin hali
ni Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde dile getirmenin 
faydası olmayacağı kanaatiyle bu hususla fazla bir 
şey söylemek istemiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu arada dış ülkelerde bulu
nan işçilerimizin, ailelerinin ve çocuklarının eğitim 
jprdbîemlerine de temas etmek istiyorum. 

Yurt dışında bulunan otfbinlerce Türk çocuğunun 
hali bugün yürekler acısıdır. 1963 yılında işçilerimi
zin çalışmak üzere Avrupa'ya gönderilmesine başla
nıldığı zaman, onların oradaki sosyal, kültürel ihtiyaç
ları asla düşünülmemiştir. Zaman ilerledikçe aileleri
ni de yanma almaya başlayan işçilerin, gerek bura
dan giden, gerekse orada doğan çocuklarının adedi 
hızla artmış ve bugünkü durum meydana gelmiştir. 

Her ne kadar Bakanlık, her yıl muayyen sayıda 
öğretmeni dış ülkelere göndermekte ise de, bu öğ
retmenler gerek adet itibariyle, gerekse dış ülkelerde 
vaziîfe görecek bir şekilde yetiştirilmediikleri için, ihti
yacı karşılamaktan çok uzaktır. 

Bu öğretmenler gittikleri memleketin dillerini bil
medikleri gibi, onların kültürlerinden, sosyal yaşayış
larından da habersizdirler. 

Bundan başka, bu öğretmenler muayyen şehirler
de ve çok mahdut sayıda öğrenciye, günde ancak bir 
iki saat ders verebilmek imkânını bulabilmektedirler. 

Alman okullarında okuyan çocuklar, ya yabancı 
dil bilmediklerinden bu okullarda başarılı olamamak
tadırlar veya Türk kültüründen, müllî kültürden ta
mamen mahrum bir şekilde yetişmektedirler. Bu du
rum karşısında, işçilerimiz yurda döndüklerinde bera
berlerinde bir yığın ya tam cahil, ya millî kültürden 
yoksun veya Türk okullarına intibakı güç olan ço
cuklarla dönmektedirler. 

Bu hazin durumu halledebilmek, aslında çok zor 
olmakla beraber imkânsız değildir. Yeter ki, hükü
metler bu konuya ciddiyetle ve vukufla eğilsinler. 

Üzülerek söylemek isterim ki, ne bundan önceki 
hükümetler, ne zamanımızdaki, ne de şimdiki Hükü
met döneminde yabancı ülkelerdeki çocuklarımızla 
gerektiği kadar ilgileriilememiştir. 

Kanaatimce, bu zor problemin halli için, işçileri
mizin bulunduğu hükümetlerle anlaşmalar yaparak, 
muayyen bölgelerde, millî kültürü verebilecek okuK 
lar ve Türkiye'de de sırf yabancı ülkelerdeki işçi ço
cuklarının okumasını sağlamak üzere yatılı kolejler 
açmak gerekmektedir. 

Buna ilâveten, yabancı ülkelere gönderilecek öğ
retmenlerin, daha önce özel bir eğitimden geçirilme
si ve onlara, gideceği üükenin dilinin öğretilmesi de 
zaruridir. 

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çeli üzerindeki sözlerime son verirken, bu bütçenin 
memlekete, Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarına ha
yırlı olmasını diler, kendim ve Grupum adına hepini
zi tekrar hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın llhanü Ertem, 

buyurunuz efendim. 

A. P. GURUPU ADINA İLHAMİ ERTEM (Edir
ne) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi hakkında Adalet 
Partisinin görüşlerini arz edeceğim. 

Çok isterdim ki, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
sözcüsü Sayın Ölçen bu üslupta, bu tarzda konuşma-
saydı; bir yandan gençlerin dışardan birbirleriyle ça
tışmasından şikâyet ederken, Meclis kürsüsünde dahi 
bir büyük grupun başkanının bu tarzda, bu üslupta 
ve bu sataşkanhkta konuşması gerçekten üzücü ol
muştur, 

Çok arzu ederdim ki, yine Millî Eğitim bütçesi 
bittiği zamanda bir yakınlaşma olsun ve dıştaki öğ
rencilerimize, gençlerimize de bu Millet Meclisinde bir 
örnek olsun. Maalesef, bu böyle olmadı. Şiddetle ve 
nefretle kendilerine iade ediyorum; Adalet Partisi 
Nasyonal Sosyalist hiç bir eylemin içinde değildir ve 
olamaz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) 

Yine, aynı şekilde nefretle kendilerine iade edi
yorum, Adalet Partisi iktidar olmak için sermayenin 
yanında değildir. Adalet Partisi iktidar olmanın tek 
yolunun Türk milletinden geçtiğini bilir. Bugüne ka
dar böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır. 

Sonra «Kır at üstünde hangi kültür yetişti?» gi
bi ufak polemikler de gerçekten üzücüdür. 
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Son sözüm, yine büyük üzüntü ile ifade ediyo- [ 
rum ki, Sayın Ölçen, Türk milletinin Mete olarak 
tanıdığı büyük hükümdarı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Mao diye takdim etmesin. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) 

MUSTAFA KEMAL ALVER (Balıkesir) — Ya
zıklar olsun. 

iLHAMİ ERTEM (Devamla) — Bütün milletin 
Mete diye tanıdığı bir Türk hükümdarının, acaba 
Millet Meclisinde Mao olarak takdim edilmesinden 
ne menfaat, ne fayda ummaktadırlar? 

ALt NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Öyle yazıyor 
kitaplarda, 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Hangi kitap? 
ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Göstereceğim. 

(A. P. ve C. H. P. sıraları arasında gürültüler.) 
İLHAMI ERTEM (Devamla) — Değerli arka

daşlarım, kitap öyle yazar, kitap böyle yazar; ama 
Türk milleti onu Mete olarak tanımaktadır. Binaena
leyh, bugün her türlü kargaşaya yer verecek, her tür
lü fikrî, birliği bozacak tarzda Millet Meclisinde bir 
isim takdim etmenin, kargaşadan, kavram karıştırma
sından ve büyük Türk İmparatorluğunu küçük dü
şürüp ve Türkiye'de Marksizme karşı bir kucak aç
maktan başka hiç bir manası olamaz. (A. P. sıraların
dan alkışlar.) 

Değerli arkadaşlarım, ben konuşmalarımı evvelâ 
Türk millî eğitiminin içinde bulunduğu darboğazlar, 
ondan sonra millî eğitim felsefemiz, sonra bazı öğre
tim dairelerinin Sorunları ve nihayet günümüzün olay
ları, gençlik olayları ve eğitimin temeli olan öğretmen 
üzerinde toplayarak, sürem içinde bu husustaki gö
rüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Çok değerli arkadaşlarım, Türk millî eğitiminin 
birtakım darboğazları vardır ve bu darboğazlar siya
sî partiler tarafından veyahut muhalefet yapmak is
teyenler tarafından enine boyuna istismar edilebilir; 
ama bu darboğazların var olduğu inkâr edilmez, tşte 
birinci sorunumuz, Osmanlı İmparatorluğu, 18 nci 
Yüzyılda başlayan, dünyada gelişen ilmî, iktisadî, sı
naî ilerleme ve gelişmeleri yeterince takip edememiş, 
çağdaş devletlerden geri kalmıştır. Bunun neticesi ola
rak da, Türkiye Cumhuriyetine her alanda büyük 
hamleler yapmak, geri kalmamıza sebep olan sosyal 
engelleri kaldırmak görevi düşmüştür. Kalkınmamız 
ve gelişimemiz tamamlanmadığı için, bölgeler arasın
da büyük ekonomik ve sosyal farklılıklar vardır. Ta
biatın imkânları ve imkânsızlıkları da bunlara ekle
nince bu farklar gerçekten daha büyük hale gelmek
tedir. 

Nüfusumuz hızla artmaktadır. Her alanda ve bil
hassa eğitim alanında büyük yatırımlar yapmak lâ
zımdır. Buna karşılık malî kaynaklarımız sınırlıdır, 
eğitimin gerektirdiği yatırımı dengeli bir kalkınma için
de, yeter ölçüde bulmak kolay olamamaktadır. 

Hem yüzyılların icmalini, hem de hızla artan nü
fusun yarattığı ihtiyacı kapatacak öğretim müessese
lerini faaliyete geçirmek icap etmektedir. Bunlann ne
ticesi olarak, eğitim kurumları adet ve çeşit itibariyle 
yetersizdir. Binalar kifayetsizdir, sınıflar kalabalık
tır, öğretmen noksanı vardır, ders araç ve gereçleri 
eksiktir. Öğrencilerin mühim bir kısım ders araçlarını 
ve öğrenimlerini devam ettirmek malî gücünden yok
sundur. Diploma, iş bulmada, itibarlı olmada büyük 
rol oynamaktadır. Okullaşma oranının yetersizliğine 
rağmen, birtakım müesseseleri, okulları bitirenler maa
lesef iş bulamamaktadırlar. 

Yükseköğrenim gençlerinin ve ailelerinin büyük ar
zusu halinde yükseköğrenim gözümüze çarpmaktadır. 
Çünkü yükseköğretim iş bulmada, yüksek ücret alma
da ve ilerlemede büyük avantaj sağlamaktadır. Yük
seköğretimin yedeksubaylık imkânı gibi bir üstünlüğü 
vardır. Nihayet toplumun geçmişinden gelen insanlarla 
yükseköğretim, bütün aileler için tutukludur. 

İşte sayın milletvekilleri, bu dar boğazlar, Millî 
Eğitimin dar boğazlarıdır ve bunları herkes kendi üs
lubuna göre, dilediği tarzda sağa, sola çekebilir ve 
bunlardan kendine göre neticeler çıkarmak isteyebi
lir. 

Nitekim, biraz sonra rakamlara dokunarak arz 
edeceğim hususlar, Türk Millî Eğitimi için fevkalâ
de başarılı olduğu halde, Sayın Ölçen, bunları tama
men ters yüz edip, bambaşka gösterebilmek hevesine 
kapılabilmiştir. Bu hevesinin sebebi, şimdi arz etti
ğim gibi, millî eğitimimizin tarihimizden gelme dar 
boğazlarından doğmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, tenkit etmek kolaydır, söy
lemek kolaydır; ama yapmak, gerçekten başarmak 
güçtür ve biz iftiharla ifade ediyoruz ki, Türk Millî 
Eğitimi, Cumhuriyet tarihinde büyük hamleler yap
mıştır ve bu hamlelerde de Adalet Partisinin katkısı 
sonsuzdur. 

Şimdi bütün öğrenim seviyesindeki eğitim mües
seselerinde yıllara göre bir takdim yapmaya kalksam 
zaman alır. Sizleri rakamlara boğmak istemiyorum. 
Millî Eğitimin başarısını bir politik çekişme haline de 
getirmek istemiyorum. Onun için tarihleri maksatlı 
seçmedim, başlangıç ve son tarihleri arz edeceğim : 
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Değerli arkadaşlarını, ilköğretimde 1927 - 1928 
yılında okul sayısı 5 783, öğrenci sayısı 427 731, öğ
retmen sayısı 12 408'dir. Bugün, 1977'de okul sayısı 
50 430, öğrenci sayısı 5 800 000, öğretmen sayısı 196 
bin. 12 binden 196 bine ve 400 binden 5 800 000'e 
erişilmiştir. 

Ortaokul : 1927 - 1928 yılları; okul adedi 78, öğ
renci adedi 19 417.1976 - 1977 yıllarında okul adedi 
2 973, öğrenci sayısı 1 077 000. 

Lise : 1927 - 1928 yılları; okul adedi 19* öğrenci 
sayısı 1 819, ortaokulla birlikte öğretmen sayısı 1 335. 
1976 - 1977 yıllarında; okul sayısı 914, öğrenci sayı^ 
sı 373 000, öğretmen sayısı 39 000. 

Tekniköğretim : 1927 - 1928 yılları; okul adedi 9, 
öğrenci sayısı 1 080, öğretmen sayısı 159. 1976 - 1977 
yılları; okul sayısı 159, öğrenci sayısı 95 bin küsur, 
öğretmen sayısı 4 416. 

Kız EnstitüsU : 1927 - 1928 yılları; okul sayısı 2, 
öğrenci sayısı 456, öğretmen sayısı 25. 1976 - 1977 
yılları; okul sayısı 199, öğrenci sayısı 27 bin küsur, 
öğretmen sayısı 3 900. 

Ticaret Lisesi: 1927 - 1928 yılları; sıfır. 1976 -
1977 yılları; okul sayısı 123, öğrenci sayısı 79 bin, öğ
retmen sayısı 2 bin küsur. 

Üniversite: 1927 - 1928 yılları; adet 2, öğrenci 
sayısı 2 760, öğretim üyesi 274, 1976 - 1977, üniver
site adedi 18, öğrenci adedi 123 843, öğretim üyesi 
ve yardımcı sayısı 5 856. 

Bütçeler: 1927 - 1928; Millî Eğitim Bütçesi 
6 159 000. Sene 1977, üniversiteler hariç, akademiler 
hariç, sadece Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 25 mil
yar küsur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bunlarla, Türk millî 
eğitimiyle ve bunlara yapılan bütün gayretle iftihar 
mı etmek lâzımdır, yoksa tamamen meseleyi ters çe
viren Sayın Ölçen gibi olaylara bakmak mı lâzımdır? 
ne övünüyoruz. İşte bunları bir araya getiren, bu im
kânları sağlayan iktidarlara, Sayın Ölçen'in dediği gi
bi, yarının gençliği sadece şükran duyacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, gerek bu çatı altında, gerek
se dışarıda çeşitli tarzda Türk millî eğitimi eleştiril
mektedir, ve bu eleştirilerin çoğu, gençlerin memle
ketin geleceği olması sebebiyle, bütün aileleri ilgilen
dirmesi sebebiyle bir kısmı iyi niyetle yapıldığı gibi, 
bir kısmı da maksatlı ve ideolojik gaye taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, eğer biz, bu memlekete hiz
met eden eğitimcilerin, Türkiye'nin bugüne gelmesin
de büyük katkısı bulunan ve millî eğitime canlarını, 

hayatlarını vermiş olanların yanında olmazsak, onla
ra, büyük haksızlık etmiş oluruz ve onların hizmet 
etme şevklerini, bundan sonra gelen gençler için de 
kaldırmış oluruz. Bu sebeple değerli arkadaşlarım, 
Türk millî eğitimi hakkmda söylenen «Egemen sınıf
ların yararına eğitim», «Hümanist ve materyalist eği
tim», «Sadece adı millî eğitim» gibi lafları ideolojik 
ve maksatlı kötülemeler olarak ifade ediyorum ve 
«Demokratik eğitim», «Millî görüş» gibi lafların ise 
muhtevası belli olmadığını, belli olmadığı için de eleş
tirisinin kabil bulunmadığını, ama bunların sadece 
politik maksat taşıyan sloganlar olduğunu ifade edi
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türk millî eğitimi, Türk 
tarihinden, milletimizin özlemlerinden doğmuştur. Ek
sikleri dün vardı, bugün vardır, yarın da gelişme kar
şısında mevcut olacaktır; ama Türk millî eğitimi, bi
raz evvel arz ettiğim gibi, bütün varlığını Türk tari
hinden alır. 

Çok iyi bildiğimiz üzere, Osmanlı imparatorluğu 
serî yenilgiler, ekonomik güçsüzlükler, malî yetersiz
liklerle çökmekte olduğunu herkese belli ederken, 
Türk aydınları Osmanlı İmparatorluğunun nasıl kur
tulabileceğini düşünmüşlerdir. O zaman bir kısım ay
dın, bütün Türkleri bir arada birleştirmek ve böyle
likle bağımsız Türk Devletini yaşatmak düşüncesini 
taşımışlar ve bunun eylemine geçmişlerdir. Buna Pan-
türkizm, Turancılık diyoruz. Diğer kısmı, Islâmiyet-
ten güç alarak, bütün İslâmları bir araya toplamak 
suretiyle Osmanlı İmparatorluğunun yaşamasını temin 
etmek istemişlerdir. Bundan da Panislâmizm doğmuş
tur. Ama sayın milletvekilleri, her iki cereyan da, 
her iki akım da Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünü 
önleyememiştir, neticede büyük Atatürk'ün önderli
ğinde Kurtuluş Savaşı yapılmış ve bunun neticesinde 
bağımsız, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti yaşamasına 
devam etmiştir. 

İşte değerli arkadaşlarım, Türk millî eğitim felse
fesi gücünü bu tarihten almaktadır. Atatürk ve Ata
türkçülük, milliyetçiliktir. Atatürkçülük medeniyetçi
liktir, Atatürkçülük her işte ilmin önderliğini kabul 
etmektir. (A. P. sıralarından alkışlar). 

Atatürkçülük, gerçekçilik ve akılcılıktır ve Adalet 
Partisi de bir Atatürkçü parti olarak millî eğitimde 
bu esasların devamının daima yamndadır ve yamnda 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, son zamanlarda bir de ko
münizm akımı, beynelmilel komünizm Türkiye'yi et
kisi altına almak istemektedir. Binaenaleyh, zamanı-
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mızda, çok yakın tarihimizden gelen ve halen devam 
etmek isteyen bu akımların millî eğitim üzerinde et
kilerinin olmayacağını ve milletlerin geleceği olan 
gençliği tesiri altında bırakmak istemeyeceklerini dü
şünmek son derece hatalı olur. tşte bizim millî eğiti
mimize, tahrip edici, onları yıkıcı, onu küçük düşü
rücü tarzda yapılan eleştiriler bu maksatlara dayana
rak, bunlardan güç alarak Türkiye eğitimini yıkmak 
istemektedirler. Bu sebeple diyoruz ki, Türk miüî eği
timi Atatürkçü bir millî eğitimdir. Atatürkçülük, em
peryalizm saldırılarına ve komünizmin içenden yık
ma uğraşılarına karşı Türkiye Cumhuriyetini koruya
cak en büyük ve en mühim akımdır. 

Değerli arkadaşlarım, Türk millî eğitim felsefesi, 
kuvvetini, biraz evvel arz ettiğim olaylardan, Balkan 
Savaşından, 31 Mart faciasından, Birinci Dünya Sa
vaşı yenilgisinden, Kurtuluş Savaşı zaferinden, geri 
kalmışlığın ezikliğinden, gençliğin iyi yetişmesinden, 
güçsüzlüğün acısından, millî ve manevî inançların 
bütün imkânsızlıkları içinde bir Kurtuluş Savaşı za
ferini yaşatabilmek gücünden almıştır değerli arka
daşlarım. A. F. sıralarından alkışlar). 

Bunlara rağmen, millî eğitimde, zaman zaman 
materyalist uygulamalar olmuştur. Bunların en büyük 
örneği Köy Enstitüleri denemesidir. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Köy Enstitüleri denemesi, güya gerçekçilikten ha
reket etmek maksadıyla tamamen materyalist bir eği
timi gerçekleştirmeyi, Türklüğün manevî değerleri ya
nına maddî karşılıklarr koymak suretiyle bir eğitim 
yapmayı arzu eden bir uygulamadır. Fakat Türk mil
leti o kadar güçlüdür ki, kısa zamanda bu akımı ken
di içinde, kendi eğitimcileri yoluyle ekarte etmesini 
başarabilmiştir. 

FAHRİ ÖZÇELÎK (Antalya) — Ne yazık Sayın 
eski Bakan. 

ABDÎ ÖZKÖK (Bolu) — Hâlâ bunu düşünüyor
sunuz, yazıklar olsun. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, Türk millî eğitimi, her zaman Türk olmaktan if
tihar duyan, kanun ve nizamlara saygılı, Atatürk Dev
rimlerine bağlı, hurafelerden uzak, millî, ahlâkî, insanî 
değerlere sahip, Cumhuriyeti ve demokrasiyi koruya
cak, yaşatacak nesiller yetiştirmeyi amaç edinmiştir. 
Ama eğer bunlara dilediği ölçüde ulaşamamışsa, bu
nun kusurunu millî eğitim sisteminde, millî eğitim fel
sefesinde aramak büyük hata olur değerli arkadaşla
rım. Eğitim bir sosyal olaydır. Bu, okulda, ailede, 
çevrede, bunların üçünün birden etkisinde oluşur de

ğerli arkadaşlarım. Millî eğitim felsefemiz ve sistemi
miz en son şeklini Millî Eğitim Temel Kanununda 
almıştır. Millî Eğitim Temel Kanonumuz millî, ahlâ
kî, insanî değerlerin Türk gençlerine verilmesini he
def tutar. Ama değerli arkadaşlarım, bu böyle olma
sına rağmen, ben size soruyorum : Başkentin Beledi
ye Reisi, vatan haini Nazım Hikmet'in mezarına Tür
kiye'den toprak götürebilirse, Türkiye'de vatan haini 
Nazım Hikmet'in gecesi yapılabilirse ve yine Ankara 
Belediye Reisi, Nazım Hikmet'in naaşım pervasızca 
Türkiye'ye getirebileceğini söyleyebllirse, değerli ar
kadaşlarım bu ortam içinde millî ve ahlâkî değerleri 
gençlere okul nasıl tek başına aşılayabilsin? (A. P. sı
ralarından gürültüler). 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Bunlar komü
nistlik değil de nedir? 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, Türkiye'de adet itibariyle azımsanamayacak 
bir sendika, kuruluşunun yıl dönümünde, biraz sonra 
arz edeceğim durumu ihdas edip, şunları söyleyebilir-
se; «Gerici faşist karması MC canileri, suntacıları, 
yağmacıları, yerli ve emperyalist sermaye çevrelerini, 
işçileri şerefsizlikle suçlayan şerefsizlikleri, Cumhuri
yet kuşaklarını ahlâksızlıkla niteleyen Cumhuriyet 
düşmanların;, barış ve kardeşlik düşmanlarını, katil
leri temsil edebilir» diyebiliyorsa ve bunun hakkında 
Türk adaleti bir şey yapmıyorsa, siz nasıl olur da 
gençlerin gerektiği tarzda, millî eğitim felsefemize ve 
ilkelerine rağmen, milliyetçiliği benimsemediğinden 
şikâyeti yalnızca eğitimin üstünde toplayabilirsiniz? 
Çevreyi dilediğimiz tarza getiremediğimiz sürece, yal
nızca eğitim sistemiyle uğraşmak, bizleri sadece ha
talara ve yanlışlara götürür. 

Değerli arkadaşlarım, mesele bununla da bitmiyor. 
Ana muhalefet partisi lideri Sayın Ecevit Diyarbakır' 
da şöyle konuşuyor; «Ben, burada asırlardan beri 
esaret içinde olan Güneydoğu halkının tümü için ko
nuşuyorum.» Güneydoğru halkı ne zaman esaret için
de kalmıştır, değerli arkadaşlarım? 

ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Ağaların esareti altın
da. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir kere Sa
yın Ecevit, «Asır» kelimesini kullanmaz, «Yüz yıl» 
kullanır beyefendi. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Beyefendi, aldı
ğım bilgiler Milliyet Gazetesinden alınmıştır. Milliyet 
Gazetesinden lütfen tetkik edin. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Belge göste
rin, lütfen belge. 
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İLHAMI ERTEM (Devamla) — Milliyet Gazete
sinden lütfen tetkik edin. 

«Hırsızlar, katiller milleti bölerek, birbirine düşü
rerek kendilerini kurtarmak için, Orduyu siyasete çe-
kemeyeceklerdir.» Yine Sayın Ecevit, grup konuşma
larında «Mahkemelerde cezalandıramadıkları gençleri, 
Hükümet öldür tüyor» demektedir. (C.H.P. sıraların
dan «Doğru» sesleri) 

Şimdi, vicdanlı herkese sesleniyorum: Böyle bir 
ortam varken, Türk gençlerinin yeteri kadar ve arzu 
edilen şekilde yetişmemesinin suçlusu millî eğitim 
felsefesi ve sistemi midir; yoksa büyük ölçüde biraz 
evvel arz ettiğim ortam mıdır? 

Değerli arkadaşlarım, Türk milletinin örf ve âdet
lerinden geleceğe ait ümit ve özlemlerinden meydana 
gelen değer hükümlerini, duygu, düşünce ve davranış 
tarzında millî eğitimimiz gençlerimize vermenin ça
bası içindedir ve bunda mutlak muvaffak olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bunları böylesine ortaya 
koymamdaki maksat, hem Türk millî eğitimine bü
yük emekleri geçmiş olan eğitimcileri şükranla an
mak ve aym zamanda da kargaşa ortamının, inkarcı 
bir ortamın yüksek seviyeli ve Atatürkçü öğretmen
leri, eğitimcileri hizmet yapamaz hale getirerek, Türk 
eğitimini fanatik ırkçıların, ümmetçilerin, Marksistle-
rin kavga alanı haline sokmamak içindir. 

Yalnız, Anayasamızın 2 nci, 4 ncü ve 54 ncü 
maddeleri hatırdan çıkarılmamalıdır ve bilinmelidir 
ki, hiç kimse bu 3 ilkeden Türkiye Cumhuriyetini 
uzaklaştırmaya muvaffak olamayacaktır. Türkiye 
Cumhuriyeti millî ve layıktır. Egemenlik, kayıtsız şart
sız Türk milletinindir. Bir zümreye ve bir sınıfa asla 
bırakılamaz. (A.P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan 
herkes Türktür. 

Değerli arkadaşlarım biraz eğitim dairelerinin du
rumundan bahsedeceğim. Türkiye'de okul öncesi eği
time daha fazla ehemmiyet verilmesi, daha çok yatı
rım yapılması gereklidir. Çocukların ilk yetişeceği, ilk 
eğitileceği yaş olan bu çağda, mutlak surette, Ba-
tı'da olduğu gibi, ileri ülkelerde olduğu gibi, okullaş
ma oranı artmalıdır. Okul öncesine daha çok yatı
rım, okul öncesine daha çok imkân, okul öncesine 
daha çok öğrenci alınabilmelîdir. 

Değerli arkadaşlarım, ortaöğretimin, genel orta
öğretimin en büyük, en mühim konusu yöneltmedir. 
Temel Eğitim Kanunumuzun belirttiği üzere, gençle
rimizi ilgilerine, kabiliyetlerine ve istidatlarına göre 

öğrenim yapacakları ders programlarına, okullara doğ
ru yöneltmeye Bakanlığın daha çok üzerinde durarak 
ehemmiyet vermesi zarurîdir. Temel Eğitim Kanunu 
da, zaten millî eğitim sisteminin bu tarza dönük ola
rak, gençlerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre okul
lara yöneltilmesini amirdir. 

Değerli arkadaşlarım, tekniköğretim sanayileşen 
ve kalkman Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri
dir. Adalet Partisi eğitim politikasının da üzerinde 
ehemmiyetle durduğu ve büyük ağırlık verdiği bir 
branştır, bir bölümdür. Tekniköğretime gerçekten 
büyük imkânlar sağlanmaktadır; ama daha fazlası
nın sağlanması tabiî ki arzu edilmektedir. Tekniköğ-
retimin iki sorunu vardır. Bir tanesi öğretmen açığı; 
malum olduğu üzere, Türkiye sanayileştiğine, yeni iş 
dallan yaptığına göre, yarattığına göre, sanayiinin 
iltifat ettiği öğretmeni millî eğitim camiasında tutmak 
zor olmaktadır. Bu sebeple daha çok öğretmen yetiş
tirmek, çok isabetli bir tedbirdir. Sayın Bakanı, bu 
sene açmış olduğu ikinci Teknik Yüksek Öğretmen 
Okulundan dolayı candan tebrik ederim; ama bunun 
yanında, piyasanın bu tarzda cezbettiği öğretmenlerin, 
öğretmen kalabilmelerini sağlamak maksadıyle me
selâ, tedarikinde güçlük gibi yan ödeme imkânlarının 
bu öğretmenler üzerinde uygulanması, düşünülecek bir 
konudur. 

İkinci güçlük, yatırımların yürümediğinden geli
yor. Büyük üzüntüyle söyleyelim ki Bayındırlık Ba
kanlığı bu meseleye gereken ciddiyeti, gereken ağırlığı 
vermemektedir. Yine ifade edelim ki, bazan da keyfî 
olarak ayrılan ödeneklerin eğitim gayesinden başka 
yerlere Bayındırlık Bakanlığınca sarf edildiği de bi
linmektedir. . 

Bu sebeple, Mîllî Eğitim Bakanlığı bünyesinde 
mevcut olan Yapı Dairesinin daha etkili hale geti
rilmesi ve Bayındırlık Bakanlığı ile daha çok işbirliği 
kurulması, yatırunlann zamanında yetişmesi zarureti 
vardır. Bu aksaklıktan dolayı, maalesef sayın Ölçen' 
in biraz evvel burada konuştuğu gibi, imkânlar doğ
ması mümkün olmaktadır. 

Okulla endüstri ilişkilerinin gerçekleşmesini sağ
lamak maksadıyle 1968 yılında kurulmuş olan Da
nışma Kurullarının çok daha çalışır, iş görür hale gel
mesini büyük memnuniyetle arz etmek isterim. 

Kız Teknik öğretim Genel Müdürlüğünün duru
muna gelince; Anayasamızın 35 nci maddesine göre, 
aile Türk toplumunun temelidir ve istatistiklere bak
tığımız zamanda da, Türkiye'deki okur - yazar nis
peti, 1976 yılı örneklemesine göre, kadınlarda okur -
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yazarlık derecesi, maalesef % 48, erkeklerde % 75'dir. 
O halde, bir yandan aile temelini güçlendirmek, bir 
yandan Türk kadının gerekli temel bilgilerle güç
lendirmek sebebiyle kız teknik öğretime eğilmek ge
reklidir. 

Kız teknik öğretimin, ilerleyen Türkiye ve dünya 
şartları içinde, yeni birtakım branşlara yönelmesi, 
meselâ, makine ressamlığı tekstil bölümlerini açması 
yerindedir, doğrudur; ama asıl gayesi herhalde bu de
ğildir. Çeşitli materyalist görüşlerin veyahut yenilik 
heveslilerinin ifade ettiği gibi, kız teknik öğretimin 
aile bilgis vermede Türkiye'nin manevî değerlerini, 
Türk milliyetçiliğini Türk annelerine en iyi tarzda ted
ris etmek, hiç bir vakit geri kalmış, dönemini kaybet
miş bir ilke değildir ve olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, köy geçici kadın kursları, 
Türk kadınlarının temel eğitime sahip olmasında, ev 
yönetimini, annelik gereklerini öğrenmesinde ve 
meslek sahibi olmasında çok faydalıdır. Bunları ye
tiştiren üç merkezin, - Temel Eğitim Kanununa göre, 
öğretmenlik vasfını almak için yükseköğretim ge
rekli olduğundan, bu merkezlerin yükseköğretim ha
line dönüşmesi gereklidir. Türkiye Cumhuriyetinde 
Adalet Partisi Hükümetleri daima okul açan, yeni 
müesseseler kuran bir eğitim sistemi uygulamaktadır; 
hiç bir vakit bu üç merkezin kapatılacağım düşün
mek istemiyorum. 

Değerli arkadaşlarını, Halk Eğitimi Genel Müdür
lüğü asıl gayesini unutmamalıdır. Asıl gayesinden mes
lekî beceri alanına kaymasını doğru bulmuyoruz. Halk 
eğitiminin hizmet alanı, kültür sanat, forklor ve mo
ral eğitimi ile ilgili faaliyetler olup, millî ve manevî 
varlığımızı halkımıza tanıtarak millî birliğimizi ve bü-
tüsıMğümüzü kuvvetlendirmektir. Halk eğitiminin, 
diğer kuruluşların başarı ile yürüttükleri meslekî bil
gi ve beceri yönüne dönmesi, hem hizmetlerde dubli-
kasyon yoluyle yatırım ve eleman israfını doğurur, 
hem de onu asıl gayesinden, Türklüğün manevî de
ğerlerini Türk halkına duyurmak ve onlara onları ta
nıtmak ödevinden alıkoyar. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği üzere yükseköğ
retimimiz üç bölümden teşekkül etmektedir; yüksek
okullar, akademiler, üniversiteler. 

Yüksekokulların bir kanuna kavuşması en büyük 
dileğimizdir. Zira yüksekokullar bu statüye kavuşma
dıkları takdirde, öğretim elemanlarını yetiştirmek imr 
kânını bulamamakta ve bu suretle de gerekli seviye
yi sağlayamamaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, üniversiteler özerktir, özerk 
olarak kalacaktır. Yalnız özerkliğin hiç bir vakit re
jim değişikliğin fikriyatının yapıldığı ve şiddet ey
lemlerinin hazırlandığı merkezler anlamına alınma
ması gereklidir. Bilimsel araştırma ve eleştirinin de 
başka şey günlük politika yapmamı da başka şey ol-
duğunu hepimiz bilmekteyiz. 

Üniversitelerimiz bu ortamdadır demiyorum. 
Üniversite yöneticilerinin, öğretim üyelerinin hemen 
hemen tamamına yaklaşan büyük çoğunluğunun, Tür
kiye'yi bu içinde bulunduğu Olumsuz durumdan kur
tarmanın arzusu, heyecanını taşıdıklarını biliyorum; 
ama ne olursa olsun, kendi özerkiklerini ve kendi ken
dilerini murakabe etmelerini, en iyi tarzda işler hale 
getirerek, diğer Anayasa kuruluşlarıyle de işbirliği 
yapmak suretiyle, Türk üniversitelerini işler hale ge
tirmeleri en büyük temennimizdir. 

Değerli arkadaşlarım, Üniversiteler Kanununun bazı 
maddeleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edil
miştir. Bunların yerine yenilerinin, en uygunlarının 
derhal çıkarılması gereklidir. Bu arada, bugünün kar
maşıklığı içinde unutulmuş olan, unutulmuş gibi gö
rünen öğrencilerin yönetime iştirak şekli de millî men
faatlere en uygun, gençlerimizin arzularına, isteklerine 
en elverişli tarzda dengelenmek suretiyle ele ahnmalı-

, dır; yoksa bunu uyudu zannedersek, günün birinde 
çok daha olumsuz olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. 

Yine hazırlanmakta olan maddeler arasında ro
tasyon usulünün en iyi işler hale getirilmesi zarurîdir. 
Zira yeni açılan üniversitelerimiz, mahrumiyet bölge
sindeki üniversitelerimiz öğretim üyesi bulmakta bü
yük güçlük çekmektedirler. 

Yükseköğretimin diğer bir müessesesi, yeni kurul
muş olan Yaykurdur. Yaykur okul itibariyle 59'a ulaş
mıştır, öğrenci itibariyle 100 bini bulmuştur; bunları 
tebrikle, takdirle karşılıyorum; ama bir hususta da en
dişemi arz etmeme müsaade etmenizi istiyorum. 

Bu endişem seviye meselesidir, pratikteki beceri 
meselesidir. Bu yerden çıkacak gençler ne kadar ba-
şarıb, ne kadar yüksek seviyeli olacaklardır? Eğer, bu 
seviye tutulamazsa, o zaman sonumuz büyük üzün
tülere dönebilir. 

İkinci endişemin sebebi de, bu okulların mezun
larının unvanları ve yetkileri meselesidir. Unvanlar ve 
yetkiler belli olmadan bu sene mezun olacak bu genç
lerin nerede istihdam edilecekleri, nasıl bir imkân el
de edebilecekleri bir sorun olarak, bizi düşündürmesi 
gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Değerli arkadaşlanm, şimdi Türkiye'nin en büyük 
meselesi olan, bugün için en büyük meselesi olan genç
lik olaylarına temas etmek istiyorum. 

Anayasamız, bütün fertlerinin bölünmez bir bütün 
olmalarını isterken, ne yazık ki, bugün gençlerimiz 
birbirlerini öldürüyorlar. Düşüncelerini tartışarak de
ğil, çarpışarak; ikna ederek değil, ifna ederek kabul 
ettirmek istiyorlar. 

Konunun, Türkiye'nin bütünlüğünü tehdit eder de
receye gelmesinde, siyasî partilerin, üniversitelerin, 
yüksekokulların, öğretmen ve öğrenci derneklerinin, 
mahkemelerin, Danıştayın, tiyatro ve sinema yazar
larının, sahne sanatkârlarının, karikatüristlerin ve ba
sının sorumlulukları vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bir millet, gençliğine kuş
ku ile bakamaz. Bir milletin bütün güveni gençliğidir. 
Biz, Türkiye'de gençlik olayları 1968'de demokratik 
Batı ülkeleriyle başladığı zaman da bir kaç yüzeysel 
eğitim sorunu ile ortaya çıkan bu olayların, hemen 
ideolojik ve anarşik hüviyete büründüğünü ifade et
tik, 

Sayın milletvekilleri, o günden bugüne duvarlar, 
meydanlar; «Eğitim düzenden ayrılmaz. Köhne düzen 
sarsılıyor. Boykota neden, bozuk düzen. Sömürüye 
paydos. Tekelci sermaye. Kahrolsun patron - ağa dü
zeni. Tek yol devrim. Deniz, Yusuf, İnan, .savaşa de
vam. Mahir Ulaş, sonuna kadar savaş. Yaşasın Türk 
halklarının faşizmle mücadelesi. 15-16 Haziran yolunda 
İlerle. Devrim kanla yazılır. Faşizme ölüm. Katil ikti
dar» tarzında sloganlar ve pankartlarla doldurulmakta
dır. 

Devrimci öğrenci dernekleri bildirilerinde ise, ifade 
farkları ile «Yarı aç, yarı tok yapılan öğrenim uğra
şısına ve bütün bunların temelinde yatan talan düzeni
ne karşı çıkan genç arkadaşlarımızı yürekten destekli
yoruz. Halkımız bu kavganın, emekçi halktan yana 
bir kavga olduğunu bilmektedir. Emekçi Türk halkı ile 
omuz omuza, sonuna dek dövüşeceğiz» gibi görüşler 
yayınlanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, gençlerin bu tutum ve davra
nışlarının eğitim ve öğretim sorunlarını çözme ile ne 
ilgisi vardır? Bu tarz tutum ve amaçlar, kanunsuz ey
lemlere fikrî zemin hazırlamak arzusudur. 

Kalkınması ve gelişmesi gecikmiş, millî birliği bo
zulmuş, nizamın yerini kargaşa almış, gençleri kamp
lara ayrılıp, sokağa dökülmüş, kaba kuvvet hukuku 
susturmuş, millî ve manevî değer hükümleri tahrip 
edilmiş bir Türkiye kimlerin işine yarar? Vatan haini 
olmadıkça Türkiye bu hale sokulmak istenebilir mi? 

Gençlik olaylarının peş/in hükümlerle değerlendi
rilmesi, Türkiye'yi bugünkü bu tehlikeli duruma ge
tirmiştir. Biz, 1968'de bir kaç basit* eğitim sorunu ile 
başlayan gençlik hareketlerinin, kökü dışarıda, de
mokratik parlamenter rejimi yıkmaya dönük, mark-
sist, anarşik ve terörist eylemler olduğunu söyledik. 

Eğer, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, Ana
yasa düzenini yıkmayı amaçlayan bu eylemleri, «Genç
lerin kendi sorunlarını kendilerine has metotlarla ka
muya duyurmaları, Masum gençlik hareketleri. Genç
lerin memleket sorunlarında bilinçlenmesi» tarzında 
değerlendirerek, Marksist, anarşist zorbalara güç ve 
ümit vermese idi, Türkiye'de gençlik olayları belki de 
Batı ülkelerinden önce sona ererdi. Teşhiste birleşeme-
yince sonuç acı oldu. 1968'den beri öğrenci olayları 
şiddetlenerek devam ediyor. Her yıl sarf edilen milyar
larca eğitim harcamalarına karşılık, düzenli bir öğre
tim ve araştırma yapılmıyor. Yüzü aşan genç hayat
larının baharında sönüyor, yüzlerce aile mateme bü
rünüyor, memleket sevgisi ve sorumluluk duygusu ile 
vazife yapmak isteyen şerefli güvenlik kuvvetleri men
supları şehit ediliyor, masum insanlar öldürülüyor, 
gemiler batınlıyor, binalar yakılıyor, millî servetler 
yok ediliyor ve yok edildi. 

Değerli ve sayın milletvekilleri, bunlar olurken sağ
cı örgütler, Ülkü ocaklan yoktu. Sadece solcu ve dev
rimci derneklerin sesi çıkıyor, varlığı görülüyordu. 
Üniversite ve yüksekokul boykotları, işgalleri; üniver
sitelerin Atatürk yerine Lenin, Mao fotoğrafları ile 
donatılması, öğretim üyelerinin hakarete uğramaları, 
adam kaçırmalar, soygunlar, halk ihtilâli denemeleri 
hep devrimci örgüt ve derneklerin tek başlarına mev
cut oldukları dönemde oldu* 

Orta - Doğu Teknik Üniversitesinin kurulmasında 
büyük hizmet payı olan, üniversitede özgürlüğü en ge
niş şekilde uyguladığı için tenkitlere uğrayan Rektör, 
gün geldi özgürlük tanıdığı öğrenciler tarafından is
tenmesi, onların fiilî tecavüzüne uğradı. Çünkü, örgüt
lenmiş devrimci öğrenci grubu, bu üniversiteyi özgür
lüğün merkezi değil, Marksist ayaklanmanın karargâ
hı yapmak istiyordu. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri.) 

Bu gerçekler nazara alınmadan gençlik olaylarına 
nasıl doğru teşhis konulabilir? O halde gençlik olay
larının nedeni, Ülkü ocaklarının varlığına bağlana
maz. Sebep; teşkilâtlı ve bilinçli, dıştan emir alan, 
legal ve illegal örgütlerin Marksist bir idare kurulma
sına ortanı hazırlama gayretleridir. 
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Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarım nasıl olup 
da öğretim ve öğrenim özgürlüğünün, can güvenliği-
nin kanunsuz saldırılarla yok edildiği bu eylemleri, 
bu sloganları, bu bildirileri masum gençlik hareketle
ri diyerek desteklediklerini unutarak, Türkiye'yi kana 
bulayan bu hareektleri hatırlamayarak, şiddet olayla
rını Hükümetin tahrik ve teşvik ettiğini söyleyebilir
ler? 

Eğitim kuruluşlarından öğretim özgürlüğünü, can 
güvenliğini evvelâ Cumhuriyet Halk Partisinin himaye 
ettiği solcu ve devrimci dernekler kaldırdı. Ülkü ocak
ları, DEV - GENÇ ve benzerlerine bir tepki olarak 
doğdu. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, talebiniz üzerine hatır
latıyorum; 10/ dakikanız kaldı. 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan/ 

Her iki gruptaki gençler de Türk gencidir; hep
si birden Türkiye'nin geleceğinin sahibidir. Her iki 
grupu da hatalarından ve aşırdıklarından kurtaralım. 
Onları, birbirlerini söven silah çeken değil, birbirle
rine saygı duyan gençler olarak millî ülküler etrafın
dan toplayalım. Bunun için de aşırılıklara, Anayasal 
kuruluşlardan güç verilmemelidir. 

Sayın milletvekilleri, tabiîdir ki, eğitim sorunları
nın temelinde memleket sorunları vardır. Memleket 
sorunlarından soyutlanarak eğitim sorunları çözüm
lenemez. Fakat bu gerçek, öğrenci ve öğretmen der
neklerinin öğrenimi ve öğretimi bırakarak, görev ve 
kanun sınırlarını aşarak siyasetin içine gömülmele
rine, daha ileri giderek kendi görüş ve düşünüşlerini 
kaba kuvvetle, kargaşa ile kabul ettirme eylemlerine 
hak verdirmez. 

Üzücü gençlik olaylarının devamının sebebi, bu 
eylemlere hoşgörü ile bakılmasıdır. Olaylardan siyasî 
sonuç beklenilerek tekrarlanmalarına imkân hazır
lanmasıdır. Halbuki, olayların sebebi ve amacı slogan
lardan, bildirilerden, eylemci gençlerin mahkeme hu
zurunda verdikleri ifadelerden belli olduğuna göre, 
eylemler amaçlarına ulaşmadan durmayacaktır. Kim 
iktidar olursa olsun, Marksist bir yöntem kurmazsa, 
Türkiye Cumhuriyetini beynelmilel komünizme tes
lim etmezse, bu eylemler devam edecektir. 

Sayın Ecevit'ın, iktidarda oldukları zaman bu ey
lemlerin durduğunu söylemesi, hakikatin ifadesi de
ğildir. Kaldı ki, Cumhuriyet Halk Partisinin kısa ikti
dar süresi, kendisine inandırılmış olanlar için bekle
me; Marksist olanlar için, yedikleri darbeden sonra 
derlenme, topallanma, güçlenme devresiydi. Menfaat 

çarpışması bundan sonra başlayacaktı. Sayın Ecevit' 
in de alelacele itkidarı bırakma sebeplerinden biri bu 
idi. 

Değerli arkadaşlarım, samimî olarak özgür tartış
manın yerini çarpışmanın almasından eğer solcu der
nekler, kuruluşlar şikâyetçi iseler, neden solcu ve dev
rimci derneklerin işledikleri suçları da dile getirmi
yorlar? 

Solun yüzyılların biriktirdiği geri kalmışlığı, fıka-
ralığı, imkânsızlığı sömürüsüne, her şeyi inkâr etme 
ve Devleti yıkma fikriyatına karşı milliyetçilik bti-
yük Türkiye'yi yaratmanın heyecanını öneriyor. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

Düne kadar «İnsan olmak, solcu olmaktır» saf
satasını aşılamaya çalışanlara karşı, «Milliyetçi ol
mak, iyi vatandaş, iyi insan olmaktır» inancını yer
leştiriyor. 

Değerli arkadaşlarım, zamanım az kaldığı için ko
nulara temas edemiyorum yeterince. 

Eğitimin ana unsuru öğretmene gelince : Büyük 
üzüntüyle söyleyelim ki, gençlerimize millî kültürümü
zü, müşterek değer hükümlerimizi, yurt ve millet 
sevgisinin kutsallığım öğreterek ona millî benliğini 
kazandırarak, onu millet yapan bu saygı değer insan
lar, yıllardır ağır bir baskı altındadır. Çeşitli vaatler, 
tahrikler, okşamalar, tehditlerle öğretmenler mes
leklerinin kutsal gereklerinden uzaklaştırıp, birer mi
litan yapılmaya çalışılmaktadır. 

Türk öğretmeninin karakteri, şerefli geçmişi ve 
ananeleri tehlikeyi geciktirmiştir, ama tamamen önle
yememiştir. Taraf tutan, militanlaşan, okulda birini 
bir kenara iterek doktrin öğreten, Türk Milletinin de
ğer hükümleri yerine, sapık ideolojilerin değer öl
çülerini telkin eden öğretmen, Devletin yıkımını ha
zırlar. Siyasî çekişmeyi başka alana atarak, öğretmeni 
kutsal mesleğinde muhterem kılmayı millî görevlerin 
başında geleni sayıyoruz. 

Öğretmenin kendine güvenini ve saygınlığını ka
zandırmak için; tayinde, nakilde, terfide, tavassut ilti
fat görmemelidir. Bilgisi, çalışkanlığı, Devlete bağlılı
ğı, ehliyeti, başarının yegâne teminatı olmalıdır. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Şim
diye kadar namuslu bir tayin yaptınız mı? 

İLHAMI ERTEM (Devamla) — Bu inanç öğret
menin yüreğine, kafasına yerleştirilmelidir. Devletine 
ve kendine güvenmeyen öğretmen, devletine ve mille
tine inanan gençler yetiştiremez. 

Fertleri uzlaşık ve barışık, geleceğe güvenle ba
kan bir milleti, ancak kişilk sahibi öğretmen yetişti
rebilir. 
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Son yıllarda, TÖS ve TÖB - DER gibi derneklerin 
bir siyasî parti kadar, hem de demokratik düzene 
inanmayan tarzda politika yapmalarım görüyoruz. Yö
neticilerini bütün anarşik eylemlerin yanında bulu
yoruz. Bu derneklerin üye sayıları küçümsenmeyecek 
rakamlara ulaşmaktadır. Üyelerin büyük çoğunluğu 
dernek yneticilerinin düşüncelerim ve amaçlarını be-
nimsememektedir; ama buna rağmen o derneğe üye
dirler. Çünkü, o derneklerden, ekonomik, sosyal so
runlarında meslekî güvence aramaktadırlar. Bu se
beple Devlet olarak, öğretmenleri bu istismar ortamın
da bu tarz yöneticilerin elinden kurtarmak hepimize 
düşen bir millî görev olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, öğretmeni yalnızca manevî 
deeğrlerini dikkate alarak, yalmzca manevî şekilde 
beslemek yetmez. Elbette ki onun maddî sorunlarına 
da eğilmek gereklidir. Bu sebeple öğretmenler için, 
sağlık personeline benzer bir özel statü ile yan öde
meler durumu ayarlanmalıdır. Öğretmenlerin tatil ay
larında dinlenmeleri, sağlık problemleri, çocuk okut
maları özel şekilde ele ahmp, öğretmen demokratik 
düzenle barıştırılmahdır. Kişiliği saygı gören, sorun
la nyle ilgilenilen, manen beslenen öğretmenin, Ata
türkçülükten ayrılıp, aşırı ve yıkcı eylemlere karış
ması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, eğitimdeki hedeflerimizi 
maalesef açıklayamadan süremin dolmakta olduğunu 
dikkate alarak sözlerimi bitiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ertem iki dakikanız var. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, Bütçe Komisyonu ile Senatodaki eleştirileri 
ve konuşmaları dikkatle izledim. Millet Meclisinde 
cereyan edenleri de hep beraber dinliyoruz. Bunların 
hangisi yapıcı ve birleştiricidir? Bu konuşmalardan 
sonra, gençlere «Birleşin» diyebilecek bir ortamı ya
rattığımıza inanıyor muyuz? 

Hükümeti en ağır şekilde suçlamak ne kazandıra
caktır? Bizi nereye götürecektir? 

Değerli arkadaşlarım, tenkit ayrı, beğenmeme 
ayrı, iftira ve suçlama ayrı şeylerdir. 

Şimdi yine bir örnek veriyorum: Sayın Ecevit, 
«Şiddet eylemlerinin baş sorumlusu Demirci'dir. Ne 
zaman kendisi hükümete gelse, Türkiye kardeş kav
galarına sürüklenmektedir» diye, gerçekleri değiştiren 
bir beyanda bulunursa; anamuhalefet Partisinin söz
cüsü, biraz evvel yaptığı konuşmaları yaparsa, acaba 
Türk gençliğini hangi millî idealler etrafında toplaya
cağız? Saygıyı nasıl öğreteceğiz? 

Değerli arkadaşlarım, bunlar eleştirinin hududunu 
aşmamalıdır. Her şekliyle eleştiri yapalım, en ağır şe
kilde eelştiri yapalım, ama iftira etmeyelim, ama suç
lamayalım. 

SABRt TIĞLI (Kastamonu) — îftira değil bu. 
Yakın tarihimize bir bakarsak gerçek olduğunu görü
rüz. Neresi iftira bunun? 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, kendilerinden başka düşünenleri böylesine 
karalayanlar, kötüleyenler, özgürlüğe inandıklarını, 
huzur istediklerini nasıl söyleyebilirler? Durmadan 
kavga ortamı yaratarak barış yapılabilinir mi? 

Malatya, Gaziantep 5 Şubat, Tandoğan mitingi da
hil, anarşinin zorbalığın hukuka, devlet gücüne mey
dan okuduğu olayların hangisinden sonra, Sayın 
Cumhuriyet Halk Partili yöneticiler, hangi davranış
ları, hangi bildirileriyle bu hareketleri yapanları kı
nadı; buna karşılık Türkiye'de asayişi temin etmeye, 
kanun üstünlüğünü kurmaya çalışan zabıtanın yanın
da yer aldı değerli arkadaşlarım? Bunlar olmadığı 
sürece, Türkiye'de huzurun gelmesi gerçekten güç ola
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Ertem, son cümlelerinizi rica 
ediyorum. 

İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, biz Adalet Partisi olarak bütün iyi niyetimizle 
Türkiye'de kardeşliği, Türkiye'de birliği istiyoruz, 
gençlerimizin huzur içinde, millî birlik ruhuyle, öz
gürce öğrenim yapmalarının sağlanmasını istiyoruz. 
Hükümeti, bu husustaki çalışmalarında yürekten des
tekliyoruz. Türk Devleti, bir avuç vatan haini zor
baya yenik düşürülmeyecek, sokak hukuka üstünlük 
kazanamayacaktır. Millî, demokratik, layık ve sosyal 
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ya
şayacaktır. 

1977 yılı Millî Eğitim Bütçesinin aziz milletimize, 
Mîllî Eğitim Bakanlığına, akademilerimize ve üniver
sitelerimize hayırlı, uğurlu olmasını diler, saygılarımı 
sunarını. (A. P. saralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ertem* 
Millî Selâmet Partisi Gıupu adına Sayın Hulusi 

Özkul. 
Sayın Özkul, bir hususu öğrenmek istiyorum; Sa

yın Cemal Cebeci ile zamanınızı paylaşıyorsunuz; 
bunun nisbetini öğrenmek istiyorum. 

M. S. P. GRUPU ADINA M. HULUSİ ÖZKUL 
(Adana) — 40ı dakika kadarı benim. 

BAŞKAN — 40; dakikası sizin, teşekkür ederim, 
buyurun. 
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M. HULUSİ ÖZKUL (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığının, 
Üniversite ve akademilerimizin değerli mensupları; 

Millî Eğitim Bakanlığının 1977 malî yılı Bütçesi 
üzerinde Milî Selâmet Partisi Grupunun görüşlerini 
arz edeceğim. 

Millî Eğitim Bakanlığının Bütçesi bize göre, Dev
let Bütçesinin en mühim bölümünü teşkil eder. Millî 
Selâmet Partisi Grupu olarak, konuyu bu ağırlığı 
içinde düşünüp, teklif, tenkit ve temennilerimizi de, 
bu ağırlığı omuzlarımızda hissederek ve gerçeklerden 
hareket ederek yapacağız. 

Sayın Başkan, millî eğitimimiz ne yazık ki dün 
olduğu gibi, bugün de üzerinde en çok konuştuğumuz 
konu olmakta devam ediyor. Halbuki, bugün bunca 
geçmişten sonra, tam tersi olmalı, en az konuştuğu
muz; fakat en çok iş yaptığımız saha millî eğitim ol
malı idi. İşte bu sebeple millî eğitimimizi ters yönde 
etkileyen tesirlerden, hususî ile dış tesirlerden bah
setmeyi, alınması gereken tedbirlere ışık tutması ba
kımından lüzumlu buluyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, millî eğitimimiz dış tesirlere 
açık bir sahadır. Son yıllarda kendine dönüş, dışa 
karşı kapanış olarak nitelendirebileceğimiz çalışma 
ve gayretleri takdir etmekle beraber, yapılması ge
rekenlerin yanında çok eksik kaldıkları aşikârdır. 

Bilindiği gibi eğitim millî olmaya mecburdur, bey
nelmilel olamaz. Gel gör ki, millî eğitimimizin ıslahı 
için, zaman zaman yabancı uzmanlar getirtmiş ve bu 
millî meselemizin çözümünü onlardan beklemişiz. 
Halbuki, yabancının kafasını bir kompütür, bir 
elektronik beyin gibi düşünmeye imkân yoktur. Millî 
eğitimle ilgili malzememizi yabancının kafasına verip, 
ondan tarafsız bir çözüm beklemek, izahı mümkün 
olmayan bir safdilliktir. Yabancının beyni, düşünce
si kendinden yanadır. Hiç bir peşin fikri olmasa da, 
bizden yana düşünmesi mümkün olamaz. Zira, ya
pısı buna müsait değildir. Avrupa'daki, Amerika'daki 
eğitim, müesseselerini, oralara gidip, Müslüman ka-
fasıyle tetkik etmek, onları bünyemize adapte etmek, 
onlardan istifade etmek ayrı şey, kendi meselemizi 
Hıristiyanca, Yahudice v.s. düşünen yabancı bir ka
faya çözdürmek ayrı şeydir. İşte bu sebepledir ki, 
eğitimimizin problemlerini çözsün diye getirttiğimiz 
yabancılar, bizim gibi düşünmemişler ve neticede 
millî eğitimimiz yabancı kültürlerin birbirleriyle do-
ğuştuğu bir harp sahası haline gelmiş, Türk gençliği 
de kendi vatanında boğuşan, yabancı kültürlerin gani
met mah olmuştur. 

Düşmanın birinci derecedeki faaliyet sahası millî 
eğitimdir. Geçen yılki konuşmamızda da bu konuya 
temas ederek, «Bir tarihten bu yana, daha çok İkinci 
Dünya Harbinden sonra dış tesirlere, hususiyle Av
rupa ve Amerika'nın kuvvetli tesirlerine açık bulu
nan millî eğitimimiz, öz manasını kaybetmiş, bu se
beple de manevî ve millî temeller üzerine oturtulama
mıştır. Eğitim müesseselerimizi modernleştirme dü
şüncesinin masumiyeti altına gizlenen yabancı zihni
yet, özellikle Siyonist ve ehli salip entrikalarına bu
laşık materyalizm, mekteplerimizi bahçe kapısından, 
müdür odasına kadar baskısı altına almış, hatta yal
nız eğitim müesseselerimizi değil, bütün içtimaî var
lığımızı topyekûn bir ahtapot hırsıyle kavramıştır» 
demiştik. 

Millî Eğitim Bakanı Sayın Ali Naili Erdem de 
aynı konuyu geçen yılki bütçe konuşmalarında şu 
şekilde özetlemişlerdi. «Bugün millî eğitimimiz ka
naatimce dört yönden gelen tehdidin altındadır. Bi
rinci tehdit, kapitalist emperyalist devletlerin kültür 
emperyalizminin yozlaştırıcı tesiri. İkinci, Mark
sist kültür emperyalizminin fanatik fikir ve ideoloji 
anarşizmi. Üçüncüsü, Hıristiyan misyonerlerinin pro
pagandaları. Dördüncüsü, Siyonizmin millî değerleri 
tahribi.» 

Sayın Bakanın yukarıda arz ettiğimiz fevkalâde 
kıymetli teşhisini, millî eğitimdeki hastalıkların te
davisinde mühim bir merhale olarak kabul ettiğimizi 
ifade etmek isteriz. 

Bütün bunları, eğitimle ilgili resmî, gayri resmî 
toplantılara katılacak olan, özellikte Ortak Pazar ül
keleri arasında eğitim birliği konusunda yapılan 
toplantılarda memleketimizi temsil edecek olan zeva
tın kulaklarında çınlasın, kulaklarına küpe olsun diye 
söylüyoruz. Zira, gerek eğitim, gerekse kültür saha
larında dış etkenler sebebiyle atılan yanlış adımların 
acısı çok zaman sonra çıkıyor. Millî Eğitimde yapı
lan hataların menfi neticeleri, hem akşamdan sa
baha görülmüyor. Yıllar sonra nesiller üzerinde gö
rülen anormallikler, çarpık ve menfi sonuçlar, nesil
ler boyu da devam ediyor. Nitekim, acı neticeler 
gözlerimizin önündedir. Şimdi, bakınız bir miting 
yapılıyor; mitingi sözde, öğretmenler yapıyor. Bu mi
ting münasebetiyle kendilerini Maocu zanneden bir 
kısım genç ile, kendilerini Leninci zanneden bir kısım 
genç karşı karşıya geliyor ve çarpışıyorlar. Lenin, Rus 
milliyetçisidir, Rusya'da öldü. Mao, Çin milliyetçisi
dir, Çin'de öldü, burası ne Rusya, ne Çin. Kendi mem
leketleri tarafından reddedilmiş olan bu adamlar için 
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dövüşenler ise Türk gençleridir. Dövüştükleri yer, 
Türkiye'nin başkenti. İşte size düşündürücü olan yüz
lerce tablodan birisi. Hemen yakın zamanda, hepimi
zin gözleri önünde olmuş bir hadise. Bundan çıkan 
mana odur ki, düşman, bize olan düşmanlıklarını 
bizzat kendi elimizle bize yaptırmayı başarmıştır. Bu 
neticenin karşısında durup, düşünmek mecburiyetin
deyiz. Düşmanın istediğini bizzat bize yaptırması ne 
acı. Hayatlarımızı feda ederek kazandıklarımızı, ha
yatlarımızı harcayarak yıkmamız ne acı. Okumak 
için geldikleri yüksekokul ve fakültelerde gençleri
mizin tahsil hayatlarını birbirine zehir etmelerinin 
sebebi ne?. Ana, baba, bacı, kardeşin çektiği bunca 
azabın, döktüler! bunca göz yaşının sebebi ne, niçin?. 

Bütün bu garipliklerin, akla durgunluk veren te
zatların sebebini bir cümlede ifade etmek mümkün 
ise, millî eğitimdeki gaflet ve düşman dost kabul et
mekten ibarettir demek icap eder. 

Şimdi, burada bir parantez açmak istiyoruz. Türk 
Vatanı bir bütündür. Bu vatan üstünde koca bir ma
ziye sahip, koca bir millet yaşar. Bu millet, asırlarca 
dünyaya hayatını istihkar eden bir fedakârlıkla insan
lık öğretmiştir. Tarih şahittir ki, Doğu Avrupa'nın 
insanları, idarecilerinin zulmünden kurtulmak için, 
Osmanlı ordularım hasretle beklemişler, zaferler yer
li ahali ile beraber kutlanmıştır. Yine, tarih şahittir 
ki, değil halk, hatta kıratlar uğradıkları zulüm ve ada
letsizlik için* Türk Devletlerini başvurulacak merci 
olarak bilmişlerdir. İşte, insanlık budur, insanlığa hiz
met böyle olur. Ne yazık ki Şarktaki, Garptaki, daha 
doğrusu etraftaki bütün düşmanlar, imansızlıkları, 
karşlıksız yapılanı, fedakârlığı kavrayamadıkları için, 
insanlık namına yapılanı düşmanlık telâkki edip, ta
rihî nankörlükleri içinde asırlar evvel aleyhimize baş
lattıkları faaliyetlerini devam ettiregelmişlerdir. 

Düşmanın ilk hedefi millî eğitimdir. Nitekim, aza
metli devrelerimizde, bizim silahla yenilemeyeceğimizi 
gören, Garbın çeşitli meşrepteki mükellifleri, Türkle
rin din, örf, âdet ve ananelerinden, hulâsa ahlâk ve 
maneviyatlarından yoksun bırakılmak suretiyle yeni-
lebileceklerini eserlerinde açık açık yazmışlardır ve 
en gelişmiş metotlarla aramıza sızmayı ve millî eği
timimize karargâh kurmayı başarmışlardır. 

Yıllar boyu devam eden gizli ve sinsi düşmanlık, 
millî eğitimimizi içten yıkıp bugünkü zemini hazır
lamıştır. Şimdi, hasım güçler her vesile ile manevî 
değerlerimizi hedef alıp, milletimizin fertlerini birbi
rine bağlayan o kuvvetli bağları dinamitleyerek, «Al
lah» deyip birleşen bu milelti bölük bölük etmek için 
bu zemini kullanmaktadırlar. 
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Bu hatırlatmayı yapmaktan, geçmişte millî eğiti
mimize yapılan dış müdahalelerden bahsedişimizin 
sebebi, yukarıda da arz ettiğimiz gibi, yukarda da yi
ne arz ettiğimiz o kritik tablolara dikkat çekmek, 
karamsar bir tablo çizmek değildir. Alınmış ve alına
cak tedbirlere isabet kaydedebilmek içindir. Hiç de
ğilse, asgarî müştereklerde birleşmemizi temin edebil
mek içindir. 

Şimdi, sıra, «Ne yapacağız, nasıl yapacağız?» so
rusunun cevabına geldi. Biz diyoruz ki, meslekler, 
meşrepler ayrı olabilir. Kimimiz dağda çoban, kimi
miz Devlet Başkanı olabiliriz; ama hepimiz Devlerin 
üstünlüğüne ve milletin istiklâline müteveccih, genç
liğimize müteveccih, hem de yok etme hırsı ile yapı
lan saldırılan aynı ölçülerle ölçmeye, millî ölçülerle 
ve değerlendirmeye, aynı tepki ve aym hassasiyeti 
göstermeye, aynı heyecan ve mesuliyeti duymaya mec
buruz. 

Ancak, bunu lâfla değil, içten gelen bîr samimiyetle ve 
içimiz sızlayarak duymak zorundayız, eğer yaşamak 
istiyorsak, eğer bize bırakılan vatan mirasına sahip 
çıkmak mecburiyetimiz varsa. 

Hulâsa, görünen, görünmeyen hiyanettiklere kar
şı milletçe teçhiz edilmeye muhtacız. 

Bu işi kim yapacak, nasıl başaracağız? Elcevap, 
bu işi millî eğitim yapacak. Millî eğitimle başara
cağız. Millî eğitimde yapacağımız köklü İslahatlarla 
başaracağız. Bu yalnız millî eğitimin işi değildir di
yenlere hak veririz. Devletin diğer kuruluşları, içtimaî 
kuruluşları, aile müessesesi var. Ancak, önderlik va
zifesi millî eğitimindir. 

Şimdi burada bir sual daha soralım; nasıl yapa
lım, nereden başlayalım? 

Biz deriz ki, vicdanlara hükmeden sistemi getir
mekten başlayarak yapalım ve evvelâ vicdanları yoz
laşmaktan kurtaralım. Vicdan terbiyesini, insanı in
san yapan hasletleri geliştirmeyi, millî eğitimin temel 
ilkesi olarak tespit ve kabul edelim. 

Sözünü ettiğimiz köklü değişikliklerden maksadı
mız da budur zaten. Vicdan, insanda iyiyi kötüden 
ayırt eden bîr histir, bir kabiliyettir. Ancak, insanda
ki diğer kabiliyetler gibi, vicdan da, terbiye edilmez
se körelir ve yozlaşır. İnsanî hasletlerin en önemlile
rinden biri olan vicdanın yozlaşması, kişiyi evvelâ 
cemiyetin basma, sonra da kendi başına belâ eder. 
Kudurmuşçasına etrafa saldıranlar, acımasız öldü
renler, hırs ve kin ile dolu olanlar bunlardır. 

Her türlü çaba insan içindir, insan da Allah için
dir. 
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Bir kişi ki, hayatının, yaşamasının manasım an
lamamış, bu konuda vicdanî bir tatmine, rahatlığa 
erememiştir, o kişinin hareketlerinin ahenk içinde ol
ması mümkün değildir. O kişinin düşünce ve faali
yetlerini bir istikamete sevk etmeye, yahut insanî ga
yelere yöneltmeye imkân yoktur. 

Onun için, Millî Selâmet Partisi, «Önce ahlâk ve 
maneviyat» diyor. Eflatun akademisinin kapısına; 
«Buraya geometri bilmeyen giremez» diye yazmış. 
Biz de okullarımızın kapısına, «Millî ahlâkı yaşama
yan buradan çıkamaz» yazalım. 

İktidar olarak, muhalefet olarak hadiselere bakış 
zaviyemizi değiştirmeye mecburuz. Millî eğitimin 
satıhta görülen hadiselerini temel mcselelermiş gibi 
kabul edip, o ağırlıkta görerek sahip çıkıp arka çı
kıp tek yönde tenkit ettiğimiz müddetçe, her hadise
yi politik açıdan, parti çıkarı noktayı nazarından 
değerlendirme alışkanlığını terk ettiğimiz müddetçe, 
millî eğitimde hamle yapmamız mümkün değildir. 
Yıllardır hamle yapmak üzere sıçrayıp sıçrayıp aynı 
yere düştüğümüzün sebepleri arasında, bu yanlış ba
kış ve değerlendirmenin mühim rolü vardır. Bu se
bepledir ki, biz, Millî Selâmet Partisi olarak, orta
lıktaki toz dumanı hesap etmeden, temel konularda
ki irşatlarımıza sabırla devam edeceğiz. İsabetli hare
ket, davranış ve gayretleri yapan kim olursa olsun 
övecek ve yanında olacağız. İsabetsiz ve yanlış bul
duklarımızı da millî menfaat dışında hiç bir endişe
ye kapılmadan tenkit etmeye devam edeceğiz. 

Bugün millî eğitimin satıhta görünen meseleleri, 
yukarıda işaret ettiğimiz gibi, yıllarca evvel yapılan 
yanlışların, millî eğitimin temeline konulan çürük ve 
bize, bünyemize uymayan yabancı prensiplerin netice
leridir. Bizatihi sebep değildirler. Bunun içindir ki 
biz, bir öğretmenin veya bir öğretmen grupunun nak
lini, aldığı cezayı; bir umum müdürün naklini, ta
yinini veya falanca öğrencinin aldığı cezayı temel me
sele imiş gibi ele alıp tenkit etmenin; şahıslar ve şah
siyetlerle uğraşmanın; hadiseleri uç noktalarda mın
cıklamaktan öte bir mana taşıdığına inanmıyoruz. 

dişini bu isnatlardan kurtaramaz. Bütün bunlar, ba
kış zaviyemizi değiştirip, temel sebepler üzerinde 
düşünmek ve ilmin rehberliğini kabul etmek zorunda 
olduğumuzu telkin ediyor bize. 

Muhterem arkadaşlar, öğretmenler konusunda tah
kikatlardan, cezalandırmalardan veya takdire bağlı 
tayin ve nakillerden şikâyetçi isek, bunların azalma
sı, öğretmene verilen ehemmiyet ve onun yetiştiril-
mesiyle mütenasiptir. Hiç hatırdan çıkartmamalıyız 
ki, millî eğitimi tahakkuk ettirecek olan öğretmendir. 
Bu sebeple öğretmen yetiştirme konusu, millî eğitimin 
esas meşguliyetleri arasında olagelmiştir. İnsanoğlu 
hayatının her safhasında öğretmenin izlerini taşıyor. 
Böyle olunca öğretmen en büyük mesuliyetin sahibi
dir, dolayısıyle en büyük değere lâyıktır. 

İstanbul'un Fethinde, Fatih'in önünde, onun ye
tiştiricisi, yol göstericisi, hocası vardı. Hocasının atı
nın" ayağından sıçrayan çamurun kirlettiği kaftanın 
müzede saklanması, hocaya verilmesi gereken ehem
miyeti sembolize ediyor. O halde öğretmenlerimizi 
en değerli, en kabiliyetli elemanlar arasından seçmeli
yiz. Bunda muvaffak olmak için de öğretmeni iti
barlı kılmaya, onu taşıdığı mesuliyetle mütenasip bir 
mevkiye oturtmaya mecburuz. Zira öğretmen feda
idir kişi olmak zorundadır. Fedakârlık beklediğimiz 
meslek erbabına cemiyet olarak gereken itibarı gös
termek, tabiî vazifemiz olmak lâzım gelir. 

Eskiden bizim cemiyetimizde en itibarlı mevkide 
oturanlar öğretmenler, hocalardı. O zamanlar cemi
yetin her kademesinde hocaya gösterilen saygı, içten 
gelen şuurlu bir saygı idi. Bu itibar boşuna değildi. 
Zira hocalık, cemiyetin en kabiliyetli elemanlarının 
başarabileceği bir meslek idi. Kim ne derse desin, 
köyde kentte, bulunduğu her yerde Devletin temsil
cisi hoca idi. Köylerde ihtilâflar evvelâ hocaya gelir
di ve onun sözü tutulurdu. Ne acı bir gerçektir ki, 
bugün iş tersine dönmüş; öğretmen, ihtilâfların hal-
lolduğu merci olmak şöyle dursun, zaman zaman 
ihtilâfların neşet ettiği kişi durumuna gelmiştir. Bu
nun mesulü geçmişimizle, halimizle bizleriz. Geçmiş
te hocayla itibarla mevkiini kazandıran faktörleri, bu
günün öğretmeni için hazırlamaya ve güçlü kılmaya 
mecburuz, eğer güçlü kadrolar yetiştirmek istiyorsak, 
kalkınmak istiyorsak. Zira, güçlü kadrolar, güçlü 
öğretmenlerin elinde yetişir. Bu sebeple olacak ki, 
Büyük İskender; «Babam beni gökten yere indirdi, 
hocam beni yerden göğe çıkardı» diyor. 

Sayın Başkan, bugün Millî Eğitim Bakanlığının 
vazifeleri cümlesinden olan ve âcü tedbirleri gerek-

Bugün muhalefet tarafından iktidara hücum me
selesi yapılan münferit hadiseler, dün de benzeri ha
diseler sebebiyle bugünkü muhalefete aynı şiddet 
ve aynı heyecanla yapılmış idi. Mensupları yüz bin
lerle ifade edilen bir bakanlıkta, yapılan tayinler, na
killer, cezalandırmalar, tahkikatlar onbinlerle, binler
le ifade edilir. Bunlara bakarak, kıymaktan, kıyılmak
tan bahsedilecek; Bakana, iktidara «Katil, faşist 
vesaire gibi» isnatlar yapılacaksa, hiç bir iktidar ken-

— 584 — 



M. Meclisi B : 51 21 . 2 . 1977 O : 1 

tîren konular arasında, her kademedeki öğretmenin 
teftişi ve onlara götürülecek rehberlik hizmetleri, ka
naatimizce ön sırayı işgal eder. Halen öğretmen, ken
disini Bakanlığın desteğinden mahrum hissetmekte, 
kendini yalnız hissetmektedir. 

Hususiyle, köy ilkokuliarındaki öğretmenler yal
nızdır. Bakanlığın destek ve rehberliğinden mahrum
dur. İlkokul müfettişliği müessesesi bozulmuştur. Bu 
durumdan bizzat müfettişler de huzursuzdur. Köyde
ki genç, tecrübesiz, stajiyer bir öğretmen, kendisini 
teftiş eden müfettişin ideolojik temayüllerine göre şe
killenmeye açıktır. Daha işin başında kendisini mes
leğine vermesini temin edemediğimiz bir öğretmenden, 
ileriki hizmet yıllarında verimli netice beklemek 
abestir. 

İlkokul müfettişliği müessesesi reform niteliğinde
ki tedbirlerle ıslah edilmeli, Bakanlık, teftiş kadrola
rını ihtiyaç ölçüsünde takviye etmeli, mevcudu 10 
misline, gerekiyorsa 20 misline çıkarmalıdır. 

Öğretmen, muayyen aralıklarla mutlaka teftiş gö
receğine, müfettiş vasıtasıyle Bakanlığı ile temas te
min edeceğine inanmalıdır. Bakanlık, çahşanla çalış
mayanı, az çalışanla çok çalışanı sağlam kıstaslara 
göre tespit edip değerlendirmelidir. 

tik okul öğretmenliğinde hizmete başlama şekli
ni, kanunî değişiklikleri de yaparak tersine çevirme
lidir. Bugün olduğu gibi, okuldan çıkar çıkmaz, tec
rübesizken köye göndermek yerine bazı Devlet kuru
luşlarının tatbik ettiği gibi, en azından stajiyerlik müd
detini gelişmiş merkezlerde, imkânları olan okullarda 
geçirdikten, yetiştikten, Anadolu tabiriyle palazlan
dıktan sonra köye göndermelidir. Kanaatimizce bu 
şekil, hem köye daha kaliteli hizmetin gitmesini sağ
layacak, hem de baaı içtimaî problemlerimizi çöze
cektir. 

Sayın Başkan, millî eğitimimizin yığınla meselesi 
vardır. Bunlar arasında, Meclis içinde ve dışında bu 
yıl üzerinde en çok durulan konu, kitaplar konusu
dur. Cumhuriyet Halk Partili sayın parlamenterler 
ders kitapları konusunda birbirlerine yakın biçimde 
çeşitli tenkitler yaptılar. Öyle sanırız ki, bu münaka
şa bir hayli zaman daha devam edecektir. Elhak, üze
rinde çok çok durulmaya değer bir konudur. Bu se
beple konuyu teşrih etmek istiyoruz. Ancak, peşin arz 
etmek isteriz ki, bunu yaparken, ne iktidarı müdafaa 
etmek, ne de sadece muhalefete cevap vermek gibi 
bir düşüncenin sahibi değiliz. Konuyu objektif bîr 
zaviyeden ele ahp, gerçekleri ortaya koymak suretiy
le tahlil etmeye çalışacağız ta ki, doğruyu bulalım. 

Ders kitaplarından muhalif, muvafık hepimiz şi
kâyetçi idik. Söz konusu şikâyetlerimiz kitapların 
müfredatlarından, muhtevalarından başlayarak, dilin
den, dizgi ve baskılarından, kâğıt kalitelerinden, fiyat
larına varıncaya kadar, hemen hemen bütün hususları 
kapsıyordu. Özellikle, Millî Eğitim Bakanlığının Büt
çesi münasebetiyle komisyonda ve Mecliste deliller 
göstererek, tenkitler yapıyorduk. Hayatta hiç lâzım 
olmayacak bilgilerin verilmekte oluşundan, kendi ta
rihimizden çok yabancı tarihlerin öğretilmesinden, 
kendi coğrafyamızdan çok, yabancı ülkelerin coğraf
yalarının öğretilmesinden, teorilerin ilmî hakikatler-* 
miş gibi takdim edilişinden, körpe hafızaları zorla
yıcı bilgilerle doiu olan ders kitaplarından, acı acı 
şikâyetçi idik. 

. Çok kitap mı, tek kitap mı konusunda da tek ki
taba dönmek için yalnız partiler olarak değil, efkâ
rı umumiye olarak da hemen hemen ittifaka varmış
tık. Bildiğiniz gibi, bu konu böylesine münakaşa edi
lip dururken, Dokuzuncu Millî Eğitim Şûrası, Sayın 
Ustündağ'm Bakanlığı sırasında, kendilerinin daveti 
ile toplandı. Bakanlık, mutad veçhile Şûraya, millî 
eğitimin hemen her konusuyle ilgili bir seri öneri sun
du, Sayın Ustündağ'm imzası ile sunulan ders kitap
ları ile ilgili ve uygulaması düşünülen öneriler serisi
nin 9 numaralı önerisi, «Tek kitap uygulamasına geçi
lecektir. Mecburî öğrenim çağım kapsayan temel 
eğitimin gereği olarak, öğrencilere tamamen veya 
kısmen parasız kitap vermek veya çok ucuz bîr fi
yatla sağlamak amacıyle, Bakanlıkça ilkokul ve orta
okul kitapları için başlatılan tek kitap uygulaması 
sürdürülecektir. Tek kitap uygulaması bir plana göre, 
zamanla, diğer eğitim kademeleri kitaplarına teşmil 
edilecektir» diye başlıyor. Komisyon veya kişilere 
yazdırılacağmdan bahisle, oklukça da bir teferruatı 
ihtiva ediyordu. 

Şûraya sunulan önerilerin mühim bir kısmı Şûra 
kararı haline gelmiş. Bu kararlardan mühim bir kıs
mı da, yine Sayın Ustündağ'm imzası ile 1974 -1975 
öğretim yılı başında uygulamaya konulmuştur, tşte, 
kitaplar konusunda yapılan öneriler, özellikle tek ki
taba dönüş de Şûra karan haline gelen önerilerden
dir. Bu yıl Bakanlık kesif bir çalışma ile ders kitap
larından mühim bir kısmını Millî Eğitim Temel Ka
nunu ve Dokuzuncu Eğitim Şûrası kararlan istika
metinde, konusunda isim yapmış kişi veya kişilere 
yazdırdı. 

Kitapların bu yıl siyaset kürsüsüne gelinceye ka-
darki kısa hikâyesi bundan ibarettir. Hal böyle iken, 
Cumhuriyet Halk Partili parlamenterler kitaplara, 
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hususiyle felsefe, ahlâk ve din dersi kitaplarına, bize 
göre aşın bir hassasiyetle ve yanlış bir zaviyeden, za
man zaman yazarlarım cehaletle suçlayan, bölücü
lükle itham eden, zaman zaman da Bakanlık erkânı
nın şahsiyetlerini rencide eden dozlarda tenkitler yö
nelttiler. Aslında tek kitapta anlaşıyoruz. Şahıslara 
yazdırabileceğini hep beraber kabul etmişiz. Kitap
tan Bakanlık bastırmış. Bu da müşterek arzumuzdur. 

Şu durumda, buralarda bir ihtilâfımız olmadığına 
göre, ders kitapları üzerindeki münakaşa, genellikle 
yazarlann seçilişiyle, kitaplardaki bazı hatalara inhi
sar etmiş bulunuyor. 

Muhterem arkadaşlar, yazarlar, bildiğimiz ve tes
pit ettiğimize göre, kendi sahalarının kıymetli ele
manlarıdırlar. Mevzuları ile ilgili birçok eser vermiş, 
kişiliğe sahiptirler. Yegâne kıymettirler diye bir iddia 
sivri olur, hamdolsun daha birçok yetişmiş, yetişe
cek kıymetlerimiz vardır. Ama teslim etmemiz gere
ken bir hak var ki, o da söz konusu yazarların ken
di branşlarının ehli, hatta bazı konular için otorite 
olan kişiler olmalarıdır. Bu konuda takdirler değişik 
olabilir. Bu normaldir. Ama bir Sayın Bakanın tak
dirlerini, mutlaka benim veya sizin beğendiğiniz şe
kilde kullanmak diye bir mecburiyeti yoktur. Kaldı 
ki, mümkün de değildir. Bu bir yana, yazarların isim
lerini vererek, bunlar cahildirler şeklinde bir isnat 
yanlıştır, abestir, isabetsiz ve haddi aşan bir iddia
dır. 

Bir ilmî eser yazarının seviyesi, o konu ile uğ
raşan ve ilmî kifayet yönünden asgarî o seviyedeki 
kişiler tarafından ölçülebilir. Üstelik bir şahıs bir 
profesörse, o kişi birtakım ilmî seviye imtihanların
dan geçmiştir ve ilim heyetlerinin kendisine verdiği 
doktorluk, doçentlik ve profesörlük unvanlarım ka
zanmış ve belli bir ilmî seviyenin üzerine çıkmıştır. 

Böylece, seviyesi müsellem bir kişinin şahsiyetini 
politik bir mesele gibi görmeye hakkımız yoktur. Bir 
ilim adamının şahsiyeti politik münakaşa konusu ola
maz. 

Bu durumu böylece tespit ettikten sonra, münaka
şaların başlangıcının bahanesi olan «Galiye» mesele
sine geliyorum. 

Gazetelerde okuduğumuza göre, bu konu mahke
meye de gitmiş. Eğer doğru ise, ilim kendini müda
faa edecektir; ama ilmi mahkemeye veren Ortaçağ 
zihniyetini kim affedecek, onu bilmem. (M. S. P. sı-
ralanndan alkışlar.) 

Felsefeye başlangıç adlı kitaptaki «Galiye» konu
su - ki, halen kitaptan çıkarılmış bulunuyor - bir 

parlamenter arkadaşımın, gündem dışı bir konuşma
sı ile siyaset piyasasına çıktı, tslâm kelâmının tekev
vünü konusunda bahsi geçen bir felsefî konuyu, bîr 
siyasî konuşma ile münasebetli görmediğimizi kaydet
tikten sonra, katiyetle söylemek zorundayız ki, - Ko
misyonda da arz ettiğimiz veçhile - memleketimizde 
Galiye yoktur. Galiyenin, Alevîlerle ve Alevîlikle il
gisi de yoktu. 

Esasen bu memlekette, Peygamberimizin damadı, 
Dördüncü Halife, ilmin kapısı olmakla müjdelenmiş 
Hazreti Ali ve evlâtlarım sevmek ve onlara muhab
bet beslemek manasında Alevî olmayan da yoktur. 
İşte böyle olunca, Alevîliğe hakaret ettiği iddia edi
len yazar mı, yoksa kendisini itham edenler mi da
ha çok Alevidir, orasını da Allah bilir. 

Yukarıda zikredilen sebeplerden dolayı, Galiye 
ile Alevîliği irtibatlandırmak, Alevî vatandaşlara ağır 
bir hakaret olur. Tarih boyunca mezhep tahrikçileri 
buna benzer konuları istismar etmişlerdir. Hiç bir ar
kadaşım kasta maknın bir niyetinin olduğunu kabul 
etmiyoruz, ancak bilmemezlik sebebi ile gaflet edip 
tuzağa düşmeyelim. Zira, konu hassastır ve tekrar 
edelim, asla siyasetin konusu değildir. Geçmiş zaman
ların içine gömülmüş bir konuyu felsefe sayfaların
dan çıkarıp siyaset kürsüsüne getirmek, dinamit fi
tili ile oynamaktır ve unutmamak gerekir ki, bu dina
mit en çok fitili ile oynayana yakındır. 

«Felsefeye Giriş» adlı kitapta, Galiye'den, İslâm 
kelâmının tekevvünü dolayısıyle bahsedilmiş olduğu 
aşikâr olduğuna göre, geriye Galiye'nin vasfı da ol
sa, müstehcen bîr kelimenin ders kitabında bulunma
sı konusu kalıyor. Bu noktada hassasiyet gösteren ar-
kadaşlanmm hassasiyetlerine hürmetkarız ve talidir 
ediyoruz. Ne var ki, aynı hassasiyeti geçen yıl müs
tehcen lâflar, edep dışı hikâyeler ihtiva ettikleri için 
okul kitaplarından toplatılan kitaplar söz ko
nusu olduğu zaman neden göstermediklerini 
anlamak çok güç. Bazı sayın parlamen
terler, Sayın Bakanı, okuyan ve dinleyenin yüzünü 
kızartan bu kitapları toplattığı için «Kitap katili» di
ye ilân etmeselerdi, kendi kütüphanelerinde bulundu-
racaklanm düşünmediğimiz söz konusu kitapların 
okul kütüphanelerinden toplatılmasını normal karşı-
lasalardı, bulunmalarını anarmol karşılasalardı, uma
rız ki, söz konusu kelime felsefe kitabında da yer 
almazdı; daha iyisi, bu konudaki ittifakımızı gören 
müstehcenlik heveslileri İm işi ticaret konusu yap-, 
maktan çekinirlerdi. 
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Söz buraya gelmişken, Türk Dil Kurumunun ya
yınlandığı «Ismarlama ders kitapları üzerine rapor» 
adlı kitap üzerinde de bir nebze durmak istiyoruz. 
Zira, birçok parlamenter arkadaş, ders kitapları ko
nusunda yaptıkları tenkitlerini söz konusu rapordan 
ya aynen almış, ya da sadece bu rapordan istifade 
ederek hazırlamış bulunuyorlar konuşmalarım. Filva
ki, Türk Dil Kurumu böylece bir neşriyat yaptıktan 
sonra, bazı arkadaşlann bunu delil olarak almasını 
bir ölçüde normal karşılıyoruz. Ne var ki, böyle bir 
kitap, ders kitaplarım tenkit için delil olamaz. Ne
den? Evvelâ kim yazmış bu raporu, «Rapor» adlı 
bu kitaptaki tenkitleri kim yapmış, belli değil. Tek 
kişi mi, çok kişi mi yapmış, yine belli değil. Tek kişi 
yaptı ise bir şahıs her konunun uzmanı olamaz, ak
si bir iddia 20 nci asır için çağ dışıdır. Her konuyu 
ayrı bir uzman rapor etmiş ise, kim bunlar, imza
lan yok. Bundan çıkan mana odur ki, tenkitleri ya
panlar, yazdıklarının müdafaasını yapmaktan âciz 
olacaklar ki, imzalarını atmaktan çekinmişlerdir. 

Şu halde, söz konusu rapor her şeyden evvel mağ
lûbiyeti peşinen kabul etmiş bir rapordur. Şimdi biz 
kimi karşımıza alacağız da sizin mesnet alıp tenkit 
ettiğiniz, üzerine fikir bina ettiğiniz şu konu, o bah
settiğiniz kitapta yoktur, bunu, nerede, bize gösterir 
misin diyeceğiz, kime soracağız bu suali?... Belli de
ğil.. 

Dil Kurumu böyle bîr raporu yalnız kitapların dili 
ile ilgili olarak neşretse idi, üzerinde münakaşa edilir 
ve bu davranış makul karşılanırdı. Dil Kurumu bir 
ilimler akademisi değildir ki, her ilim dalında yetki 
sahibi olsun. Şu durum karşısında yaptığı tenkidin al
tına imzasını atma cesaretim göstermeyen kişi veya 
kişüerin yazdıkları ve Türk Dil Kurumu tarafından 
neşredilmiş olan «Ismarlama Ders Kitapları Üzerim 
Rapor» adlı kitap hakkındaki hükmü takdirlerinize 
bırakıyoruz. 

Ders kitapları konusunda umumi kanaatimiz 
odur ki, müspet ve ileri bir adım atılmıştır. Kitaplar 
Anayasanın esprisine uygun, Millî Eğitim Temel 
Kanununun çizdiği hudutlar içerisinde ve gösterdiği 
istikamette yazılmış bulunuyor. Noksanları yok mu? 
Elbette var, olması da normaldir. Mühim olan, gü
dülen istikamettir. Etrafında gürültü koparılan bu 
ders kitaplarının istikameti doğrudur, noksanları 
telâfi edilecektir, öyle umuyoruz. 

Bu durumu ile kitaplar konusundaki gayretler bo
şuna değildir, başarıya ulaşmıştır. 

Bu bahsi kapatmadan evvel, Sayın Bakanın konu 
ile ilgili olduğunu tahmin ettiğimiz bir icraatını tas
vip etmediğimizi, kitapların müdafaasında bize göre 
zaaf sebebi gibi göründüğü cihetle tasvip etmediği
mizi kaydetmek istiyoruz. Kitaplarda bazı hatalar 
oMu diye Talim Terbiye Reisini değiştirmek gerek
mezdi... Eğer sebep bu ise tabiî. 

Sayın Başkan, sözlerimizi, yurt dışındaki işçi 
çocuklarının eğitim ve öğretimi konusuna dikkati 
çekerek bağlamak istiyoruz. Milletçe bir büyük ve
balin altındayız. Eğitimden, öğretimden, vatan top-
rnkfenıtdan, milletinin şefkatinden, örfünden, adetin
den, dininden, dilinden mahrum olan bu yavruların 
durumu yalnız acıklı değil, yalnız yürek parçalayıcı 
değil, aynı zamanda cemiyetimizin başına düşmek 
üzere çığ gibi büyüyen bir tehlikedir. Bize öyle ge
liyor ki, Avrupalı, bu çocukların cahil kalmasını 
umursamıyor; tabiatıyle de, bizim çocuklarımızın 
endişesini bizim açımızdan taşıyacak değildir. Esa
sen çocuk bizim, iş bizimdir. Eğer bu yavrulardan 
vazgeçmedi isek, bunlar bizimdir diyorsak, bu esir 
Türk yavrularını, esaretinden de habersiz büyük kit
leyi kurtarmak üzere hiç vakit kaybetmeden 
tam teçhizath bir maarif ordusunu Avrupa'ya sevk-
cdch'm. Gayret ve çalışma bizden, muvaffakiyet AI-
Iahtandır. 

Saygılar sunarak, Millî Eğitim Bakanlığı Büt
çesinin hayırlı olmasını temenni ediyorum, (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkul. 
İkinci konuşmacı Sayın Cemal Cebeci, buyurun 

efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA CEMAL CEBECİ 

(Kayseri) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri, 1977 malî yılı Üniversiteler Bütçesi üzerin
de, Millî Selâmet Partisi Grupu adına görüşlerimi 
crz etmek üzere huzurlarınızdayım. 

Yıllardan beri takip ettiğimiz bütçe müzakere
lerinde sözcüler hükümeti ve iktidar partilerinin ic
raatlarını tenkit hudutlarını aşarak tezyif ve tahkir 
derecesinde dile getirirken, anayasal kuruluşların 
icraatlarını tenkitten itina ile kaçındıklarını veya 
yuvarlak ifade ile geçiştirdiklerini hayretle müşahede 
etmekteyiz. Devlet varlığının temeli, teminatı ve de
vamım sağlayan bu kuruluşların Anayasanın ve di
ğer kuruluş kanunlarınm sınırları içinde icraatlarım 
tenkit etmek, daha sıhhati! çalışmalarını temin ba
kımından büyük önem taşır. Biz bu anlayış içinde 
üniversitelerimizin üzerine nazarlarımızı çevirmek ve 
görüşlerimizi ifade etmek istiyoruz, 
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Üniversiteler gerçeklerin bekçisi, yeni gerçekle
rin devamlı arayıcısı, toplum değerlerinin koruyucu
su, gençliğin, ilmî, fikrî ve millî değerler bakımım
dan şekillendiricisi ve geleceğe yol göstericisidir. 

O halde, üniversiteler sadece öğrencilerine bilgi 
aktaran bir sistem değil, aynı zamanda ilmî araş
tırmalarla ilgili bilgi üreten, ilmî bulguları toplumun 
içtimaî, iktisadî ve siyasî geleceğinin geliştirilmesin
de başarı ile kullanacak toplum liderlerinin yetişti
rilmesi gibi önemli görevlerini üzerine almışlardır. 

Bugün ülkemizde 10'u faal, 8'i kuruluş halinde 
18 üniversitemiz vardır. Halen faal halde bulunan 
üniversitelerimiz, kendi aralarında bir bütünlükten, 
tesirli bir koordinasyondan, yeterli öğretim kadro
sundan, tatminkâr bir araştırma vasatından, hatta 
huzurlu öğretim yapma imkânlarından mahrumdur. 

Üniversitelerimizin bu sıkıntılarından kurtarıl
ması, milletimize hızlı kalkınmada yön verecek il
mî araştırmaları yürütmesi, mesut ve müreffeh Tür
kiye'nin doğmasında stratejik insangücüsün yetiş
tirilmesi için zaman geçirmeden bunların gerçekleşti
rilmesi şarttır. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, yu
karıda tarifini yaptığımız üniversitelerimizin, ku
ruluş felsefesine ne denli uygun faaliyet içinde olup 
olmadığına satırbaşları halinde göz gezdirelim. 

İlim hasbidir. İlim adamı hadiseleri tam bir ta
rafsızlık içinde inceleyen, tahlil eden; çıkardığı so
nuçları dünya ilim alemine sunan, öğrencilerine ak-
Itsr&n insanlardır. Böyle tarafsız bilginleri sinesinde 
toplayan üniversiteler gerçeklerin bekçileridir. Üni
versitelerimizin bu seviyede olduğunu görmek ve 
buna inanmak isteriz. İmkânlarımız ne kadar sınır
lı olursa olsun, gönlü ilim sevgisiyle dolu, mevcut 
ilimlere yenilerini katmak üzere araştırma, bulma 
azim ve gayretti içinde çalışan bilginlerimizi şükran
la anarken, buîgularıyîe literatür şeref sayfalarına 
Türk'ün şanlı adını kaydettirenlerin sayılarının art
ması en samimî arzumdur. 

Toplum değerlerinin" korunması için üniversite
lerimizin milletimizle iç içe yaşaması, onunla bü
tünleşmesi şarttır. Üzülerek itiraf eümek mecburiye
tindeyiz ki, bu konuda üniversitelerimiz milletten 
kopmuş, âdeta toplum değerlerinin yabancısı olmuş
tur. Gerek insan, gerek toplum hayatında madde ile 
mana arasında muvazene kurulamaz, ahenk sağlana
mazsa, toplum değerleri değer olma vasfım kaybe
der. Nitekim, Tanzimatla başlayan garplılaşma hare
ketleri, Türk - İslâm medeniyetinin ve tefekkür ha

yatının sentezi olan millî kültürümüzü toplum de
ğerlerimizin, okumuşlarımı? tarafından hor görüle
rek terk edilmesine,, Garp hayranlığı ve taklitçiliği
nin millî bünyemizi kemirmesine üniversitelerimiz 
seyirci kalmışlardır. Toplumumuz kendi değer hü
kümlerine kayıtsız, inançlarına saygısız, kültüründen 
habersiz kişilerden mustarip ise, bunun en büyük 
sorumlusu üniversiteierimizdir. 

Üniversitelerimizin en önemli vazifelerinden biri 
de, gençliğin ilmî, fikrî ve millî değerler bakımından 
şckülendirilmesidir. Acaba üniversitelerimiz, varlığı
nın başlıca sebebi olan bu vazifesini yapabiliyor mu? 
Konu üzerinde ehemmiyetle durmaya mecburuz. Bir 
kısım gençlerin omuzlarına çıkarak, hatta cesetlerine 
basarak hedeflerine varmak isteyen politikacılar, on
ları iğfal edip politikanın girdabına çekenler, 1 5 - 2 0 
yıldan beri gençler derslere devam ederek hocalarını 
dinlemek, kitap ve notlarını okumak, kitaplıklarda 
ve laboratuvarlarda araştırma yaparak ehliyetli, dira
yetli, alacağı görevi liyakatla yapacak başarılı mes
lek adamı olma yerine politikayı terch etmişler; boy
kotlarla kıymetli vakitlerini heder eden, tehditle, 
kopyacılıkla sınıf geçen, kökü dışarıda bulunan kafa
sı birtakım sapık ideolojilerle şartlanmış diploma ay
dınlan halinde devlet için ciddî tehlike unsuru haline 
getirilmişlerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; fikrî inkişaf 
bakımından durum daha da vahimdir. Anayasanın açık 
hükmüne rağmen, milleti halklara bölmek, yurdu par
çalamak, zararlı ideolojilere angaje olmak, asil mil
letimize bağımsızlığı çok görerek devletimizi yıkıp 
Türkiye Cumhuriyetini Rusya'nın veya Çin'in peyki 
haline getirmek gibi akıl almaz cereyanların peşine 
düşmüş, Türklükten, Islâmiyetten nasipsiz bahtsızlara 
çatısı altında yer vermek üniversitelerimizin idareci
leri için büyük talihsizliktir. Sayıları az da olsa, öğ
retim üye ve görevlilerinin, ideolojik açıdan toplum 
hadiselerine yaklaşmaları, millî menfaatlere aykın tu
tumun ıslahı yerine taraf tutma gibi son derece yan
lış ve sakim yol takip etmeleri, ilim ve üniversite adı
na hüzün vericidir. 

Bu bütçe, Bütçe Karma Komisyonunda görüşülür
ken sayın rektörler durumu izah ettiler. Bir kısmı 
suya sabuna dokunmadan yuvarlak lâflarla anarşik 
hadiselere temas edip geçtiler. Birkaç rektör durumun 
vahametini anlatarak, bu hareketlerin küçümsenme
mesi gerektiğini, rejime ve devletin bütünlüğüne mü
teveccih ayaklanma olduğunu açık gönüllülükle an
lattılar. 35 bin mevcutlu İstanbul Üniversitesini ka-
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nşiıran ve aylarca kapalı takılmasına sebep olanların 
sayısının 30Ö'den fazla olmadığım sayın rektör iîade 
ettiler. Bunların takip ve teşhis edilmesi, zararaa ha
le getirilmeleri için herhangi bir teklifte ve yardım 
talebinde bulunmaddar. 

Ankara Üniversitesini huzursuz edenlerin sayısı
nın da 2î)3'den fazîa olmadı^nı söylediler. Çeşitli po
litik konularda beyanname neşreden, Hükümetin kar
şısına çıkan hu ilim erbabı, bünyesindeki huzursuz
luğun bertaraf edilmesi için vaktinde ted?;ir almra, 
yardım istemez, üniversite cimrinde polis kadrosu ih
dasına karşı çıkar, veievki affedilmiş de olsa, bu ha
diselerde tahrikçilik edenlere üniversite kadrosunda yer 
verir, hadiseler laz'şınca, «can ve öğretim güvenliği 
kalmadı» gerekçesiyle üniversitesi süresi-s tatil eder
ler. YıSsardsn beri anarşik hadiseler sürüp gider de, 
ayaklanan failler disiplin kuntlarında cezalandırıl
mazlar, 10 binlerce gencin sömestr ve yıl, ba?an da 
can kaybına uğramalarına sebebiyet verilir. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, mil
lî değerler bakımından genç dimağların şekiüendiriî-
mesine gelince; bu konu üzerinde, 50 yıllık geçmişi
m d e göz at'iğımıs za?iian, karsda^ğffîMZ manzara 
daha da hazindir. Milis ve manevî delerlere bağlı 
eğitim sistemimiz terk edilmiş, 3 lata üzerinde devri
nin en büyük, büyük olduğu kadar da, saraçta, tek
nikte, medeniyette en ileri şerefli devletini kuran ata
larınız horlanmış, kültür ve geleneklerimiz ihmal edil
miş, tarihî ve manevî değerlerimizden zamanla uzak-
laşdrmştır. 

Yüzyıllar boyu medeniyetle dimyn milletlerine 
önderlik eden ataların tonmları, kendilerini inkâr 
edercesine, mazi ile alâkalarını tamamen Eieserek Ba
tı taklitçiliğine yönelmiş, maddeci bir eğ'tîra sistemi
ne kucak açmış, yüzyılların derinliklerinden akıp ge
len biilurlaşımş mil?! delerlerimiz terk edilmiştir. Bu 
sorumsuz davrarnşm faturası 15 - 20 yıldan beri 
Devletimiz tarafmdan çok pahalı ödenmiş ve öden
mektedir. Zira, işlenmeyen, sulanmayan, giibreVnme-
yea bir tarlada ancak ayrık ve ısırgan otları bittiği 
gibi, millî ve manevî değerlerinden mahrum bırakılan 
gençlerin, küçük bir kısmının ün olsa, ideolojik sap
lantılarla kamplara bölünmemden, amansız düşman 
gibi birbirlerine saldırmasından başka netice beklene
mezdi. 

Bu acayip tutum, neticesinde, ferdi ve toplum ha-
yatsîîîizda sevgi ve sayg?.ya dayanan m'drsasebetier ye
rini öfkeye, ki ıe ve kardeş kavgasma terk etti. «mili
tan» dediğimiz gençler böyle yetij'irildi ve böylece 
kaybedildi. 
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Gençlerimizi ve geleceğimizi kurtarmanın tek yo
lu, millî maarife dönmekle mümkündür. Bu yıl ilk 
ıdımları atılan millî maarife dönüş hamlesini şükran
la karşılıyoruz. Bu müspet hareketi, kendi sapık ide
olojileri bakımından tehlikeli görenler ve felâket ha
bercisi olarak gösterenler bulunabilir. Yeni kitaplar
da yer alan fikirleri, Anayasanın eşitlik ilkesini, la-
yikliği ve insan haklarını zedeleyici bulanlar, melek
leri şeytanları, bilinen ve bilinmeyen güçlükler ola
rak vasıflanan anlar bulunabilir. Tarih gibi bir ha
zineden, maneviyat gibi bir destekten mahrum olan
lara söylenecek sözümüz yok. Var ise, tek cümle ile 
ancak şöyle diyebiliriz: «İşte eserleriniz, işte yetiştir
dikleriniz.» 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, üni
versitelerimizin kendi aralarında bütünlükten ve sıkı 
koordinasyondan mahrum olduğunu söylemek mec
buriyetindeyiz. Yeni üniversitelerin ne şekilde kuru
lacağı gerek 4935, gerekse 1750 sayılı kanunlarda sayı 
olarak belirtildiği halde, üniversitelerarası kurulca ih
tiyaçlar tespit edilmeden, hangi sanat ve bilim dalın
da ne kadar adam yetiştirilmesi gerektiği, bu gençle
rin yetiştirileceği fakültelerin, hangi üniversitelerin 
patronajında nerelerde açılması gerektiği yolunda 
karar alınmadan, bakıyorsunuz, falanca üniversite 
filânca üde bir kampus kuruyor. Her ne hal ise, ben
zeri fakülteler bulunmasına ve yakınında başka üni
versiteler olmasına rağmen, kıyı illerimiz tercih edi
liyor, Bazen bunun da ötesinde, kanunî prosedürü 
hiîûfma milletvekili arkadaşlar tarafından illerde üni
versite açılması için kanun teklifleri hazırlanıp Mec
lis Başkanicğına sunuluyor. Bu şekilde 12 ilimizde da
ha üniversite açılması için kanun teklifi verildiğini, bu 
tekliflerin Millî Eğitim Komisyonunda olduğunu bil
gilerinize arz etmek isterim. 

Millî ihtiyaçlar tespit edilmeden, öğretmensiz, araç
sız liselerin kasabalara götürülüp, üniversitelerin ka
pışma her yıl 50 - 103 000 artışla 350 000 öğrenci yığ
dığımız ve bunlardan ancak onda birine okuma im
kânı sağiadğ'mız gibi, hesaba kitaba vurmadan üni
versite açmanın faydadan çok zarar getireceğini unut
mamak lâzım. 

Birincisi; her üniversite kampusu, bugünkü rayiçle 
en as 1 - 1,5 milyara mal olmakta, ikincisi; 10 - 12 
y:î önce açdîmş olan üniversitelerimiz dahi uçan pro
fesörlerle, dörtte bir kadrolarla, gayri müsait şartlar 
altmda faal tutulabilmekte, ilmî bakımdan doyurul
mayan öğrenciler, boş vakitlerini değerlendirmek için 
politikaya çekilmekte ve sokak hareketlerinin doğma-
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sına vasat hazırlanmakta, toplum huzursuz edilmek
tedir. 

Üçüncüsü de; ihtiyaç olmayan branşlarda yetişti
rileni gençlere, kendi alanlarında hizmet imkânı sağ
lanamamaktadır. Seçmene selâm olsun kabilinden, 
sayın milletvekili arkadaşlarımın bu çeşit ilmî konu
ları istismar etmemelerini, Saysn Bakanımızdan da, 
Üniversitelerarası Kurulda bu işin prensibi hakkın
da gerekli çalışmaların yapılmasının teminini rica 
ederiz. 

Söz. buraya gelmişken, üniversitelerimizin öğretim 
üye kadrosundan da kısaca bahsetmek isterim. 

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerimizde ku
rulmuş bulunan üniversiteler, öğretim kadrosu bakı
mından büyük bir israfın içinde bulunurken, misal 
olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1 öğre
tim üyesine 2.5 öğrenci düşerken, yeni açsian üni
versitelerimizde «çan profesörler tarafından 15 gün
de bir ders verilebilmekte, yıllarca yeni fakültelerden 
Türkiye normlarına göre eleman yeîiştirilememekte-
dir. Bir yandan rotasyon sisteminin aksamadan işle
tilmesine çalışılırken, mevzuatta yapılacak değişiklik
lerle büyük merkezlerdeki fazla birikimin dfğer illere 
kaydırılması sağlanmalı, sayın profesörlerimizden, 
maddî bakımdan kendilerini her türlü imkâna kavuş
turmaya çalışan milletimizin hizmetine koşmaları is
tenmelidir. 

Üniversitelerimiz, çok sayıda öğrenci almak sure
tiyle israfçı ve masrafçı tutumlarından vazgeçmelidir. 
Asistan imtihanlarında objektif kalmaya gayret edil
meli, s..k ssk dedikodusu yapılan taraf tutma ve ka
yırma isnatlarından kurtulmalı, en kabiliyetli ve ça
lışkan gençleri bünyelerinde toplayarak kadrolarını 
takviye etmelidir. 

Çeşitli memleketlerdeki modellere göre kurulan 
üniversitelerimiz, memleket gerçeklerine ve ihtiyaçla
rına göre revizyona tabi tutulmalıdır. Her üniversite 
bünyesinde aynı fakülteleri kurma yerine, menşe ba
kımından birbiriyle münasebeti bilinen bilimleri kap
samına alan üniversiteler şeklinde yeniden teşkilat
landırılmalıdır. 

Teknik bilimler üniversiteleri, mühendislik, mi
marlık, matematik, fizik, kimya gibi; biyolojik bi
limler üniversiteleri tıp, eczacılık, dişçilik, orman, ta
rım gibi; manevî bilimler üniversiteleri edebiyat, ta
rih, dil, felsefe, ilahiyat, psikoloji gibi; böyle bir teş
kilâtlanmaya gidilmesi halinde çeşitli faydalar elde 
edilebilir. Bunlardan birkaçı : 

1. Öğretim üyesi temini bakmım-dan tasarruf sağ
lanmış olur. 
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I 2. Lâboratuvar, araç - gereç, kütüphane, tatbikat 
bahçesi ve tarlalarından binlerce öğrenci aynı zaman
da faydalanır. 

3. Her branş alanında gelişecek gençler için belli 
şart ve vasatlara ihtiyaç olduğu gibi, aynı mesleği 
seçen insanların müşterek yönü bulunacağından, an
laşmaları mümkün olur. 

Yaygın üniversiteler kurulması suretiyle televiz
yondan geniş çapta istifade edilebilir; teorik ders
ler verilirken, mümkün olan deneyler de yapılır. 
Mümkün olmayanlar da yaz kurslarında ve lâbora
tuvar çalışmalarında tatbikî olarak yaptırılmak su
retiyle memleket kalkınmasında görev alacak gençler 
yetiştirilebilir. Böylece, üniversite öğrenimi yapan 
gençlerin nispeti artırılmış olur. 

Üniversitelerimizin verimli çalışmaları bakımın
dan öğretim üyesi - öğrenci münasebetlerinin iyi 
ayarlanması gereklidir. Serbest eğitimi başıboşluk 
manasına anlayanlara, gerçekler öğretilmelidir. Hür 
fikir adına öğretim metodunda serkeşliği ve saygısız
lığı müsamaha ile karşılamamalıyız. 

Her milletin hususiyetine göre, büyük - küçük, 
amir - memur, öğreten - öğrenen arasında davranış 
farkları vardır. Bozulan ve dejenere edilen bu sistem, 
yönetmeliklerle ıslah edilmelidir. 

Gençlerimize millî görüş çerçevesinde, «Beşikten 
mezara kadar ilim öğreniniz.», «İlim Çin»de de olsa 
arayınız», «Alimlerin mürekkebi şehitlerin kanların
dan efdâldir» hadis-i şeriflerinin ve «Bana bir kelime 
öğretenin köîesiyim» Kclâm-ı Kibar'ın ifade ettiği in
celikler anlatılarak, uzaklaştığımız benliğimize dön
memiz sağlanmalıdır. 

Yine bu cümleden olmak üzere, öğlencileri di
sipline edebilmek için öğretim üyelerinin, yukarıda 
sıraladığımız esaslar içinde, şahsî ve ilmî otorite ile 
gençlere kendilerini kabul ettirmeleri, millî değerlere 
bağhhk bakımından iyi örnek olmaları üzerinde ıs
rarla dumlmahdır. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci, 2 dakikanız kaldı. 

CEMAL CEBECİ (Devamla) — Yetiştirmeye* ça
lışacağım Sayın Başkanım. 

Yetişmekte olan genç öğretim görevlilerinin bu 
vasıfları iktisap etmelerine hususî önem verilmelidir. 

Bütün .bu saydıklarımızın tahakkuku halinde öğ
retici, yakasına yapışılan, tartaklanan değil; saygı du
yulan, eli öpülen insan olur. 

Millî menfaatlere zararlı her türlü cereyanla, il
mî ve fikrî yönden mücadele edilmelidir. Bilimde ta-

j rafsızhk şart okluğa gabi, gayesi insanları ve bilhassa 
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mensup olduğu toplumu mesut etmek için millî men
faatlerin korunmasında üniversitenin de, yargının da, 
hasmın da taraf tutmasa zaruridir. Çünkü, insanlık 
tarihinde, millî varlığmı tehlikeye düşürecek hürriyet
ler verildiğine rastlanmamıştır. 

Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; üni
versitelerimizi huzursuz eden hususlardan biri de yö
netimdeki inhisarcılıktır. Yönetim yetkisi kanunla öğ
retim üyelerine, yani profesör ve doçentlere veril
miştir. Öğretim görevlisi unvanı ile çalıştırılan, dok
tora yapmış, ders verme ve araştırma yapma sorum
luluğunu taşıyabilen gençlere fakülte kurulu veya fa
külte yönetim kurullarında görev verilmemesi, fakül
teleri genç görüşlere kapalı tutmaktadır. Doktora yap-
nuş asistanlara, üniversite yönetiminde görev verile
cek kişilerin seçimine katılma yetkisi tanmnıah, -de
kan yardımcısı olabilme hakkı verilme!!, böylece yeni 
görüşlerin temsiline imkân sağlanmalıdır. Tecrübeli 
öğretim üyeleriyle genç öğretim görevlileri arnsmda 
diyalog kurulması, idarenin tesiri bakımından büyük 
faydalar sağlar. 

Konuşmamız? n sonunda bir konuya daha temas 
etmek istiyorum: 

Üniversitelerimizin en önemli görevlerinden biri 
de araştırma ve geliştirme hizmetleridir. Bu hususta 
verimli çalışmalar yapılmadığı söylenemez. Ancak, 
toplum hayatım yakından ilgilendiren anameselelere 
d atıldığını, objektif olarak araştırma ve inceleme ya-
pılmad-ığsm da belirtmek isteriz. 

İrRyîkîIk tatbikatının, milleti inanç ve ibadet hür
riyetini kısıtlayıcı nitelik taşıyıp taşımadığı, layikllk 
tatbikatının yıllardan beri hedefinden sapîsrıhp sap-
trılraadsğı, fikir hürriyetinin Anayasa ve insan hak
larına uygun olarak milletin bütün fert ve zümrele
rine aynı şartlar altında uygulanıp uygalanmad.ğı; 
L-eninîst, Msoist, Marksist eserler vitrinlerde sergile
nirken, Kur'anın tefsiri mahiyetindeki bası eserlerin 
topîattırılmcsı ve okuyanların mahkûm edilmesi, ka
nunların eşitlik prensiplerine uyuyor mu? 

Dilimizin gayri mesul kurum ve kişiler tarafından 
durulaştırıldığı iddiasıyla Yaya yozlaştmldîğı hakkın
daki iddialarla bu konuda bir araştırma yapılması lü
zumlu bulunuluyor mu? 

Tarihî gelişimimiz içinde, faizi sıfıra yaklaştıra
cak istikrarlı bir iktisat sisteminin kurulması hususun

da inceleme, yapmak, netice çıkarmak düşünülüyor 
mu? 

Medenî Kanunda aileyi kan - koca ve çocuklar 
olarak tanımlayıp, ana ve babayı kapı dışarı eden, 
kimsesizler yurduna süren sistemin Türk aile ve ce
miyet hayatından neler götürdüğünü tespit edebilirler 
mi? İlim nazarında tabu sayılan herhangi bir konu 
bulunmadığına, bu ve benzeri konuların araştırılıp 
incelenmesi ve müspet neticeye bağlanması toplum 
hayatına ferahlık getirirse, ilim adamlarımızı bu ko
nuda ciddî çalışmalara davet ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Cebeci vaktiniz doldu. 

CEMAL CEBECİ (Devamla) — Bitiriyorum Sa-
yjn Başkanım. 

1977 malî yılında üniversitelerimize genel ve kat
ma bütçelerden 6 074 560 400 lira ödenek ayrılmıştır. 
Devlet ve millet olarak, gençlerimizin iyi yetiştirilme
sine, bağmısıziığımizm ve millî değerlerimizin korun
masına ve geliştirilmesine hizmet eden ilim kurum
larına bu parayı anasütü gibi helâl ediyoruz; ama bu 
hizmetler yapılmazsa, ayrılan ödeneğin her kuruşu 
yerini bulmazsa, üniversitelerin vebali büyük olacak
tır. 

En büyük yaünm, millet varlığının gelecekte de
vamı olan devlet olma davasının temel unsuru insanı 
yetiştirmektir. Milletçe bu konuda yapamayacağımız 
fedakârlık tasavvur edilemez. 

Büyük Fatih'in kurduğu «Sahn-i Seman» (Fâtih 
Medresesi), Kanuııî'nin kurduğu «Sahn-i Süîeymani-
ye» (Süleymaniye Medresesi) zamanın en büyük eği
tim, arastama ve ilim merkezleri olurken; Devlet Ha
zinesinden de bir kuruş yardım almadan, vakıflarla 
bu milletin atalarının asırlarca yüzünü ağartmıştır. 
Sizler de, 20 nci Asrın imkânları içinde, milletimize 
öyle hizmet ederek, o asi! insanlara lâydt halefler oî-
du^unuzu dünyaya gösteriniz. 

Bütçenin üniversitelerimizde hayırlı hizmetlere 
vesile olmasını Cenabı Hak'tan diler, Yüce Meclise 
saygdar sunarım. (M. S. P, ve A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebeci. 
Muhterem milletvekilleri, 51 nci Birleşimin 1 nci 

Giummunu, saat 15.00'îe toplanılmak üzere kapatı
yorum. 

Kapanma saah : 13.33 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Orhan Akkoyunlu 

DİVAN ÜYELERİ : Mehdi Keskin (Kastamonu), Mehmet Özmen (Gaziantep) 

O 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, 51 nci Birleşimin ikinci oturumunu açıyomm. 

Iî - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN —. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi hak
kında şahısları adına söz almış olan milletvekillerine 
söz verme sırasına gelinmiş bulunuluyor. 

Birinci sırada Sayın Fahri Özçelik, buyurun efen
dim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Sayın özçelik, süreniz 10 dakikadır. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 1977 malî yılı Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesi üzerinde kişisel görüşümü sunmak üze
re huzurlarmıza çıkmuş bulunuyorum. 

Hemen ifade edeyim ki, eleştiri ve uyanlarımızın, 
Sayın Millî Eğitim Bakanım en uf alı biçimde de olsa 
etkileyeceğini, sağa hızla kayıp uçanıma yönelen sis
teme biraz olsun «dur» diyeceğini sanmıyorum. San
mıyorum, çünkü, 1976 malî yılı Millî Eğitim Bakan
lığı bütçesini Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
eleştirirken, rakamlara dayalı somut örneklerle şergili 
konuşmamla demokratik sol açıdan millî eğitimimi
zin geleceğine ışık tutmaya çalışmıştım. Aradan tanı 
bir yıl geçti, ne oldu? Bütçe rakamlan büyüdü, kına
dığımız acılı örnekler çoğaldı, millî eğitimden umu
dunu kesmeyenler umutlarım şimdiden tüketti. 

Şimdi ne söyleyeceğiz? Geçen yıl ne söylemişsek 
onun katmerlisini söyleyeceğiz; ama ne olacak? Sade
ce zapta geçecek ve gelecek yıla daha büyük bütçe 
rakamlarıyla daha acılı olaylar devredecek. Sonra da 
millî eğitim, sağda dönemeci alamayıp, uçuruma yu
varlanıp gidecek. Bunun vebali de evvelâ Sayın Baş
bakanın ve sizin olacak Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, toplumdaki tüm bunalımın 
nedeni, değişen teknolojiye, değişen dünya koşulları
na uyamayışımızdır. Kişiye ve topluma biçim veren 
eğitimdir. Eğitim çağdaş olmayan toplumlar ne çağ
daşlık iddia edebilirler, ne de bunalımdan kurtulabi
lirler. Bir toplumun ekonomisi de o toplumun eğiti
mini bikirler. Bizde okluğu gibi, ekonomisi çarpık 
oîan bir ülkenin eğitimi de çarpık olur. 

Ülkenin tüm ekonomisini elinde tutanlar, eğitimin 
kendi çıkarları doğrultusunda biçimlenmesini isterler. 
İsterler ki, eğitim, tüm kurumlarıyla kendi çakarları
nı sürdürdükleri iktidarda kalmalarım sağlasın. Oy
sa eğitim, sömürüye dayalı iktidarları ayakta tutan 
bir araç değil, balla sömürüden kurtarmaya, insan
ca, özgürce yaşatmaya yönelik bir araç olmalıdır. 

Şimdi Sayın Bakana soruyorum Sayın Başkan : 
Bakanımızın hizmetiyle gurur duyduğu; ama halkı
mızın kan ağladığı eğitimimiz, demokratik, özgürlük
çü, haJkçı ve insancıl mıdır? Üretime dönük toplum 
koşullarına ve hızlı kalkınma gereklerine uygun ıua-
dur? Sosyal adalet ve herkese eşit olanaklar sağlıyor 
mu? Bir yandan insan kişiliğinin gelişmesine, bir yan
dan toplumsal dayanışma ruhunun güçlenmesine kat
kıda bulunabiliyor mu? 

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığına 
1977 yıhnda ayrılan 25 milyar liralık bütçenin, geçen 
}il okluğu gibi bu yıl da hakça, sosyal adalet düzeni 
içinde çağdaş kafa, çağdaş bilim ve teknoloji yarata
cak bir düşünce iîe, halkımızın mutluluğuna yönelik 
bir biçimde harcanacağı kanısında değilim. 

Sayın Bakan beni bağışlasın; Millî Eğitini Bakan-
bğıııı, milis eğitim sorunları karşısında ciddî de gör
müyorum. Şöyle ki : 

Bir Bakanlık düşününüz, Devlet bütçesinden. ayrı
lan misyonları yandaşlarına dağıtarak kitaplar yazdır
sın, bu kitaplar millî eğitimi temelinden sarsacak çar
pıklıklarla, ahlâksızlıklarla doldurulsun, devrimci ke
simin ve kamunun baskısı altında kalan Bakanlık uya
nıp, «Haklisiniz, kitaplardan ilgili sayfayı çskartıyo-
rum» diyecek duruma düşerse, bu Bakanlıkta ciddiyet 
aranır mı? 

Acaba Sayın Bakan, Bakanlığı bu acıklı duruma 
düşürenlerden hesap sordu mu? 

Bir Bakanlık düşününüz; eğitim enstitüsü imtihan
larım yaptırsm, bu imtihanlarda binbir dalavere dÖn-
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durulsun, usulsüzlükler yapılsın, devrimci öğrencilere 
kapılar kapatılsın, on binlerce öğrenci, binlerce lira 
masrafla okula girsin, aradan zaman geçsin, imtihan
da yakılan usulsüzlük kamu baskısı ile ortaya kon
sun; Bakardık baskıya dayanamayıp, «Durun, bun
da da haklısmz» deyip, imtihanı yenilesin. Yenilesin 
ama, aynı oyun oynanmakta devam etsin. Ayrıca, 
yargı organı her iki imtihanı da iptal ettiği halde, hu
kuk devletinin savunucusu hukukçu Bakan, yargı or
ganının karannı uygulamasın. Bu Bakanlıkta ciddiyet 
aranır mı? 

Şimdi'Sayın Baltandan soruyorum: Usulsüz imti
han tertipleyenler, kişileri ve Devleti boş yere masra
fa sokanlar, türlü oyunîyarla Atatürkçü öğrencilerin 
okula alınmasını engelleyenler ve böylesine usulsüz
lükler yapanlar hakkında ne gibi bir işlem yaptuuz? 

Yine bir Bakanlık düşününüz; özel çıkarları için 
okullarda öğretmenleri, dairede memurları sağa, so
la sürsün, görevden aîssn, Millî Eğitim örgütünü hal
laç pamuğu gibi atsın, haksızlığa uğrayanlar yargı or
ganına başvisrap yürütmeyi durdurma karan alsın; 
kararı uygulamayan Bakanı hakkında da tazminat 
davası açsın. Edindiğimiz bilgi yanlış değilse, Devlet 
kasasına değil, Bakanın kesesine tazminat elleri uza
nınca, «Dar arkadaş, vazgeç davadan, seni istediğin 
yere vereyim» diye genelge yayınlasın. Böyle bir Ba
kanağa ciddî gözle bakabilir misiniz sayın milletve
killeri? 

Şimdi Sayın Bakandan tekrar soruyorum: Bakan
lığınıza bağlı kaç kamu görevlisi Danıştaydan yü
rütmeyi durdurma kararı aldı? Kaç kişi hakkınızda 
ve Bakanlığınız hakkında tazminat davası açtı? Borç 
tatarınız ne kadar? Kaç kişi, genelge üzerine dava
sından vazgeçti? Nakiller nedeniyle Bakanlık bütçe
sinden harcadığınız paranın miktarı nedir? 

Sayın milletvekilleri, şimdi, değerlendirilmesi gere
ken büyük bir çelişkiyi ortaya koymak istiyorum. Ba
kanlık bindiği dalı kendi kesiyor;, öğretmensiz millî 
eğitim düşünülebilir mi? Üzülerek ifade edeyim ki, 
Bakanlık, yandaşı olmayan on binlerce öğretmene 
düşman gözüyle bakıyor, dost gözüyle değil. Örne
ğin; Sayın Bakana sorarım; döneminizde 8 öğret
men siyasal nedenlerle öldürüldü, bunlardan kaçının 
ailesine başsağlığı dilediniz? Daha dün Gazipaşa ilçe
sinde TÖB - DER kooperatifi faşist zorbalar tarafın
dan benzin dökülerek 1,5 milyon liralık millî serve
tiyle çangır çangır yakıldı. Bir süre sonra da, 
TÖB - DER binasna bomba atıldı, duydunuz mu? 
Dost yüreğiniz sızladı mı Saym Bakan? Müdürünüz 

mü, müfettişiniz mi, genel müdürünüz mü, yoksa za-
tıâliniz mi, «geçmiş olsun» dedi? 

Sayın Eçevit'c Rum silâhı çevrildiği zaman, sevinç 
gözyaşları döken mületvekiileriniz gibi, TÖB -> DER 
yangınlarında bayram eden milliyetçileriniz var, Sa
yın Bakan. 

İLHAMÎ ERTEM (Edime) — Kimmiş bunlar? 
Söyleyin. 

FAHRÎ ÖZÇELİK (Devamla) — Söyleriz efen
dim. 

HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Nerden çıkıyor 
bunlar? 

FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Var efendim 
var. 

MUSTAFA KARA (İstanbul) — Kardeşini de 
söyle, 

FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Zülfüyare do-
kunmasa söyleyeceğim; ama. (A. P. sıralarından gü
rültüler) 

Müsaade buyurun efendim, onu da söyleyeceğim. 
Kardeşimi de söyleyeceğim, müsaade buyurun. 

MUSTAFA KARA (İstanbul) — Söyle söyle. 
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Bekleyin, biraz 

sonra. (A. P. sıralarından gürültüler) 
ETEM EKEN (Çorum) — Dinleyin dinleyin, dı

rıltı etmeyin, o fikrini söylüyor. 
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Evvelâ sizsiniz, 

temsil ettiğiniz zihniyet bunu yapıyor. 

BAŞKAN — Saym Özçelik, bir dakikanız var 
efendim. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Eğitim düşman
lığı, öğretmen düşmankğı sürüp gidiyor. Bu düşman
lık, eskiden beri sürdürülmeye çalışılan, Cephe İkti
darının da sürdürdüğü karşı devrimci düşüncenin 
ürünüdür. Yan aç, yan tok yaşam sürdüren öğret
menlerin çilesi bu. Neler yaptık onlara; maaşlanna 
zam mı, konut mu, yaptık, zamanında kadro verip 
terfi mi ettirdik, huzur mu getirdik? Neler çekmedi 
onlar? Eşi, başı açık gezdi diye linç edilenler, başına 
yular takılıp çekilenler, üretim organı kesilenler, gaz 
dökülüp toptan yakılmak istenenler, kurşunlandıktan 
sonra üzerlerinden traktör geçirilenler, yaban illerde 
işçi olarak çalışan on beş binler, son iki senelik dö
neminizde siyasî nedenle öldürülen sekizler, diyar di
yar sürgüne gönderilenler ve sokakta ölen gençler... 

BAŞKAN — Saym özçelik... 
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — ... işgal edilmiş 

okullar, öğretmeni, okulu varken, derse giremeyen, 
yurdu varken sokağa atılan öğrenciler hep, hep sür-
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dürülcn bu çarpık ekonomik düzenle iç İçe olan çar» 
pik millî eğitim düzeninin acılı ürünleridir bunlar. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, son cümlenizi rica 
etsem, vaktiniz bir dakika geçiyor efendim. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Sayın Bakan, söylemek zorundayım, AntaJya'da 
iktidar yanlısı olmayan öğretmenlerin başmda De-
mokles'in kılıcı gibi sallanan genel sekreter yardım
cınız Sayın İhsan Ataöv'ü lütfen eğitimin devresin
den çekiniz. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özçelik, eğer onu okumaya 
devam edecekseniz vaktiniz çok geçecek, müsamaha
mızı... 

FAHRÎ ÖZÇELİK (Devamla) — Bitti efendim. 
Çekiniz de, öğretmen seçimlerde demokrasinin si

lâhı olan oyunu serbestçe kullanamama cezasından 
kurtulsun. Kin, intikam azalsın. 

Sayın milletvekilleri, et kokarsa çare var... 
BAŞKAN — Sayın Özçelik, sözünüzü kesmek 

zorunda kalacağım. 
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — ... ama tuz kor 

karsa ne yaparız? Tuz koktu sayın milletvekilleri. 
BAŞKAN — Sayın özçelik, atlayın da son cüm

lenizi istirham edeyim. 
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Bitti efeiîdim 

bitti. 
Sayın Bakan, eğitim kurumlarında bulunmaması 

gereken; fakat Bakanlığınızın tutumu ile gün geçtik
çe azgınlaşan kinin, intikamın ve dökülen kanın he
sabını kolay ödeyemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Özçelik, sözünüzü kesmek 
üzüntüsünü bana vermeyin rica edeyim. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Kana, kine ya 
dur deyiniz, ya da çekilip gidiniz lütfen, 

Yüce Meclise ve devrimci Türk öğretmenlerine 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özçelik. 
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Kardeş düşma

nı olduğunuzu bir kez daha ispat ettiniz. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim, 

(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
Sayın Bakan, süreniz 1 saat 15 dakikadır efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, gerek grupla

rı adına ayrı ayrı konuşan ve gerekse şahısları adına 
konuşan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 

Her arkadaşsınız eğitim politikamızı kendi garpla
rının esprisi içerisinde,- kendi görüşleri açısından de
ğerlendirdiler. Beğendikleri yönleri var, beğenmclik-
Icri yönleri var. Sevdikleri, benimsedikleri hususlar 
var; sevmedikleri, tenkit ettikleri, yerdikleri yönler 
var. Elbette ki, olacaktır; demokrasi, hep aynı tipten 
fikirlerin dile getirildiği bir rejim değildir. Elbette ki, 
aramazda farkla görüşler olacaktır ve bu farklı gö
rüşler birbirini tamamlamak sureliyle doğruyu, sıh
hatliyi, en güzeiî birlikte bulmanın imkânlarım araş
tıracağız. 

ö itibarla, konuşmalarıyle kendi üsluplarının içe
risinde dile getiren arkadaşlarımıza, hem tenkitlerin
de samimî olanlarını, hem yergilerinde kendilerine 
göre samimî olanları huzurlarınızda teşekkür etmek 
suretiyle selâmlıyor, Yüce Heyetinizi de selâmlamak 
suretiyle konuşmama başlıyorum. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

İçinde bulunduğumuz Hükümet kurulduğu zaman, 
millî eğitimde görev aldığımızda bizi bekleyen mese
leler nelerdi; müsaade ederseniz bunların birer niren
gi noktasEm işaret etmek suretiyle belirlemeye ve hâ
tıralarınızı, hafızalarınızı canlandırmaya çalışayım. 

Üniversite kapılarında yığılan gençler vardı, doğ
ru. 

Öğretmenler belli bir ölçüde ayrı dünyalardan gel
miş insanlar gibi "meselelere bakıyorlardı. 

Kadrosuzluktan, derece ve kademe alamamış olan 
öğretmenler vardf. İntibakları sağlanamamış 100 bin
lerce öğretmen vardı. 

Meslekî teknikte kitap meselemiz vardı, temrin 
meselesi vardı, öğrenci meseüesi vardı ve bölümleri 
yeniden açma meselesi vardı; çağın gelişen teknolo
jisini cevaplayacak yeni böKimlerin açılması mesele-' 
si vardı. 

Miilî Eğitim Temel Kanununun, 1739 sayılı Ka
nunun 2 ncî maddesinin, 10 ııcu ve 11 nci maddesinin 
Millî Eğitim bakanlarına, hükümetlere vermiş oldu
ğu görevler vardı. 

İlköğretimde kitap meselesi varda, kitapların mec-
caııen, bedava verilmesi konusu vardı. 

Kırtasiye meselesi vardı. Yakacak meselesi vardı, 
köylere uzanmış olan ilkokullarımızda yakacak me
selesinin halledilmesi husufu vardı. 

Ortaöğretimde parasız yatılı öğrencinin miktarı
nı artırma, Hükümet programında bir ilke olarak yer 
almıştı, bize görev verilmişti, bunu halletmemiz me
selemiz vardı. 

Yüksek fsSâm enstitülerinin bir taraftan konten
janlarını artsrma, bir diğer taraftan da miktarlarım 

594 — 
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üikenin değişik yerlerinde yeni yüksek İsîâra enstitü
leri açmak suretiyle çoğaltma meselemiz vardı. Bü
tün bunların yanında, Yüksek İslâm enstitülerinin il
mî çalışma, daha iyi, daha mükemmel ilimle yun
muş yoğurulnıuş, eğitim ve öğretim kadrolarım bu is
tikamette geliştirmek için akademik çalışmalar vardı. 

İmam - hatip liselerinin miktarını çoğaltmak key
fiyeti vardı. Eğitim coğrafyasındaki dengesizliği gi
derme çalışmalarımız vardı ve bütün bunların öte
sinde, hayattan kopmuş, unutulmaya mahkûm fikir
ler yerine, hayatta geçerli, gençlere ileri dönük bir 
çalışma yaptırma ihtiyacıyla dolu kitapların yazılma
sı meselesi vardı. 

Biz, bütün bu çalışmaların içerisinde size kısa 
hatlarıyle belirli kılmaya çalıştığım bu nirengi nokta
larım ehemmiyetine göre değil, hepsini birden, birbiri 
peşisıra ele almak suretiyle zamanı bir noktada dur
durmanın lüzumuna kani olduk ve zamanı avuçla
rımızın içerisine almak suretiyle, Türk insanına na
sıl hizmet edebileceğimizin gerçek çalışmasının içe
risine girdik. 

Saygıdeğer milletvekilleri, Sayın Tombuş'a, De
mokratik Parti Grupu adına yapmış olduğu konuş
madan dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekte, ortaya 
koymuş olduğu eğitimimizin çok uzun, gerilere dön
mek suretiyle şu ana kadar getirmiş olduğu noktayı 
ve katetmiş olduğu merhaleleri ortaya vazedrş şekli 
ve yaklaşma tarzı ve neticede ortaya koymuş olduğu 
teşhisi paylaşmamak mümkün değil. 

«Kitap hazırlanmasında talihsizlikler olmuştur» 
dedi, paylaşıyorum. 

Saygı değer Adalet Partisi Sözcüsü değerli arkada
şım İlhamı Ertem'e, baştan sona kadar her konuşma
sında bizi uyardığından, bizi daha sıhhatli çalışmaya 
teşvîk ettiğinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, saygı değer milletvekilleri, 
Bakanlığın ünitelerinin ayn ayrı değerlendirilmesinde, 
Yay - Kurla ilgili endişelerin giderilmesinde, gençlik 
olaylarıyla ilgili teşhislerin isabetinde Sayın İlhamı 
Ertem'in, Adalet Partisi Sözcüsü olarak ortaya koy
muş olduğu bütün görüşleri en iyi bir şekilde paylaş
tığımızı ifade etmek istiyorum. Bu arada ifade etmiş 
olduğu, öğretmenleri yalnız manevî değerlerle değil, 
maddî imkânlarla da doyurma, besleme, güçlendir
meye mecburuz tarzındaki anlayışmı büyük bir yü
rekle paylaştığımızı ifade etmek istiyorum. 

Sayın Millî Selâmet Partisi adına konuşmada bu
lunan her iki arkadaşıma da; gerek Hulusi Özkuî'a, 
gerek diğer arkadaşıma huzurlarınızda ayrı ayrı te-
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şeldiür ediyorum. Gerçekte inandiğımız şey odur ki, 
Temel Eğitim Kanununun amaç maddesi dikkatle tet
kik edildiği zaman, sadece akıl düzeyinde eğitimi 
planlamış değildir. Aynı zamanda gönül düzeyinde 
planlanmıştır. Tıpkı Anayasanın başında olduğu gibi, 
Kaderde* kıvançta, tasada Türk millî eğitimini, Türk 
müllt'yctçiliğinden ilham almak, Atatürk inkılâplarına 
ssygıh olarak düzenleme keyfiyeti konusunda ortaya 
koymuş oldukları görüşleri ayniyle paylaşıyorum. 

Bu arada, ifade etmiş oldukları, yıllar öncesine 
dönmek suretiyle millî eğitimimizin yabancı kültürle
rin devamlı tesiri altında kalmak suretiyle bir nevi 
ganimet metaı haline gelmesi konusunda ortaya koy
muş oldukları teşhisleri de, büyük bir samimiyetle 
ifade edilmiş olarak kabul ediyor ve paylaştığımızı da 
belirtiyorum. 

Öğretmen hakkında söylediği güzel sözler hiç 
kimse tarafından reddedilecek ölçüde sözler değildi. 
Gerçekte öğretmen kimdi? Geliniz, millî eğitimin en 
önemli unsuru, en önemli değeri olan öğretmen mües
ses ine »aep uıriıkte yakiaşaam ve meseleyi birlikte 
tetkik edelim. 

Öğretmen, kendini yenilemek mecburiyetinde olan 
insandır. Öğretmen, her gün dünyanın gelişen akım
larını tetkik etmek mecburiyetinde olan insandır. Öğ
retmen, insana şekil veren en yüce mesleğin mensu
budur. Cenabı Hakkın yaratmış olduğu en müstesna 
varlığı daha küçük yaştan alıp, anne-babanın yanın
da devreye girmek suretiyle onu ilmin, ahlâkın ve 
aklın potasında eritmek suretiyle şekülendiren öğret
mendir. O itibarla, öğretmen fevkalâde önemli bir 
mesleğin mensubudur. (A. P. sıralarından alkışlar) 
O itibarla, öğretmenlik mesleği bizim güzel Türkçe-
mizde, bizim Anadolu insanımızda, bu ülkenin top
raklarında yaşayan insanlarda öğretmenlik mesleği, 
peygamberlik mesleği olarak tanımlanmıştır. Öğret
men budur. 

Öğretmen, kendini yenilemek mecburiyetinde ka
lan insan dediğimize göre, Temel Eğitim Kanununun 
amaçlarına ait olan 2 nci madde muvacehesinde öğ
retmeni değerlendirdiğimizde, geliniz ilköğretimde 
200 000'e varan öğretmen camiasına, ortaöğretimde 
11 000 açığı ile devam eden öğretmen camiasına ve 
yükseköğretimde, daha çok üniversitelerde 1 600'îere 
varan üniversite profesörü, doçenti, asistanıyla birlik
te öğretim müessesesine, öğretmen müessesesine bir 
kere daha bakalım. 

Bir noktada çok güzel söyledi sayın Millî Selâ
met Partisi sözcüsü; üniversitelerimizi, uçan profesör
lerle eğitim ve öğretimin içerisinde başanlı kılmak 
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mümkün değildir, buyurdular. Gerçekten hiç de ya
dırganacak bir ifade tarzı değildi. Doğra bir görüş 
tarzıdır. 

Şimdi, öğretmen müessesesine hep bMikte eğile
lim, dedim. 

Değerli arkadaşlarını, saygı değer miîletvekilled, 
Türkiye'de genç nüfusun patlaması neticesinde büyü
yen öğrenci miktarını karşdayacak ölçüde - ortaöğre
tim düzeyinde değil - ilköğretim dikeyinde basanla 
bir çizgiye gelinmiş. Ortaöğretim düzeyinde öğretmen 
yetiştiriîemediği bir gerçektir. Bandan evvelki bir ko
nuşmamda belirttiğim gibi halen ortaöğretim düze
yinde 10 281 öğretmene ihtiyacımız vardır. Meslekî 
teknik dalda yalnız atelye öğretmeni olarak 3 500 
öğretmene ihtiyacımız var. Öyleyse, bir taraftan yö
netmeliklerin varlığı muvacehesinde, diğer taraftan 
öğretmenlerin azlığı muvacehesinde eğitim coğrafya
mızın eşit olduğunu iddia etmek mümkün değildir. 
O itibarladır ki, bir araştırma münasebetiyle borada 
ifade ettiğim bir hususu tekrar hatırlatmak istiyo
rum. 

Türkiye'nin eğitim coğrafyasında, öğretmenlerin 
dağılmasında eşitlik yoktur. Esası itibariyle öğretmen 
sakıntısı olduğundan, bu sıkıntıyı gidermede büyük 
gayretler sarf edilmiş olmasına rağmen, büyük şehir
lerin dışına taştığınızda, geri kalmış bölgelere doğa-u 
yolunuz uzadığında ve giderek köylerde ortaöğretim 
seviyesinde ortaokulları açtığınızda, bu büyüyen fi
zik kapasitenin karşısında, çoğalan öğrenci topluluğu 
karşısında, aynı ölçüde öğretmenin mevcut olmadığı
nı görmekteyiz. 

Öyle ise, evvelemirde ortaöğretim düzeylinde mev
cut olan eğitim enstitülerinin üç yıllıklarının miktarı
nı artırmak, diğer taraftan, aynı şeklide yükseküği'et-
men okullarının miktarım çoğaltmak suretiyle öğret
men sıkıntımızı biran evvel gidermeye mesfausTiz. 

Bir adını daha ileriye atıyorum ve Temel Eğitim 
Kanununun ilgili maddesinde belirtildiği gHbi; yük
seköğretimlerini ikmal etmiş, ancak öğretmen formas
yonuna sahip olmayan kişilerin belli sürelerde kurs 
yapmak suretiyle kendilerinin öğretmenlik sıfatını 
iktisap etmesi çalışmalarının yapılmasa lâzım geldiği
ni huzurlarınızda tekraren ifade ediyorum. 

Öğretmenin, biz göreve başladîğîmızda sıkıntıları 
vardı. Gerçekten doğru. Birçokları, kananda değişik
lik yapılmış olmasma rağmen, daha önceleri kendile
rine aynı şekilde kadroları verilmediğinden, öğret
menler kadrosuzluk sebebiyle terfi edemiyor. Geliniz 
pek muhterem heyetinize şimdi 1975 ve 1976 tarihle-
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rinde terfi yapan personel sayısını söyleyeyim, 1970' 
ten bu yana bu îerfiîer yamİRîamıgtir. liu terfiler bi
zim zaîrîannmzda ya£îûuı:şttr. Yalnız 1975 ve 1976 
ydls.rznda yıspsfen terfi miktarı 49 848'dir. Bu terfi 
I974,ie yoktu. Bn^dr.n evvelki yıllarda da yoktur. 
Î970rîcn hn jmın yoktur. 1975 inalı yıhnda kadro-
G'rcîuk sebebiyle 4 ncü .kadeMeyi alan personel sayısı 
baklanda bîr miktar vermeli isîlyonsnı : 25 693'tür. 

Yine bir üçüncü çalışmamışı derhrsi veriyorum; 
1 . 3 . 1975 i'â 1 . 3 . 1977 tarihleri arasında geçen 
bir sene içerisinde - bir tek defa yapılmamış olan bir 
çalışmayı vereceğim, öğretmene ne verdiniz sualini 
soran arkadaşıma cevap veriyorum - terrfijni yapan 
personel say:sı 73 769'dur. Bunlar bu Hükümetin ba-
şanlı çalışmalarının sonucudur. 

Bir neticeyi daha muhterem heyetini be arz et-
msk istîyoruîîi. - Yine kadro yetersizliğinden, 4 ncü 
kademeyi alıp, 1.3.1976 tarihinde derece terfii ya
pılan pensene! sayısı 26 693'iür. Böylece, 1976 ma
lî yılında toplam' 100 462 öğretmene işte bu İmkân* 
lar, bu haklar getirilmiştir. Bu, bizim Hükümetlini
zin çalmasıdır . (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Değerli -arkadaşlarım, konuşmamda bazı husus
ları pek muhterem heyetinize haarâaimaik isteyece
ğim. Nedendir bilmiyorum, Hükümetin kurulduğu 
giindan bu yana, Sayın Ali Nejat Ölen de konuş-
masmda aynı tarzıla ifadede bulundu ve savaş sözcü
ğü diye cephe sözcüğüne sığınmak suretiyle, Hükü
metin kuruüuşund&ski espriyi, barışa.dönük değil, sa
vaşa dönük oMuğunu ifade etmekle bizi baştan bir 
ithamla karşı karşıya bıraktılar. 

Bu, Hükümetin kurulduğu günden bu yana de
vanı eden bir 'anîaynştE!r. Bu lüzumu niye hissetmek
tedirler? Neden her defasında... Israrla derhal söy
leyelim, derhal ifade edeyim, ne sermayenin etrafın
da toplananlarız, ne kendilerinin ifade ettiği gibi 
mutlu azsnhğ?n fefeeferİDİ benimsemiş bir anlayışın 
içerisinde toplanaıniaı? değiliz. Biz, parıl pıol barışa 
dönük Türk insanından başlamak suretiyle bütün 
dünyanın, bütün insanlığen huzurunu, saadetini iste
yen, millîyetçiHğin etrafında toplanmış bir Hüküme
tiz. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, a r ş l a r ) 

Hemen fiaıde edeyim ki, tıpkı Yunus Emre gibi 
yetnıişiki mîllete tek gözle bakan, aynı gözle bakan 
bir hükümet anünyışsua sahibiz. 

TANKUT AKALİN (Ktrlikreli) — Onun için 
kan gövdeyi götürüyor. 
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — Onun için 
mi küfür var Yunus Emre'ye kitapta Sayın Bakan? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ER
DEM (Devamla) — Çağımız kültür, çağımız ilim ve 
çağımız teknik çağıdır. Milliyetçiliği yanlış anlamak
ta ve anlatmaktaki ısrarı anlamak mümkün değil Ni
ye miEîyetçiiiği yanlış anlamakta ve anlatmakta ıs
rar ediyorsunuz? Hemen ifade edeyim: Atatürk'ün 
bütün hayatı boyunca üzerinde hassasiyetle durulan 
bu konuda Atatürk'ün ölümünden beri milliyetçilere, 
hele milîyetçMğe karşı amansız ve sürekli bir savaş 
açıMığını görüyoruz. Oysa Atatürk zamanında canlı 
ve kutsal bir fikirdi miIîîyetçiKk. Milliyetçiliğin, bi
ze yakıştırmaya çalıştığınız, tahrif etmeye çalıştığı
nız bu kavramın ne gericiikîe, ne yobazlıkla ilgisi 
y©ktur.< Milliyetçilik, birkaç cümle ile hemen hatır
latayım; «Ben de varım, ben de var olacağım» demek, 
hem ferüerin, hem de milletlerin en tabiî hakkıdır. 
Buna milletler, milü şuur, milliyet duygusu ve milli
yetçilikle sahip olabilirler. 

Fert ve mlîîet olaraş, başkalarına zarar verme
den hür ve bağımsız yaşamak istiyoruz. MiSîyetçilik 
budur. Milliyetçilik, insanı mesut ve müreffeh et
menin silâhıdır. MiEîyetçi, «Mehmet Akif» der, 
«Mehmet Emin Yurdakul» der; solcu «Nâzım Hik
met» der^ Milliyetçi İstiklâl Marşı üe doyar; soku 
Enternasyonal marşıyla gıdalamr. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hemen ifade edeyim ki, ne Ağrı dağının tepe
sinde kiraz bahçeleri yetiştirmenin arzusu içindeyiz, 
ne Toros dağlarının tepesinde narenciye bahçeleri; 
biz, bu toprağın üzerinde yaşayan pırıl pırıl Ata
türkçü, Türk milliyetçiliği ile dolu gençler yetiştirme
nin mücadelesi içindeyiz. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesîeri, aflisşlar) Onun için, bizim ne kapımızın önün
den, ne evimizin köşesinden, söylediğiniz o lâflar, 
«NasyoneS sosyalist», yok «Faşist» tarzındaki ifade
ler geçmez, bizde mâkes bulmaz. 

TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Bakanlığınız 
ne durumda? 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Hemen ifade ediyor; «Garabetin 
bir başka nevidir ki insanlar, arar hakikati, bir başka 
istikamette yürür; eskaza tesadüf eyfcse bir gün, on
lar hakikate, hakikat onların suratına tükürür» kabi
linden konuşmayın. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Sayın Başbakanıma söylenen lâfları ayniyle ifade 
ediyorum. Sayın Başbakanım pırıl pırıl demokrasi 

| aşkıyla yunmuş yıkanmış insandır, Sayın Başbaka
nım pml pınl miHîyetçiîik dohı 'bir insandır. (A. P< 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

Burada onüarı bir tarafa bırakıp, Sayın Başbaka
nın ne zaman Yüce Divana şevkinin hesabının içeri
sinde olmayınız. Ne zamandan beni elinizde bu ke
ser, ne zamandan beri elinizde bu hallettiğiniz si-
îâh var?.. 

ABDİ ÖZKÖK (Bo!u) — Öldüreceksiniz öldüre
ceksiniz, Yüce Divana gitmeyeceksiniz!. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ER
DEM (Devamîa) — Sayın Nejat Ölçen, konuşması
nın bir yerinde buyuruyorlar ve diyorlar ki, «Tica
ret Turizm Yüksekokulunda okutulan bu dersi be-

I nimsiyor musunuz?» 

Sordum, soruşturdum, nedir bu ders diye, ge
tiriniz bu kitabı... Şimdi, Sayın Nejat ölçen, bir şeyi 
r'yi tetkik etmek lâzım. Zannediyorum ki, bir insan 
buraya çıkarken, onun hesabının nereden geldiğini 
iyi bilmek lâzım. Bu kitap yedi senedir okutuFuyor 
burada, bu kitap yedi senedir okutuluyor orada, aca
ba o tenkitlerinizi!, belki burada yapmak lüzumunu 
hissetmediniz; ama o tenkitleri kendi grupunuzda, o 
tarihte vekil olan ark&dsşa yapmaz mıydınız? Yap-
sftydımz da bu kitaptaki o sıkıntı gördüğünüz, hatalı 
gördüğünüz, yanlış gördüğünüz hususların hepsi ç-k-
saydı ofmaz mıydı? Saski yeni olmuş gibi, mal bul
muş mağribî gibi, sanki Hükümette göreve başla
dığımız gün bu kitap yazılmış gibi, önümüze getirip, 
kotarmak ve bizi neticede suçlamak, zannediyorum ki 
geçer M yol değildir. 

Tıpkı biraz evvel konuşmasında Sayın ölçen'in 
ifadelerinde yer verdiği gibi, bilebildiğim kadar, 
1965'ten bu yana değişik hükümetlerde görev aMık 
geliyoruz. Yanlışlıklarımız vardır, eksikliklerimiz 
vardır, hatalarımız vardır. Hiç bir zaman peygam
ber olduğumuz iddiasında olmadık. Hiçbir zaman 
üstün fikirlerin sahibi oMuğumuz içerisinde bulun
madık; nihayet insanız, hatalarımız vardır; ama 
bir şeyi söylemek istiyorum; bunu niçin ifade ettim? 
Geçen 10 senelik hükümet devremizden bugüne ka
dar, yani 12 senenin içerisinde, benim tetkiklerimin 
içerisinde, Başbakanlık müşavirleri içerisinde Nec
mettin Hacıemloğiu isminde bir kimse yok. Böyle 
bir adam yok. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Böyle bir insan var; İstanbul'da hoca var, yazar 
I var; ama Başbakanlıkta Müşavir değil. Onu tıpkı bu

rada Başbakanlık Müşaviri göstermek suretiyle, bil-
I mem hangi tarihte münteşir Devlet mecmuasındaki 
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bir bayanından dolayı, Sayın Başbakanımıza hiç 
aklı kabil mümkünü olmayan, «İti ite süründürece
ğiz» tarzındaki bir beyanını getirip buraya, doğruy
muş gibi ifade etmenin, zannediyorum ki fikir ah-
MtkMığı ile uzaktan yakından ilişkisi yok. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bir şeyi daha hatırlatmak istiyorum: Halk Par
tisi Sözcüsü Sayın Ali Nejat Ölçen Bey kardeşimiz, 
konuşmasının bir yerinde ifade buyurdular, dediler 
ki ve bir de kendine göre teşbihte bulundular, ister
seniz bunu bir zekânın oyunu espri de kabul ediniz: 
«At kültürü ne zamandan beri vardır?» döndüler 

«Kıratın küllüm neymiş, bunu söyler misiniz? Dedi
ler. 

Ben kendilerine söyleyeyim: Yalnız ekonomik 
bifigiîere sahip olmak suretiyle insan kendini bu kür
süye hazırlanmış olamaz. Eğer lütfeder araştırır ise, 
Batının bütün tarihçilerinin, sosyologlarının hepsi, 
hattâ ve hatta antropoloji iminin bütün mütehassıs
ları, bozkırda yaşayan Türk medeniyetini «at kül
tüm» ojaırak adlandırır, bütün kitaplarda böyfe ge
çer. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, aîkrşlar) 

Evvelâ bunu kendisine huzurlarınızda hatırlatmak 
istiyorum. 

Şimdi gecelim; diyor ki, ırk, mırk, kafatası, maffa-
tası bir yığın şeyler ifade etti... Lütfetsinler yine 
hatıraları, şöyle biraz gerilere dönelim. Sene Bü
yük Atatürk'ün devri; Tarih 1, sene 1932... 

M. İSMET ANGI (Eskişehir) — Onlar Ata
türkçü değil. 

ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Size kaldı. 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, istirham 

etsem karşılıklı konuşnıasanız. Hatibin hitabetini 
sekteye uğratıyorsunuz. İstirham edeyim, karşılıklı 
konuşmayın. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Tarihten evvelki zamanlar ve 
eski zamanlar Türk Tarih Tetkik Cemiyeti tarafın
dan yazılmıştır. 1932, İstanbul Devlet Matbalası. 

Burada, «Beşer Tarihine Giriş» başlığını taşıyan 
17 nci sayfa... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Felsefe kita
bîni mı okuyorsunuz Sayın Bakan? Sakın yanlış oku
mayın. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — O tarihteki insanlar, basta Bü
yük Atatürk olmak suretiyle, Sayın Nejat ölçen'in 
hareket ettiği noktadan gidersek, «Acaba hepsi ırk
çı mıydıfer» diye soracaksınız şimdi siz bana. Hep-

J si yazmışlar burada bunları, hepsi açıkça ortaya 
i koymuşlar; ırkçı nedir, ne değildir; ırk nazariyesi 

nedir, ne değildir? Sene 1932, Büyük Atatürk za
manı. 

Şimdi geliyorum bir zamana daha, sene 1940, 
Tarih 1, sayfa 11, burada da var, başlık: «Irk». BuV 
nıs niye anlattım? Burada da var, burada da kafa 

I sekileri var, insanların renklerine göre ayırımları var. 
j Bunu niye anlatıyorum?.. 

Değerli arkadaşlarım, tarih, antropoloji, sosyolo
ji, psîkoîoji, hangi ilim olursa oîsun, bir konuya te
man ettiği zaman, onu, ilmin hudutları ve ihnin ob
jektifliği ile ilmin haysiyeti içerisinde kitabında yer 
verir, yazar, unu yazması demek, ırkçılık nazari-

| yeslni ortaya koymak değildir^ Hele bununla anlat-
mök istediği üstünlük nazariyesi filansa, hemen hu
zurunuzda söyleyeyim; ne antropoloji ilminde, ne 
sosyoloji ilminde bu husus yoktur. Bunlar iflâs et-
m:iş5erdir. 

Bîr tarihte bir Fransız mütefekkirinin «Ariyamizm» 
adı altında ortaya koyabildiği ırkçılık çoktan devrim 
tamamlamıştır. Hele bizim hükümete yakıştırmak 

I gibi bir hatanın içerisinde bulunmayınız, fevkalâde 
mahcup o'ısrsıınuz. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Türkeş geliyor Sa
yın Bakam. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Bir şeyi daha hemen söyleyeyim. 
bir şeyi daha ifade edeyim; Sayın Ali Nejat ölçen 
konuşmasının bir yerinde ifade buyurdular ve de
diler ki, «Bu oyun bittiği zaman, Sayın Millî Eğitim 
Bekanı onun içerisinde figüran bile değildir, perdeci
dir» 

Hemen huzurlarınızda ifade edeyim; «Perdeci», 
yoııi görünmeyen insan, yani seyircisi tarafından bi-
Eîsmeyen insandır bu, onu kastediyorlar. Hemen hu
zurlarınızda söyleyeyim; komünizmin veya sosyaliz
min baş aktörü olmaktansa, milliyetçiliğin o ismi bi
linmeyen kapıcısı oluruz biz, bilinmeyen perdecisi 
de oluruz her zaman. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

CAHİT ANGIN (Çorum) — Hiç bir şey ola
mazsın sen. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Geçen gün 
başlangıcı yanlış okudunuz, «dan» eki koydunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Okuduk onları beyefendi. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hayır, onla
rı! biiiyorum da, «dan» eki gibi olmasın. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Sayın AM Nejat ölçen, konuş
masının bir yerinde, Zonguîdak'daki Devlet Mimar
lık Mühendislik Akademisinin yatırımlarıyla ilgili 
hususun ne ©iduğunu, Bütçenin tümü üzerindeki ko
nuşmada Sayın Başbakanımızdan sormuşlardı. Ceva
bım iyi almamış ©Saçak ki, bugünkü celsede yine 
bendenizden, ayıu suali tevdi buyurmak suretiyle öğ
renmek lüzumunu hissettiler. Hemen Zonguîdak'ta-
kini cevaplıyorum: 

Devlet Mimarlık Mühendislik Akademisi geçen se
ne eğitime ve öğretime açılmıştır. İki senedir, öğ
renci almak suretiyle bu okulda eğitim, öğretim ya
pıldı. 

Trabzon Eğitim Enstitüsü ve İstanbul Eğitim Ens
titüsü hakkındaki' inşaatların da, aynı şekilde bir tra
jik ifadenin içerisinde, yatırımların yerine getirilme
diğini güya kanıtlamak için dile getiırdiîer ve bunla
rı da örnek olarak verdiler. Her ikisini de söyleye
yim: 

Trabzon ve İstanbul Eğitim Enstitüsünün de plan-
lanıası 1969'da temel atma, eğitim ve öğretime açıl
ına tarihi de, planı tetkik ettiğiniz zaman göreceksi-
r ' z ki 1977'dedir. 1977'de eğitim ve öğretime açıla
cak duruma gelmiştir; ama henüz bu iki binanın ta
mamı ikmal edilmediği için, 1977 yılı içerisinde 
açılması hususunu planlamanın gereği olarak kabul 
ettiğimizden, bu yi! tedrisata açmadık. Yoksa iste
seydik, fevkalâde sıkışma halimiz olsa, banları da 
eğitim ve öğretime açacak durumdayız. 

Değerli arkadaşlarım, Halk Partisi Sözcüsü Sa
yın Ali Nejat Ölçen diyor ki; «Düz eğitim sistemi
nin içerisinde kaldığınızdan, uzun yıllar meslekî tek
nik öğretime gerekli önemi vermediğinizden, ünıiver-
eite kapılarının önünde öğrenciler yığıldı. Eğer siz. 
m&sl'ekî tekniğe gerekli önemi vermiş olsa idiniz, 
Tüıkiye'iîân her yerinde çok sayıda sanat okulları aç
mış oîsa idiniz, Türkiye'de böylesine bir sıkıntı ol
mayacak idi.» 

Ş5mdi, meseleyi kendi bünyesinin içerisinde, ken
di boyutları içerisinde birlikte tetkik edelim. Biraz 
ewcî bazı arkadaşlarımıza, aşağı - yukarı bütün 
sıralara, meslekî teknikte yapmış olduğumuz çalış
malara ait bir ufak kitapçığı muhterem Heyetinize 
dağıttım. Kitabın da tetkikinde görülecektir ki, mes
lekî teknik eğitime vermiş olduğumuz ağırlık, diğer 
eğitim kollarına vermiş olduğumuz ağırlıkla mukaye
se ediîmeyecek kadar önem kazanmıştır. 

Nitekim, o kitabı açıp birlikte şöyle sahifeSerini 
karıştırdığımızda göreceğiz ki, 1974 senesinde mes
lekî teknik endüstri sanat okullarına müracaat eden 
öğrencilerden -ki bu öğrencilerin miktarı aşağı yu
karı o tarihlerde 75 bin civarında idi - 29 bin civa
rında öğrenci alınmıştır. 1976 senesini tetkik ettiği
miz zaman, bu rakamın 50 bine yakın bir rakama 
ulaştığım görürsünüz; o rakam da 47 559'dur. 

Peki, biz geçen iki senenin içerisinde yeniden nıes-
Eekî teknik okul mu açbk ki, bunların miktarları oto-
mMükman çoğaldı?.. 1975'te geldiğimizde, yani ye
ni Hükümette görev aldığımızdan üç ay sonra bu 
okullara öğrenci aîmak mecburiyetinde kaldığımız 
zaman, üç ayın içerisinde herhangi bir meslek oku
lu yapılamayacağına göre, biıtirHemeyeceğine göre 
nereden bunlar ortaya çıktı? Hemen huzurunuzda 
söyîeyeîim ki, esasında bu kapasite vardı ve bu ka
pasite âtıl kapasite idi ve bu kapasite tarafımızdan 
artırılmak suretiyle o miktara uîaşhrıîmıştır. 

Bir ikincisi oSarak diyor ki, «Sermaye çevreleri 
ile öylesine haşır neşir oldunuz ki, giderek mutlu 
azınlıklara ancak hitap eden bir eğitim sisteminin 
içindesiniz.» 

Değerli arkadaşının, Türkiye'de iki defa mes
lekî teknik dalında çakışan öğrenciler ve öğretmenle
rin sanayi kesimi ile irtibatiandırıîınası, iki defa 
Türk miiiî eğitim tarihinde doğrudan doğruya lâf-
ferdan kurtu!üp fiil haline gelmiş münasebetlerin içi
ne girmiştir. Biri 1969, birisi 1975. 

Bununla şunu anlatmak istiyorum: Meslekî tek
nik okulda okuyan öğrenciler ve Öğretmenlerle il
gili ©üarak endüstride çalışanların hepsi bir araya gel
mek suretiyle bir panel düzenlenmiş, bir hafta de
vam etmıiş; onunla yetinîîmemiş, İstanbul'da bir bri
fing düzenlenmiştir ve burada; «Acaba bir gün okul
larımızdan mezun o!an çocuklar sanayi kesimine atıl
dık sarı zaman sanayide büyük teknoloji hamlelerine 
cveap vermeyecek bir bj'gi ile mi hayata atılmış ola
bilirler». Bunu tetkik edelim dedik. 

İkincisi; acaba bizden sanayi kesimi nasıl öğren
ci tipi istiyor, hangi mesüek daimin mensubunu is
tiyor ve böylece karşımıza bir aydın işsizler ordu
su çıkmasın. Okulu b'ter bitmez işi, yeri o'an in
sanları yetiştirelim diye bu toplantıyı yaptık. Bu
rma birincisi 1969'da ikincisi 1975'te oîmuşîur. 

Üçüncüsü; «Acaba teknoloji bizden artık yeni 
hangi meslekleri isliyor?,. Teknoloji süratie gelişmek
te, petrolün ve müştaklarının yeni mesü&k daüan 
karşımıza çıkmakta, elektrik bazı yeni bölümleri or-
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taya koymakta; öyle İse klâsik, bugüne kadar, gör
düğümüz daların içinde mi karaltın, yoksa yeni mes
lek dalları mı buîSaIiîn»ı demek surcttyBe, okullun 
pencerelerini sanayiin içerisine; sanayicinin, küçük 
esıuii'm a'lnmın teri ile esueğliM, sanatını bârfcştiff-
mek suretiyle hayaıîını devam ettiren ve Türkiye'nin 
kalkırareıssına katkıda •bulıunssı insıanları, okulun 
içersine aDmak suretiyle, teori ile ameliye arasın
da irilbal kurmak suretiyle bu çalışmalarmıızı 1975 
senesinde yaptık. 

Görülüyor ki, meseleye yaklaşma tarzımız ha
yalperest bir görüş tarzı değildir, meseleye yaklaş
ma tarzımız, sayın AIü Nejat Ö«çen'in ifade buyur
duğu gibi, sermaye çevrelerine hoş görünmek için 
bîr anlayışın, içerisinde bulunulmamıştır. 

GeMniz birlikte o tabloyu tetkik edelim. 
Yeni açılan kız meslek lisesi: 1974'de 7 tane, bi

zim zamanımızda 16. 

Yeni açılan endüstri mesBek lisesi: 1974'd.e 4 adet, 
zamanımızda açılan 38. 

Bütün buıfarı alt alta koyduğunuz zaman, mes
lekî tekniğe veraaiş olduğumuz önem ortaya çık
maktadır. 

Saygıdeğer miBetvekİLÎleri, hemen huzurumuzda 
ifade ediyorum; Türk millî eğitim hayatımızın içe
risinde i l i defa akşam endüstri meslek liselerimi aç-
tîk. İlk defa diyorum, akşam endüstri mesîek lisele
rini açtık. Gerçekten İnancımız odur ki, kalunan 
Türkiye'nin çok «ayıda yetişmiş, iyi yetişmıiş ele-
•msaa • ihtiyacı vardır. 

Bizi biz kalkındıracaği'mıza göre, bizi bir başka
sı kapandırmayacağına göre, kendi insanımızı ye
tiştirmek bize ait bk hulustur. Bu itîibarJa mes
lek okullarının, sanat okullarının, ticaret okulan-
nın miktarım artırmak, yeni programlar eklemek, ye
ni bölümler açmak ve çok sayıda öğrenciyi, aînıcık, 
bulmak bize düşen görevlerden biriydi. Bugüıse ka
dar bu görevi iîmlin hudutları içinde, gerçeklerden 
hareket etmek suretiyle gerçekleştirmeye çalışiîîişız-
dır. 

Nitekim, bir meseleyi, y'ne o kitapçığı tetkik et-
tlğlrslz zaman göreceğiniz bîr husus vardır. Zanne
diyorum ki o kitabın, size vermiş olduğumuz îıa-
zırlkk kitabının 12 nci sayfasında şöyle bir ifade 
var: 

• «Kız meslek Eğelerinin ûssangücü ihtiyaçlarına 
göre yeniden d'üzenleiMiesI». 

Saygı değer nıilet vekilleri, mevcut kız endüstri 
meslek liselerimizin derslerini ve bölümlerini tet

kik ettiğiniz zaman* klâsik, kalıplaşmış meslek ders-
ferinin oSduğunu görürüz. Yine iHc defa zasnamınu.z-
da bu meselenîn içerisine girmek suretiyle te-kno-
llojIıHİn gelşmeüerâne uygun bölümleri açmak Sizu-
mumı hissettik ve açtık. 

Geliriz hep birlikte bakalım ve o sayfada şun-
ferı birjlkte tespit edeEnı: Bugüne kadar kız endüst
ri meslek Elselerlnde ev ekonomisi, çiçekçilik, mut-
fek gibi, ekonomiye doğrudan doğruya katkısı çok 
•az olsn, hatta ekonomik kalkınmaya hemen he
men h'ç katkısı olmayan bazı bölümlerin mevcu
diyeti yerine; yeni açmış olduğumuz bölümlerin 
•Jçeılisinsde, dokuma deglnatörliüğünden yapı res-

• samısğma karlar ve elektronikten makine ressamlı
ğına kadar bölümler kız endüstri meslek liselerimiz
de açılmıştır. • 

Bu bizim, sayın Ali Nejat Öîçcn'in ifade ettiği 
g*b', sadece ve sadece sermaye çevreleriyle olan ir
tibatımızın ifadesi değil; kendi ifadesiyle söyleye-
y/m, katiyetle yanlış, doğrudan doğruya aziz va-
irradaşmuzın, Türk nıiüEetinin ihtiyaçlarını nazarı 
M bara almak suretiyle yapmış okluğumuz b> ça-
lışnıanuı sonucudur. 

Y'ne borikte tetkik ettiğimılz zaman saygı değer 
mll'etvekEleri,. «Programlar»! başlığı altındaki bah
si tetkik ettiğiniz zaman şu kısımları göreceksiniz:. 

«Türkiye'de yapmış olduğumuz bir çalışmanın 
içerisinde gördük ki, gellşm'ş oBan ülkelerde endüst
ri meslek Şişelerinde aşağı yukarı 500'e yakın bö'iim 
verdir. Daha az gelişmiş oîıan, sanayide istenilen 
en üst noktaya varamamış olanlarda 250'dir. Oy
sa ki, Türkiye'de henüz bu. rakam 50'dir. Eğer Tür
kiye'yi kalkındırmak, bütünüyle kalkındırmak lü
zumunda karasevdafrysak, bunu dudaklardan ak-
l'nnp, îçiımlze sindirehiilmıîş isek, yapacağımız husus-
Ikrdan birisi bu bölümlerin açılmasıdır». 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Sayın üyeler, İçtüzüğün 145 nci maddesi gereğin
ce bı'r ihtar yapmak zarureti duydum, onun için sa
yın Bakanın sözünü kestim. 

Yüksek Heyetin ns îûmu oMuğu veehiîe, dinSe-
ylclîer ve parlamenterlerin haricinde oîam kimse
ler, tasvip veya. ademî tasvip mahiyetinde hiçbir dav
ranış ve harekette bulunamazlar. 

Dîa^ykikre ve dinlbylcilterln haricinde balu-
mn , miBetvekiS olmayıp da halihazırda Parlamento 
içerisinde bulunanlara ihtaren söylüyorum: Bu gibi 
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bir harekette bulunulduğu takdirde, İçtüzüğün gere
ği yapıSacaktır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 

(Devamca) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Birlikte tetkik ettiğimizde görüyoruz ki, değir

mendik , madencilik, telekomünikasyon, tekstil, 
seramik ve haritacılık... Bunüarm hepsi yeni bölüm
ler halinde açılmıştır. I 

Böylece, Türkiye'nin kalkınmasına sadece ma- j 
nevî yöndem değil maddî yönden, sadece gönül ra-
bitasıylle değl! akı! rabatasryle de lirtlbaıdandırmak j 
suretiyle, msangücünü karşılama hususundaki ça- j 
Iışmalamniizı ve böylece istihdam poHtl'kamıziaki i 
boşlukları giderme konusundaki çalışmalaranızı size 
takdim etmiş olduğumuz kitapla da belirttiğimiz şek- j 
le getirmiş bulunmaktayız. I 

Saygı değer miBctvekilIsri, üniversite meselesi
nle bir iki noktasıyle değinmek istiyorum. Bu yaptı-
ğun belki kısa bir mukayesedir. Bu mukayeseden | 
bazı noktadan değerli arkadaşlarımın ç ıkaracak 
na kaniim. 

Üniversiteler meselesi, üzerinde titizlilkle durma
n ı z Hazmı gelen meselelerin en ünsmllieiiiyden bi- I 
risldir. 

Türkiye'de 18 tane üniversite vardır:; geçtiğimiz 
yıS 6 tanesinin temeli tarafımızdan atılmıştır. Üni- ı 
verslieler, bir milletin dünya görüşünün, hayat an-
layışmın gelişmesinin ilim haSinde tetkik ediMIği 
ve gelşîiriMiği yerlerdir. Öyleyse üniversite bir mil
letin beynidir. Orada, miiletm duygu'an, düşünce
leri, iSmin potasının içerisinde eritiiıir ve orada yi
ne kılca! damarlarla milletin kendi bünyesine gi- j 
der. 

Bir taraftan millete dönük olan bu çalışmalar 
yapılırken, bir taraftan evrensel gelişmelerin de ça
lışmaları, üniversitelerin içerisinde yürütülür. Böy- ı 
îece, üniversiteler bir taraftan kiiîe eğitimine dö
nük çaiışma'arını sürdürürken, öbür taraftan da ikm 
araştırmîiibrma dönük çalışmalarını yapar. Bu ça-î-ş-
malan Türkiye'de tetkik ettiğimiz zaman, üni
versitelerin önemli bir çalışmanın içerisinde oldu- ! 
ğunu hep birlikte tespit eder ve görürüz. Burada j 
üzerinde hassasiyetle durabDeceğ'mılz nokta şu- I 
dur: Bunlar elimizdeki rakamlar, bu rakamları bir- ] 
Ekte tetkik ettiğimiz zaman şunları görüyoruz; üm- j 
vcrslier çalışmaların içerisinde üniversitelerin, he
men İkinci Beş Yıll«k Plan çahşmnîannm sonucun- I 
da yine Devlet Planlama Teşkilâtı tarafından çı- } 
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kanlan rapora tetkik ettiğimizde şu ifadeleri gö
rüyoruz: Ünllverslîeiere bütçe yılları içerisinde Plbn-
ÎSIÎKUÎÎM öngördüğü ödenekler tahsis edilmiş ohna-
saıa rağmen, hatta çok yıllar ayrılan ödeneklerin 
ü::tünde tediyelerde bulunulmuş olmasına rağmen, 
öğrenci kontenjanlarında aynı ölçüde artışlar olma-
m:şfer. Buna bir örnek vermek istiyorum. Ümit ede
lim ki, yapacağını bu mukayese, elimdeki rakam
lar içeriklinde değerli arkadaşlarımı bazı noktalar
da uyarmış olacaktır. 

1941 senesinde İstcnbal Tsp Fakültesinin öğre
tim üyesi 76, a*man öğrenci 2 500. 1974 senesinde 
İstanbul'da artık iki tane tıp fakültesi var, bir de 
buna bağlı Bîîrsa Fakültesi. Böylece üç fakü'te, üçü 
da İstanbul! bünyesi içerisinde mütalâa ediliyor, 
mevcut öğretim üyesi 297, alması öğrenci 355. 

1977 senesine geliyorum: Burada, İstanbul var, 
Cerrahpaşa var, Bursa var, Edirne var. Toplam öğ
retim üyesi 325, alman öğrenci 650. 

Şimdi, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 1941 
senesinin Türkiye'si, 76 öğretim üyesi, alman öğrenci 
2 SOö. «O yılda mezun olanlar acaba bu kadar az öğ
retim üyesiyle İyi yetişmemişler», midir diye bir sual 
vaki olabilir. Geliniz, o yîlda rnezmn olanlar bugün 
nerededir, hayatta kabanları, sağ olanları tetkik ede
lim. 

1941'de okula girmiş olaıfedan, mezun olup da 
hsle-n görevlerini devem ettirenlerin 28 tanesi pro
fesördür ve birçok yerlerde dekandırlar. 421 tanesi 
mütehassıstır, şeftir. 72 tanesi de yurt dışında başa
rılı görevlerde ve mevkilerde İmlunHtaktadırlar. Öy
leyse, 75 tane öğretim üyesinin bulunduğu yıllarda 
alınan 2 500 öğrenci, iyi vasıfta doktor yetişmesine 
msni olmamıştır. AJkslme çok iyi sayıda elemanlar 
yetişmiştir; dekanlar vardır, profesörler vardır, eği
tim uzmanları vardır. 

Şimdi, içinde bulunduğumuz yıl, 1977 senesinin 
Türkiye'si: 325'e varan üniversite öğretim üyesi, 
EÛ'.KCT öğrenci 650. Bu, şu demektir: Her iki öğren
ciye bir tane saygıdeğer öğretim üyesi. 

Az'z milletvekilleri, saygıdeğer arkadaşlarım, 
Türkiye'de ya'mz tip dalında iki tane öğrenciye bir 
tane öğretim üyesi düşerken, Cenevre'de bu rakam 
28, Amerika'da 22, Almanya'da 29'dir. Zamıe inli
yorum ki, sağlık mensuplarına, doktora olan ihti
yacımız Amerika'dan, Almanya'dan daha az elsim. 
Nltflfim, konuyu kendi boyutları içerisinde tetkik 
etliğimiz zaman - yine bir konuşmamda, burada say-
ğî değer arkadaşlarımın bilgilerini hatırlatmak su-
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retiyüe yardıma olmuştum - ' Türkiye'de aşağı yuka
rı 2 500 kişiye - toplam doktor sayısını dikkate al
mak suretiyle böMüğümüzde - bir doktor düşmekte, 
oysa Bulgaristan'da bu raksım, 400 kişiye bir dok
tor, Yunanistan'da 450 kişiye bir doktor, Amerika' 
da 690 kişiye bir doktor şeklinde seyrelmektedir. 

Bir de, mevcut olan kanun'aran vermiş' olduğu 
imkânlardan yararlanmak suretiyle dengeslzlükier 
ortaya çıkınca, Türkiye'nin bir yerinde 20 000 kişi
ye bir doktor düşerken, bir başka bölgesinde 540 
kişiye bir doktor düşmektedir. Bunu, şansa işin sıöy-
Hüyorum: Mevcut olan doktor sayısı esası itibariy
le azdır. Türkiye'de eşit olarak dağıtılmış olsa da
hi, 2 500 kişiye bir doktor düşnrektedlr. Halbuki, 
Türkiye'de mevcut oMn tıp fakültelerinin adedini 
artırmak lâzımdır. Doktor üzerimle KÜS:* duruyor
sam, diğer d afların üzerinde de aynı sekilide bu sis
tematik çakşmayı gel'şlirdik ve bunun neticesinde 
karşımıza fevkalâde cneınS sonnç'ar çıkmışta*. 

Şimdi, biz parlamenterlere, zannediyorum ki bu 
noktada bir görev düşüyor. Bücün Farlsiiîento, Se
natosu ve Meclisiyle birlikte ne yapmalıyız ki, T&ki» 
ye'de tıp dalında - birinci kr îcme oîarak öne koy*> 
yorum; hiç değilse, çünkü doğrudan doğruya İn
san varağı ille \ meşgul!. olan ffk nıtglick daî'siindan 
birinciyidir - ne yapmalıyız ki, Türkiye'de feiîSka-
zırda 16 tıp faküllesi var, akran öğrenci miktarı 
fevkalâde küçük, 2 135. Şimdi, bu rakann, 1941 se
nesinde bir tek tıp faküütesî ofcluğuında alman öğ
renci 2 500'dür. Türkiye'de 16 tane tıp fakülesi kur
duk, ahnan öğrenci sayısı 2 135. Yani, 1.941 sene
sinden dahi geride. Şimdi, O«IKI için, burada ne- yap
malıyız ki, bütünüyle Parlamento ne yapmalıdır ki, 
bütünüyle Senato, Türkiye Büyük MiHIeî Meclisi 

Meclis kanada ne yapmalıdır ki, bu miktar artmalı
dır ve onun neticesinde de, Türk insanından başM-
mak suretiyle, bütün insanlığın sağlık hizmetlerin
de olabilecek bir doktor kadrosu yetişsin. Bu sebep
te, mesele bu noktada fevkalâde önemlı.kl'ir, bu nok
tada fevkalâde ehe-maiî'yet arz etmektedir. 

Konuyu bir bftşka açıdan dana tetkik etmek is
terim. Sadece bir tek rakam vereceğim. Aynı şekil
de, Î94İ selesinin, o senelerin İstanbul Hukuk Fa
kültesine baktığmuz - zaman, ahnaın öğrenci 2 000, 
Şimdi, İstanbul'a 500, Ankara'ya 500; 1 000. Öyley
se, geçen 36 senenin sonunda bir tek İstanbul Hu
kuk Fakültesinin alionş ol'dağu öğrenciden daha az 
öğrenciyi, bagün iki hukuk fakültesi ahmaktadır. 

| Değerli rKİületvekiîîari, zannediyorum ki meselc-
Lıinıiz bunlar. Zannediyorum ki, meseMerimizin 
üaeıine birilikte eğilmek suretîy'e mesefcServmizi 
çösme'-îyiz. Bu naşı] olacaktır? Bu, meselelerde, ko
nularda, Parlamentonun birbirine fevkalâde yakm 
doğra-l^n buîmada, konuları müzakere etmek su
retiyle anede meselelerin çözüm yolunu bulmak 
mümkündür kanaati içerisindeyim. 

Bir arkfîdaşınnz, «üniversitelerin yerinin tespi
tinde acaba hangi ölçüier dikkate aSınmiaktadır», de
di, dpğru; ama bunu huzurlarınızda hemen söyle
yeyim: Meseleyi dikkatÜe takip eteğimiz zaman zan
nediyorum ki, parlamenter erkadaşl'arm her birisi 
mrı ayrı, planla-.-sanm ortaya koymuş o'iduğu öiçü-
fcı'ı anmak suretiyle üniversitelerin Türkiye sathına 
yayi/Tsasına inikas sağlayacak bir çalışmanın için
de oîmuştur. 

Bununla şuna kastediyorum: Mevcut oTan' pkın 
d^neınüeyu içerisindeki ünivei'slteîerln kuruluşunu, -
yükseköğretim politikasını tetkik ettiğimizde - say
gı üsz^r pa-râm en terlerin daha çok bir drnamâzmin 
»Vvl^'nde bıfunıns&k suretiyle, ittikBeraıi ve gerçek-

j !:^'3rd'k"cF"ni ^öri'vou'Z. 
F,«T "<nJa, teik'k edersek, b'r noktayı Sayın Ali 

| N f?t £>Içc*'h*- rayk^ yoium; o payfeşî'ğinı nokta 
y ı k ' : < r ^ i î D ' i ' m EaVnhıhnın eği'Jlm po'ifcikası 
jük"Aoğ?tr'iii poîıt>as'*îa gjre düzcarenmeın'ş-
t'r\ Bu râfı paylaş jorum. 

E-"5! eğ'tiıu poT
1f1»2s»m yükseköğretime göre dü

ze f^srek gp çekten t'-hskk'-k ederse, ki bu nihayet 
j p - "^îî^nîo m ysmacağı kanunî çahşnıakîrlta ancak 

ge^ek'-'sec k k, yükoekopı eıinı planlamasına matuf 
kr-^mn c V ı 1 «IM<Z zurnan bu meselenin beili bir 
t v I" le ç-*MPir '«eceğ'ni zannediyorum. O zaman 
il' [jğ e^'nıJeı, oğ~efr ,#n <tm hademesine kadar öğ-

j rei'ns'n b'r bü*««î oHu-nı ?n<rak tespit edîSecek ve o 
zrm-an i^kokırun 1. nci sınıfındaki öğretmenic üni-
veiTyitcaiın sen sımfpnda ders veren öğretmen, her iki-. 

I f)i de eğitim ve öğretimde bir beraberliği, ayrı &ap-
icr şeklüıîide değil, bkbMnden kopmuş vagorîar de-
ğlk aynı kaıbın •içerisinde birbirini tamamlayan in-
saîsjîar haiine gedmek suretiyle gerçek^eştireblkcek-

En:!ıira^a şısnu snMmaya çahşsyorum: Arkadaşı
mın o nok?.2i:daki sözlerini ben derhal pay rastığımı 
rOjVr»n; Yûc^ O^yet^'z-n öaürde heırıen bir şey 
da''*î r->"eyei,' n: Pah eğilim s*»temlerini değü, dün-
yn tt'i'n ^ { ' « ' / " " ' l i i ta^nrmnı tetkik ektiğimiz 
5"-t*ı«-n ç f jo ıu / k>, eğit'in b'r bütündür. Anıa, eğl-

I Cm b'ı hüiürIi'-a, Lğ'tî 'nı de bir bütündür. 

»02 — 
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Saygı değer miEetveklüeri, huzurlarınızda bir 
şeyi söylemek istiyorum: Türk eğitiminde uzun yıl
lar eğitime, bilhassa üniversitelerde, kelimelerin üze
rine basarak söylüyorum, öğretime ağırlık verilmiş, 
eğitime ağırlık verilmemiştir. 

Ben ş.ınii huzurlarınızda hatırlıyorum, benlmüe 
-birlikte o gün! eri paylaşmış o3an arkadaşlarım da 
hatırlayacaklardır. Zannediyorum ki, 1750 sayılı Üni
versiteler Kanununun 3 ncü maddesi de şimdi ifade 
edeceğim hususu amaçlamıştır. 1947 senesinde An
kara Hukuk Fakültesinde Roma Hukukunda 1 nci 
dersimizde Vasfı Raşit Sevlk hoca tarafından Ro
ma Hukuku anlatılmadı bize. Vasfi Raşit Sevlk hoca 
1 nci dersimizde, Türk insanım sevmek suretiyle bü
tün insancığa nasıl hizmet edebüleceğimizi anlattı, 
Türkiye sevgisini anlattı, demokrasi sevgisini anlat
tı, mlfiî terbiyeyi anlattı, millî kültürü vermeye ça
lıştı. 

öyüeyse, üniversite düzeyinde, hangi dalda olur
sa olsun, vereceğiniz en önenıSi yönlerden birisi sa
dece öğretim değiüdir, aynı asıda eğitimi de aynı de
receden, aynı büyüklükten vermeye mecburuz. Bu
nu vermediğimiz takdirde, bakınız dünya eğitim 
sistemlerini tetkik ettiğimiz zaman gördüğümüz şey 
şudur: O zaman foeEiu okullardan mezun o!an çocuk
lar, sadece ve sadece öğretimin venısiş oBduğu fikir
lerle kakıyorlar ve doğduğu üFkeye büyük hizmet et
me yarışından kendilerimi alıkoyuyorlar; sadece ve 
sadece acaba mesleklerimizi nerede, nasıl devam 
ettirebiliriz tarzında bir anlayışın İçine giriyorlar. 

Saygı değer müîetvekilleri, üniversiteFıer beyim ih
raç eden yerler değildir. Üniversitelerimizdeki ço
cuklara, öğretimin yanında eğitimi vermeye mecbu
ruz kî, doktor oMuğu zaman, mühendis olduğu za
man, hukukçu oMuğu zaman, teknisyen olduğu za>-
man, bozkırda Anadolu insanının yanına koşmalı, 
onun hizmetinde olabilmelidir. (A. P. sıralarından 
«Bravo» seseîerî  alkışfar) O itibarla eğitimi de, üni
versitede öğretim kadar önemli kabul ediyoruz. 

Hemen bir hususu daha diae getirmek istiyorum. 
Zannediyorum ki, bir hususu yine Sayın Aîi Nejat 
ÖIçen'Fe paylaşıyorum; ama Sayın ASî Nejat ölçen 
ortaya koymuş olduğu fikrin dışında bizleri müta
laa etmektedirler. Diyorlar ki; «Eylemle hareket eden 
gençler ya şövenist olur, yahut da militan»,. Doğu. 
Yüzde yüz doğru bir fikir. Aynen kabul etmekte
yiz. Esasında Napoiyan devrinin şovenizmi, Türki
ye'de yaşaması mümkün olan bir keyfiyet değildir. 
Daha ileriye giderek bir ifadede bulunayım; şart

lanmış oîan beyinlerin Türkiye'ye yaran yoktur. 
Şartlanmış olan insan, herhangi bir hareketin içeri-
sine girdiği zaman, vicdanî, ahlâkî değerleri hatta ve 
hatta bir adını daha iîeriye giderek, ASlah korkusu, 
Peygamber utancı kendisine fren vazifesi yapma
maktadır. Şartfanmrş olan beyin, acımasız insan öl
dürmektedir. (A. P. sıralarından a^kış'lar) O itibarla, 
şaı fenınanan mutMk surette karşısındayız. 

Bu itibarla, değerli arkadaşımızın ortaya koy
muş olduğu fikri paylaşıyoruz ve bir şeyi daha ifa
de edeyim; düşünce, bizim bu dünyada verdiğimsz 
en önemli keyfiyettir. Şahsiyet iktisap etmek, hür 
fikre dönük nesiller yetlştirmıek, kalıplaşmış, beton-
Eaşanş fikirlerin dışına taşmak, doğru ile yanlışı ya-
pSiblIbcek bir mukayese imkânına sahip olmak, 
hülâsa doğru i?e eğriyi kendi düşüncelleri içerisin
de bulabilecek bir eğitim sistemini vermek, savundu
ğunuz eğitim sistemidir". Onun için, miHî eğitim sis
tem ne faşisttir, ne komünisttir; doğrudan doğruya 
hür fikre dönük bir eğitim sistemidir. (A. P. sıra-
Earındam a!kış!ar) 

Saygı değer nniIEJervekıIî arkadaşlarım, Sayın AEi 
Nejat Ö3çen'in, ümit ediyorum ki, şu cümSesini yan-
1/ş anlamadım. Belki zannediyorum, birinci ifade
nin içeririnde kalıplaşmaya temas etti; ama kelime
leri seçerken beüki benim yanîiş yorarna sebebiyet 
vereceğim tarzda bir tercihin içinde budundular. Bu
yurdular ki; «Düşünce ve inanç aşılamayınız». Zan
nediyorum ki, kastedmek istedikleri şeyler, şimdi 
söyleyeceğim şeykr değil. Zannediyorum ki, bizim 
sistemimizin içerisinde Temel Eğitim Kanununun 
bize vermiş olduğu aımaç maddesinin içerisinde ya
pacağımız şeyler var. Ne var? öğrencilere, hangi 
yaşta o!ursa olsun demokratik Cumhuriyeti aşıla
yacağız. Demokratik Cumhuriyet sentezinde birleş
menin şart olduğunu aşılamakta devam etmeliyiz. 
Zannediyorum öğrencilerimize, hangi yaşta olursa 
olsun, hürriyeti bir aşk, bir tutkıık olarak vermeye 
mecburuz, bunu aşıîamaya mecburuz. Barışı aşıla
maya mecburuz, sevgiyi aşılamaya mecburuz, hoş
görüyü aşılamaya mecburuz, idealizmi aşılamaya 
mecburuz, manevî değerîere saygıyı aşılamaya mec
buruz. Bunların hepsini, («Yaşamayı», sesi) yaşama
yı aşılamaya mecburuz. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Milliyetçiliği de. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAÎLÎ ERDEM 
(Devanı?:1) — Bütün bunîarı verirken, zannediyo
rum ki, hep bütün bunları verirken, hareket ettiği
miz nokta, demokratik Cumhuriyet sentezinden ha-
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reket etmemiz olacaktır ve bu hareketlerimizin içeri
sinde pırıl pırı], barışçı, insan sevgisiyle dolu, dlnda-
ra zulmetmeyen, dinsizi alkışlamayan ımBiyetçlKk 
vardır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, akışlar) 

Değeri! mMletvekil-ieri, bir arkadaşsın konuşma
sında, «HÜZ2I surette sağa kaçıp, uçurumdan yuvar
lanmaya doğru giden eğitim», dedi. Şalisi adına ko
nuşma yapan Sayın OzçeKk, 'bu fikrinizi paylaşmam 
mümkün dcğiF. Anayasanın baş'ımgıç kısmında yer 
ıran anagömştcn mülhem olarak, doğru bir yoMa 
gidiyoruz. Bu yol m'âli yoMur, bu yol iEmî yoldur, 
bu yol akîs yoldur. Maymunlaşmadan, takEtçiiiğe dö
nüşmeden, özenîüsrki içerisine girmeden, Türk millî 
beneğini hâkim kılmak suretiyle, yürüyen, büyü
yen, çağdaş?aşmays amaçlayan bir yoiîur, bizini sa-
vanduğansuz eğitim bodur. 

Yüce Heyetinizi saygafaranla selâmlıyorum. (A. P. 
ve M. S. P. sikalarından «Bravo» sislteriî, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın B^kan. 
Sualler var zatiâlıiiîize. 
Yazılı ge'miş sorular var, bunlar» sıra ile tespit 

ettim. 
Yazılı soru sahipleri arkadaşlarımızın isimleri

ni okuduktan sonra, diğer soru sormak isteyen ar
kadaşların da İsimlerini tespit edeceğiz, sonra sual 
sorma işlemini bitMp, Saym Bakana suaEeri tevcih 
edip cevaplarını» vermelerini istlhram edeceğim. 

Sayın M. Gündüz Sevllgen, 
Sayın Ahmet Buldan!», 
Saym Sabri Tığlı, 
Saym Mehdıi Keskin, 
Sayın Ekrem Sadi Erdem, 

• Sayın Sabri DörlkoL 
Saym Mustafa Güneş, 
Saym Tufan Doğan Avşargiî, 
Saym Doğan Arash, 
Saym Haydar Uîusoy, 
Sayın Muş'lara Parlar, 
Saym Mustafa Cesur, 
Saym SüBeymam Yıldırım, 
Saym Vahdettin KaraçorSu, 
Saym Hayrettin Uysal, 
Saym Mehmet Bozgeyik, 
Saym Âcili AS Cinci, 
Sayın Orhan Çaneri, 
Sayın Rauf .Kaaıdesnir, 
Scyj'îî Ömer îiitfi Zararsız, 
Saym Cehıâî Erhan, 
Saym Cemil Ünal, 
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Efendim, diğer sual sormak isteyen arkadaşla
rın isimlerini tespit ediyoruz... 

SuaS sormak isteyen arkadaşların isimleri yazıl
mıştır, sual sorma işlemi bitmiştir. 

Şimdi sualleri sırasıyle Saym Bakanımıza yönete-
ceğiiîî, cevaplarım kendilerinden istirham edeceğim. 

Sî'.yEn Gündüz Sevilgen'in suallerini arz ediyorum: 
«î. 1976 - 1977 ders yılında memleketimizdeki 

üniversite ve yüksekokullardan hangileri ne kadar sü
re kapak kalmıştır? Kapanmalarının sebebi nedir? 

2. Bu" dönemde, sadece bir fakültesinde hadise 
çakınca bütün fakültelerini kapatan üniversiteler ol-
nnaş mudur? Hangileridir? Böyle durumlarda hadise 
çıkmamış fakültelerde okuyan talebelerin kayıpları
nın telâfi» için ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

3. 1945'ten bugüne kadar (Her beş senede bir 
rakam verilmek üzere) üniversite ve yüksekokullarda 
beher (i^îlm görevlisi başına kaçar talebe düşmek
tedir? Bu değes'?eria diğer ülkelerle mukayesesi nedir? 
Üniversite ve yüksekokullarda kapasite artım» iqîn ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir?» 

Saym Sevilgen'in sualleri bunlardır, Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Saym Başkan, bu suallerin hepsi siste
mdik bir çalışmayı gerektiren suallerdir, bunların 
cevabrnî yazıl» arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Scvstgea, sualleriniz yazıl» ola
rak ccvaplandjnîacaktır. 

Sayın Buldanh'ınn suallerini okuyorum: 
«1. Türk milliyetçiliğinin baş unsuru olan Türk 

usanman dejenere edilmek istendiği malumdur. Zevk
siz, renksiz, ruhsuz ve uydurma kelimelerle üsanımı-
zsn yozlaşfn'dmasana Millî Eğitim Bakanlığımızın va
sıta olması devam edecek midir? 

2, Türk Dil Iferuraunun uydurduğu, gayri millî 
«tiksklcri» millî eğitim ders kitaplarında kullanılır 
diye bir kanun müeyyidesi var mıdır?» 

Üçüncü bir sualiniz var Sayın Buldanh, bu suali
nizde isminden bahsetmemek suretiyle bir şahıs hak
kında malamat istiyorsunuz. İsminden bahsedilmeyen 
şahıs hakkında Saym Bakanın malumat vermesi hu
kuken ve fiilen imkânsız olacağından, bu sualinizi ge-
çüyoruni. 

Dördüncü sual olarak yine bir sualiniz var; okul
larda »nilliyctçi ve milliyetsiz (Orta Doğu Teknik Üni
versitesinde) milliyetçi ve milliyetsiz kaç tane talebe 
vardır? Gibi bir Eîialimz var. Okullarda milliyetçilik 
ve milliyetsiziik tadada yapılması ne hukuken ne de 
îilten nsvimkün olamayacağından, bu suali de sorul-
n»r.mî§ kahnl ediyorusn Sayın Buldanh. 

iö4 — 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Irkçıların 
kumpası var, bu kumpası imâl edenlerle ölçeriz, 

SABRİ TÎĞLI (Kastamonu) — İkiye böldükleri 
bundan belli. 

BAŞKAN — Rica edeyim Saym Uysal, yardımcı 
olun bendenize. 

ORHAN SENEMOĞLU (Elâzığ) — Kendisi mil
liyetçi olmadığı için soruyor. 

BAŞKAN — «Orta Doğu Teknik Üniversitesi bir 
raiîîî müessse midir? Eğer öyle ise bu üniversitede bir 
tek milliyetçi öğrenci var mıdır?» deniyor sualiniz
de. 

Şimdi Saym Buldanlı, sualinizi yanlış değerlendir
medim,.. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Sorumun ta
mamını okumadan siz açıklama yapıyorsunuz Sayın 
Başkan. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Cumhuriyet 
ilkelerine karşı bir somdur bu. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu sualin sual 
olarak kabul edilmeyişinin manası yüksek takdirleri
nize arz edilmiştir. Bu suali sual olarak kabul etme
diğime göre, bunun hakkında herhangi bir cevap ve
ya buna bir tarizin de lüzumsuz olacağım Yüce Mec
lîse arz ederim. 

Muhterem „ Baldanlı, «bizim fakültelerimizde bir 
tek milliyetçi var mıdır, yok mudur, milliyetti midir, 
mîlliyetslz midir» şeklindeki bir suali ne Bakana sor-
durabilirim, ne de Saym Bakandan, böyle bir sualin 
cevabını vermesini kendisinden isteyebilirim. Zaten 
böyle bir sual olmaz, bunu da sual kabul etmiyorum. 
Diğer iki suali cevaplandırmanızı rica ediyorum. 

• 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekil
leri; 

Saym Buldanh'nm sadece birinci sualine kısaca 
arzı cevapta bulunayım. Esasında meseleye şöyle gir
mek isterim; Türk kültürünü doyuran, besleyen kay
naklardan birisi dildir. Esasında sadece Türk kültü
rünü değil, birçok milletlerin kendi öz millî benlikle
rini doyuran kültürün içerisindeki bakir kaynaklar
dan birisi dildir. Dil konusunda yenileşmeye karşı de
ğiliz. Bizim karşı olduğumuz keyfiyet, uydurukçuluğa 
karşıdır. Yani, ilmî hiç bir tarafı olmayan, Türk di
linin ilmî gerçeklerinden uzak kelimelere karşsdır. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Uydurukça kelime 
de yok değil. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — «TU» keli
mesi uydurukça değü mi? 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 
Revamla) — Sırf onu anlatmak için kullanıyorum 
:aten, sırf onu anlatmak için. Sizden işte böyle bir 
kazı beklediğimden, bu kelimeyi kasten kullandım 

Hayrettin Bey. 
Söylediğim noktaya geldiniz. Ben onu kasten kul

landım. Esasında benim söylemek istediğim şudur : 
BAŞKAN — Saym Bakan, ben bir istirhamda 

bulunayım. Suallerin cevabı kısa ve kesin olsun. İs
tirham ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Suallerin cevabını veriyorum. Lütfen 
efendim, veriyorum: 

Savunduğumuz dii şudur: Eğer Türkiye'de, pek 
muhterem heyetinizin önüne yarın öbür gün tetkike 
gelecek olan, Türk Dili Akademisi Kanunu çıktığın
la, saym sözcü soru sahibi arkadaşımın 1 nci sualin
le ifade buyurmuş oldukları endişeleri giderecek bir 
esnıî teşekkül doğmuş olacaktır. 

Bu itibarla, sualin cevabı, kurulacak Türk Dili 
\kademisi Kanunu ile halledilmiş olacaktır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sual cevaplandırıldı. Sayın Sabri Tığlı'mn sualle

rini tevcih ediyorum : 
«1. Kastamonu il, ilçe, köy ve mahallelerindeki 

İlkokullarda öğretmen açıkları vardır. Dersler boş 
geçmektedir. Buna rağmen, ders yılı ortasında bazı 
öğretmenler başka yerlere nakledilmekte, eş duru
munda olanlar ise eşlerinden ayrı ve uzak yerlere nak
ledilmektedir. Böylece aile birlik ve beraberliği par
çalanmakta, okulla? öğretmensiz, öğrenciler eğitimsiz 
kalmaktadırlar. Bunların önlenmesi.» 

Bu bir temenni oluyor. 
«2. Kastamonu Ü, ilçe ve bazı bölgelerinde ku

rulan ortaokullarda önemli miktarda öğretmen açığı 
vardır, dersler boş geçmektedir. Bunların önlenmesi 
İçin neler düşünülmektedir? 

3. Kastamonu il ve ilçelerinde bulunan liseler
de önemli miktarda öğretmen açıklan vardır, dersler 
boş geçmektedir. Boş geçen derslerin doldurulması 
için ne gibi tedbirler alınacaktır? 

4. Kastamonu Daday ilçesi, Daday Lisesinde, 
başta müdür olmak üzere, ders yıh ortasında 4 öğret
men hiç bir ciddî neden yokken başka yerlere sürül
müşlerdir. Şu anda bu lisede dersler boş geçmektedir. 
Talebeler ve veliler arasında büyük bir huzursuzluk 
vardır. Bu durumun nedeninin açıklanması ve sürat
le düzeltilmesi.» 

Evet efendim, buyurun Saym Bakan. 

file:///kademisi
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Başkan, Sayın TığSı'nm bendeni
ze tevdi buyurmuş olduğu suallerden; birisi ilkokullar, 
birisi ortaokullar, birisi de yanhş tespit etnıediysem 
Daday Lisesindcki... 

BAŞKAN — Lise, ortaokul ve ilkokullarda öğ
retmen açıkları ve gönderilmeler varmış, onlar hak
kında. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Evet. 

Sayın Başkan, hemen ifade edeyim, ortaokul dü
zeyinde öğretmen sıkıntımız olduğunu söyledim. Bu 
sıkıntı var. Ben hemen huzurunuzda belirteyim. Ben 
konuşmamın başında belirttim, «Orta öğretim düze
yinde 10 281 öğretmene ihtiyacımız var» dedim. 

Şimdi, bu ayın sonunda askerlik dönüşü olarak 
kur'a ile bazı yerlerde daha öğretmen vereceğiz. Ümit 
ediyorum ki, Sayın Tığlı'nın bize ifade buyurmuş ol
duğu yerleri de kur'anm içerisine ithal ettik. Zaten 
ben Kastamonu'nun birçok ilçelerine, artık nerede 
sakıntısı olduğunu bilmek değil, onları da ithal etmek 
suretiyle karşılamaya çalışacağız. Ama karşıhyacağı-
msz, gönlümüzün arzu ettiği nispette olmayacaktır. 
Onu hemen peşinen söyleyeyim. Çünkü elimizdeki 
miktar, öğretmen bu. 

İlkokul düzeyindeki meseleye gelince, zannediyo
rum bu ilköğretim düzeyindeki bir araştırmayı yeni
den yapmaya mecburuz. Ben hatta muhterem Heye
tinizden, daha evvel bu konuda verilmiş olan bir araş
tırma var. Bu araştırmanın bîr an evvel, gerçekten 
çabuklaştırılmak suretiyle tetkikini ve muhterem he
yetinizde görüşme konusu yapılmasını istemekteyim. 

Hadise şudur: Elimizdeki rakamlarda, ilkokul se
viyesinde öğretmenin yeterli olduğu görülmektedir. 
Oysa ki, bfrçok illerden bize, ilkokul seviyesinde öğ
retmenlerin eksik olduğu ifade edilmek suretiyle ve
kil öğretmenler istenmektedir. O zaman mesele de, ya 
Millî Eğitim müdürlerinin bize verdiği bilgilerde, ya 
Valiliğin bize verdiği bilgilerde bir yanlışlık vardır, 
yahut da öğretmenlerin dağıtımında, belli noktalarda 
öğretmenler toplanmaktadır, bir kısım yerlerde de öğ
retmen. yoktur. 

Şimdi Yüce heyetinizden, Sayın Tığlı'nın suali 
münasebeti ile rica ediyorum; bir araştırma konusu, 
eğer hafızamda ismi yanlış kalmadı ise zannediyorum 
Celâl Paydaş Beyin 16 arkadaşı iîe brrîikte vermiş ol
duğu bir araştırma önergesi var. O konuda da bu me
selelerin müzakere edilmesi istenmektedir. Bunu mü
zakere etliğimiz zaman, ilköğretim düzeyinde, bizim 

elimizde fazlalık diye gözüken, hatta ve hatta, gönlü
müz hiç razı olmadan, vekil öğretmen vermek sure
tiyle, bir manada da bütçeden masraf yapılması gibi 
bir sonucu tevlit eden hususun aydınlığa kavuşturul
masında Parlamentodan ben bilhassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir istirhamda buluna
yım, sualleri cevaplandırın, daha çok sualleriniz var. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sualleri cevaplandırıyorum. 

Daday Lisesinin yazılı takdim edeyim. (Şimdi ıttı
la kesbettim, bilmiyorum, yazılı olarak cevap verece
ğim efendim. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Cevaplandırmak 
mümkün değil. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Cevaplandıracağım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Mehdi Keskin'in suallerini okuyorum efen

dim : 
«Millî Eğitim Bakanı olarak, Türk çocuğunun, 

Türk insanının nasıl ve hangi vasıflarla mücehhez ol
ması gerektiğine inanıyorsunuz? 

2, Öğrencinin, ırkçı, kafatasçı, marksist, komü
nist, taklitçi, kozmopolit yetişmesini istiyor musunuz? 
İstemiyor iseniz, yetişmesini arzu ettiğiniz öğrenci 
hangi düşüncenin sahibi olmalıdır? 

Türk Millî eğitiminde neyi gerçekleştirmek isti
yorsunuz?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALL NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Bu sualin sahibi kini? 

BAŞKAN — Mehdi Keskin efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir kelime 

daha koyabilir misiniz Saym Başkan, «mason» keli
mesi. 

BAŞKAN — Maalesef benim koyma imkânım 
yok. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sualin cevabı şu : 

Türk öğrencilerinin, 1739 sayılı Temel Eğitim Ka
nununun çizmiş olduğu espri içerisinde yetişmesini 
istjyonız. 

İkinci suale cevabımız, «hayır» dır. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Sadi Erdem buradalar mı?.. 

Sualinizi şifahî olarak soracaksınız, buyurun. 
EKREM SADÎ ERDEM (Artvin) — Aşağıdaki 

sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplandırılma
sını istiyorum : 
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Yönetmeliklerine göre eğitim enstitülerine merke
zî sistemle öğrenci alınması gerekirken, özel imtihan-; 
la öğrenci alınmasının sebebi nedir? 

Eğitim enstitülerinin özel yetenek isteyen bölüm
leri dışındaki böiümlere imtihanla öğrenci alınması
na dair listeyi iptal eden Danıştay kararının uygu
lanmamasının sebebi nedir? 

Bu ve benzeri Damştay kararlarının uygulanma-
masz, yer yer Bakanlıkta, hatta Bakanın emirlerinin 
dahi alınmaması, Bakanhğın içinde bugün hukuk 
anarşisinin egemen olduğunun bir kanıtı değil mi? 

Burada Sayın Adalet Partisi Sözcüsü, eğitimde 
bir hamleden bahsettiler, bu durum karşısında Sayın 
Bakan şu konularda bizi aydınlatabilir mi, MC dö
neminde kıyun ve baskılar yüzünden, görevinden, 
mesleğinden istifa eden öğretmenlerin adedi nedir? 

Okullarda öğretmen açığmı, sadece ortaöğretime 
münhasır olmak üzere belirttiler, tüm okullarda - or
taöğretim dahil - öğretmen açsğı nedir? Boş geçen 
ders saaü oranı, geçmiş yıllara göre ne kadar artmış
tır? Çeşitli nedenlerle eğitimini sürdüremeyen okul 
sayısı nedir ve öğrenimini sürdüremeyen öğrenci ade
di nedir, geçmiş yıllara göre artış oranı nedir? 

Ülkücülerin işgali altında bulunan okul sayısı ne
dir? 

Bakanlığı döneminde öldürülen öğretmen ve öğ
renci sayısı nedli? Geçmiş yıllara göre oran nedir? 

Öğretmen ve öğrencinin can güvenliğinin, sorum
suz hatta yasa dışı örgütlerin tasallutundan kurtarıl
ması için ne gibi gayretleri bulunmaktadır? 

Cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 

Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAÎLİ ERDEM 
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım Sayın 
Başkanını. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, sualleriniz yazılı ola
rak cevaplandırılacakta. 

EKREM SADİ ERDEM (Artvin) — Yazılı soru
larımıza da cevap vermedi Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Erdem, hakiarmı kullanıyor
lar. 

Sayın Mustafa Güneş buradalar mı?.. 
Sayın Güneş'in suallerini okuyorum Sayın Ba

kan : 
«1. Gaziantep'te Atatürk Lisesi öğretim yılı baş

ladığı günden beri hep kapalı tutulmuş, binlerce öğ
rencisi sokağa terk edilmiştir. Adı geçen Atatürk Li
sesinin öğretime sıhhatli bir biçimde açılması ve ka-
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l paîı kaldığı günlerin eğirim ve öğretim programının 
telâfisi yönünde Bakanlık olarak ne düşünüyorsunuz? 
Herhangi bir çalışmanız var mı? 

2. Gaziantep Atatürk Lisesi Müdürünün odasın
daki, anahtarı müdürün kendisinde olan çelik dola
bıma İçinde, polisin araması sonucu bir adet taban
ca, bir adet dinamit lokumu ve mermi bulunmuştur. 
Müdür emniyetçe savcılığa sevk edilmiş, ve yargdan-
ması sonucu 10,5 ay hapse mahkûm olmuştur. Ancak 
cezası tecil edilmiştir. 

I a) Bu okul müdürü hakkında Bakanlığınızca her
hangi bir işlem ve kovuşturma yapılmış mıdır? 

b) Bu okul müdürünün halen okul müdürü ola
rak, aynı okulda idareci olarak tutulması sizce doğ
ru mudur? 

c) Okulda, yani Atatürk Lisesinde çıkan öğren
ci olaylarımn bir nedeni de makam odasında ve çelik 
dolabın içinde tabanca, dinamit lokumu ve mermi gi-

I bi silâhlar bulunduran okul müdürünün kendisi ol
muyor ma? Bunun için Sayın Bakan ne düşünüyor? 

3. Gaziantep Eğitim Enstitüsü,..» 
İsterseniz ben okuyayım, sualler çok fazla, size 

takdim edeyim. Cevap verecekseniz... 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAÎLİ ERDEM 
(Devamla) — yazılı arz edeceğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki. Silsileyi takip etmek mümkün 
değil. Sualîer çok olunca unutulması gayet tabiî ve 
mümkün. 

Zapta geçmesi için okuyorum. 

3. Gaziantep Eğitim Enstitüsünün giriş kapısın
da, çok büyük harflerle yazılmış «Bozkurtlar otağına 
gfder» yazısı i!e, yine Enstitü Müdürünün makam 
odasında, masasının üzerinde kocaman bir bozkurt 
heykeli bulunmaktadır. Yine sınıf duvarlarında Bü
yük Atatürk'ün gençliğe hitabesi yerine Ergenekon 
Destanı ve benzeri şeyler yer aldığı, asıldığı bütün 
Gazianteplilerce bilinmektedir. Bu durumu daha ön
ce Bakanlığınızda size şifahen bildirmiş, anlatmış oi-

j mama rağmen, halen cevap alamadım. Konu ile ilgi-
| li herhangi bir işlem yapıldı mı, yapıldı ise sonuç ne

dir? 

Okul müdürünün durumu anlattığım biçimde ma-
j sasının üzerinde bozkurt heykeli bulundurması, du

varlara Ergenekon Destanının asılması, ülkücülere 
çağrı gibi ibarelerin dershane duvarlarında bulundu
rulmaları, bir siyasî partiye ait düşünce ve amblemin, 

j devlete ait öğretim müessesesine sokulması, bu amaç 
için kullanılması demek anlamını taşımaz mı? 
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4. Bakanlığınıza bağlı tüm yüksekoklllarda, ül
kücü zorba öğrenciler tarafından, ayın okulun diğer 
öğrencilerinden zor kullanılarak ülkü ocaklarına 
aldat almdığı söyleniyor. Okul yöneticileri de bu du
rumu biliyorlar ve fakat önlemek istemiyorlar. Hat
ta zorba öğrencilere bu konuda yardımcı oldukları 
söyleniyor. Bu konu bir çok kez Bakan olarak size 
intikal ettirildiği. Halen önleyemeyişinizin gerekçele
ri sizce nelerdir? Bu konuda ne gibi girişimleriniz ol
du? 

5. Eğitim Enstitülerinin 1976 - 1977 öğretim yılı 
için alacağı öğrenciler için yapılan sınavları Danıştay, 
sınav yönetmeliğine aykırılığı nedeniyle bozdu. Siz her 
konuşmanızda Anayasaya saygılı olduğunuzu söyler
siniz. Danıştay da, Anayasanın 40 ncı maddesine gö
re kurulmuş bir yüksek yargı organı olması nedeniy
le, bu yargı organının almış olduğu son iptal kara
rına saygdı olacak mısınız? Yoksa, bundan önceki, 
özellikle öğretmenlerin yer değiştirme ve görevden 
alınmalarında yine Danıştayca yürütmenin durdurul
ması kararlarına uymadığınız grbi sınavların iptalleri 
kararlarını da uygulamayacak mısınız? 

6. Ocak ayının içinde Gaziantep'te Yaşar Çatal-
baş ile İmam Şahin isminde 2 vatandaş öldürüldü. 2 
kitapçı da dükkânlarında kurşunlanarak ağır biçimde 
yaralandılar. Gerek öldürülenlerin ve gerekse yarala
nanların faillerinin Gaziantep Eğitim Enstitüsünde 
kayıtlı öğrenci oldukları söyleniyor. Polis bu katilleri 
aramak için okula gittiğinde Eğitim Enstitüsü Müdü
rü polisi okula sokmamış ve aratmamıştır. Böylece 
katilleri himaye etmiş, kaçırmıştır. Okul müdürünün 
bu durumu Bakanlığınıza intikal etti mi? Ettiyse, ne 
gibi işlem yapılmıştır? 

7. Millî Eğitim Bakanlığına geldiğiniz günden bu 
yana kaç öğretmen ve idareci yerinin değiştirilmesi 
veya görevden alınması sonucu yürütmeyi durdurmak 
için Danıştay'a dava açmıştır? Kaçı hakkında Danış
tay yürütmeyi durdurma kararı almıştır, Bakan olarak 
yürütmeyi durdurma kararının kaçını yerine getirmiş, 
kaçını yerine getirmemişsinizdir? Danıştay kararını 
uygulamamanızdan dolayı hakkınızda kaç kişi tazmi
nat davası açrmş, ne kadarı sonuçlanmıştır? ödemek
le mükellef olduğunuz tazminat tutarının toplamı ne 
kadardır?» 

Sualler bunlardan ibaret efendim. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Yazılı cevap vereceğim efendim. 
BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz, peki efen

dim. 
Sayoı Tufan Doğan AvşargU?.. 
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j TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Bu-
İ radayım Sayın Başkan. 
j BAŞKAN — Evet. 

Sayın Bakan, Sayın Tufan Doğan Avşargü'in su
allerini tevcih ediyorum efendim: 

«1. 6 Ocak 1976 yıknda Kayseri Mimar Sinan 
Öğ/etmen Lisesi MHP militanı müdür hakkında 9 
madde olarak sorduğum ve yazık olarak cevap iste-

! d iğim sorulara niçin cevap vermek ihtiyacım duyma
dınız? 

2. Kayseri Sümer Lisesinde olay çıkarmak için 
bir kısım komando öğrencileri tahrik ederek, öğret
menlerin yolunu kestirerek dövdüren, Lise * Der, Ül
ker Gazetesi matbaasını dinamitle tahrip ettirdiği id
dia edilen Sümer Lisesi Edebiyat öğretmeni Mehmet 
Yontar, Ahdurrahman Seîçukî, Abdullah Kdıç, Hü
seyin Aykıl hakkında ne işlem yaptınız? 

3. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Ge
nel Müdürü Ayvaz Gökdemir'i makamında döven, 
elini yüzünü kanlar içerisinde bırakan Kayseri öğ
retmen Lisesi öğretmeni MHP Kayseri adayı Musta
fa öner açığa alınmıştır. Ancak, Genel Müdürün çı
kış kapısına telefonu üzerine yetişen memurlar Mus
tafa öner'i müsteşarın odasına sokarak kıyasıya döv
müşlerdir. Bu komando memurlar kimlerdir, hakla
rında ne işlem yapılmıştır? Millî Eğitim Bakanlığım 
arenaya çeviren ve eğitim kurumlarındaki huzursuzlu
ğun baş kaynağı olan Ayvaz Gökdcmir hakkında hâlâ 
bir işlem yapmayacak mısınız? 

4. 10 Kasım 1976 tarihinde Kayseri Sümer Lise
sinde yapılan «Atatürk'ü anma» töreninde, Gönül Di
rim adında bir öğrenci Atatürk rozeti takan bir öğ
rencinin yakasındaki rozeti yırtarak, aynen; «Bu ke
mikleri çürümüş adamı neden yakana takıyorsun?» 
diye hakaret etmiş, okul disiplin kurulu öğrenciyi ce
zalandırmış, ancak; okul müdürlerinden oluşan disip
lin kurulu dosyayı geri çevirmiştir. Okul disiplin ku
ru!» eski kararında direnince üst disiplin kurulu ce
zayı tamamen kaldırmıştır. Bu ilginç olaydan Sayın 
Bakanın haberi olmayabilir. Atatürk'e hakaret eden 
bir öğrenci hakkındaki okul disiplin kurulu kararım 
kaldıracak kadar basiretsiz Millî Eğitim Müdürü Ce
mal Şeker ve üst disiplin kurulu üyeleri hakkında so
ruşturma açmayı düşünüyor musunuz?» 

Sualler bunlardan ibaret efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Yazılı olarak arz edeceğim Sayın Baş
kan. 
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BAŞKAN — Sayıa Avşargil, sualleriniz yazılı ola
rak cevaplandırılacak. 

Sayın Doğan Arasîı, şifahî sorularınız olduğunu 
beyan ediyorsunuz. Buyuran. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, top
lumsal verilere dayalı kanıma göre, bugün ulusal 
sınırlarımız içerisinde 15 milyonu aşkın Alevî, Şiî 
yurttaşımız yaşamakladır. Millî Eğitim Bakanlığının 
koruyucu kanatları altında, - burada bir değerli ar
kadaşımızın da Meclis kürsüsüne getirdiği gibi -
«Felsefeye Başlangıç» kitabı ile, bu 15 milyonu aş
kın Alevî, Şiî yurttaşımıza açıkça küfredilmiştir, if
tira edilmiştir. 

Şimdi ben Sayın Bakandan, bu kitaplardan kaç 
tane basıldığını, bu kitaplardan dolayı, Aîevî yurt
taşlarımızın da vergileriyle biriken devle! Hazine
sinden ne kadar para tahsis edildiği... 

BAŞKAN — Nereye para tahsis edildiği, bu ki
taplara mı?.. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Kitapların basımına 
ve kitabı yazan yazarlara. 

Sonra, Sayın Bakan gerek Meclis kürsüsünde, 
gerek basma yansıyan beyanlarında, bunun bir mü-
reiitip hatası olduğunu ifade ederek, suçu yine bir 
emekçi matbaa işçisine yıktılar. Bunun dışında, Ba
kanlık katında görevSi bııhınan, yüksek kademede 
görevli bulunan gerçek sorumlularla ilgili herhangi 
bir cezaî ve sonu tazminle sonuçlanacak bir işleme 
gittiler mi? Sorularımdan biri bu. 

İkinci sorum : Kars'ın Susuz ilçesinde Kâzım 
Karabekir öğreîmen Lisesinde bundan 2,5 ay evvel, 
aralarında 11 yaşında bir öğrencinin de bulunduğu 
54 tane öğrenci devleti yıkma saçımdan suçlanarak, 
mecburî tasdikname verildi. 

Sayın Bakan kendi anlayışları içerisindeki yasa
larda, belki 11 yaşındaki insanın bu suçu işîediğ'-
nin karşılığını bulabilirler; ama - yazılı olmayacağı
nı zannettiğim, ki, şimdi burada öyle zannediyorum 
ki şifahen cevap verecekler - vicdanlarında 11 ya
şındaki çocuğu da suçlandırabilecek bir suçun kar
şılığını bulabiliyorlar mı? 

Bir diğer sorum : Halen Kars'ın bütün ilçelerin
de, özellikle ortaokul ve liselerinin öğretmen yok
luğundan dolayı, binlerce yavrumuz okuyamaz hal
dedirler. Bir kısmında, bizzat okulların yöneticileri 
tarafından bir başka oyun tezgahlanmakta, örne
ğin Kağızman'da lise yöneticileri, birtakım Cumhu
riyet Halk Partili devrimciyi, birtakım ileri görüşlü 
öğrencileri zorîa okula sokturtmamakta ve aradan 21 

gün geçtiği içindir ki, zorla tasdikname verip okuma 
haklarını ellerinden almaktadırlar. Kağızman'da bu 
tipik örnek aylardan beri devam etmekte ve eğer 
müdahale edilmezse daha da devam edeceğe ben
zemektedir. 

Sayın Başkanım, son olarak Sayın Bakana şu 
soruyu yönelteceğim : Fakat öyle zannediyorum ki, 
bu sorularımın cevaplarını lütfedip şimdi burada ifa
de edecekler; kendilerinden özel olarak; bir öğret
menin Artvin'e tayin edildiğini sormuştum ve lütfe
der bunun nedenini bana bildirir misiniz, demiştim. 
Sayın Bakandan aldığım mektup yanımda, bana di
yorlar ki; falanca öğreîmen Artvin'e nakledilmiştir. 
Yani, benim bildiğim ve kendisine ifade ettiğim şe
yi bana lütfedip tekraren bildiriyorlar. Öyle zannedi-
vonım ki verecekleri cevap bu kapsaman dışında ola
caktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Sayın Başkan, zaman zaman 
diğer arkadaşların sualleri ve şimdi de Sayın Doğan 
Arash'nm sualleri arasında; ortaöğretim düzeyinde 
boş geçen saatleri ve öğretmen olmayışım dile getir
diler. Belirteyim : Ben zamanınızı almamak ve pek 
muhterem Başkana da yardımcı olmak için «Yazılı 
vereceğim» dedim; öyle anlaşılıyor ki, birçok arka
daş aynı sualleri tekrarlayacaklar, o itibarla şimdi
den cevap vereyim, tekrar vereyim : 

1974 senesinde ortaöğretimde haftada boş geçen 
rasat 102 000 saattir. 1975'te bu saat 89 000 idi; 1976 
senesinde 98 000 saat haftada boş geçmiştir. Görü
lüyor ki, 1974, 1975, 1976 yıllarında, 3 000 saat ile-
"ide, 3 000 saat geride; 10 000 saat ileride, 10 000 
°aat geride, haftada boş saatler geçmektedir. 

Konuşmamda belirttim; 10 281 öğretmene sade
ce ortaöğretim düzeyinde ihtiyaç var dedim, 3 500 
öğretmene meslekî teknik dalda ateîye öğretmenine 
ihtiyaç var dedim. O itibarla, ortaöğretim düzeyinde 
öğretmen sıkıntısı var olduğunu baştan söyledim. 
Şimdi saatlarını da söyledim. O itibarla, acaba 1974 
senesinde tıkır tıkır gidiyordu da, iki senenin içeri
sinde mi boş geçen dersler meydana çıktı diye akla 
bir sual gelebilir. Onu da cevaplayayım : 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sorum o değil Sa
yın Bakan, lütfen sorumu cevaplandırınız, 
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MtLLl EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Kars'ta geçti, Kars'ta efendim, 
Kars'ta söyledim. 

İkinci sual : «Kitaplara ne kadar para verildi?» 
Sayın Reşat Oğuz'a bunu vermiştim, ondam çı

karıp tam verebilirim; ama önümde bir tablo var, 
bundan çok güzel mukayeseli bir tablosunu yap
mıştım, sadece bir iki yerini okumakla yetineceğim, 
size de yazılı verebilirim. Sayın Reşat Oğuz'da da 
var. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Yani kaç lira veril
diğini öğrenmek istiyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Söylüyorum efendim; Sayın Reşat Oğuz' 
da var diyorum, Senato'da Halk Partisi Grupu adına 
konuşan Sayın Senatör Ekrem Kabay beye de verdim, 
size de vereyim. Yalnız, buradan bir iki rakam okuya
yım : 

32 yeni kitap yazdırılmıştsr, Türk Tarih Kurumu
na, lise Edebiyat için 1 624 000 lira verilmiştir. 

Tarih Lise I : Türk Dil Basımevine 1 682 C00 lira 
verilmiştir, 

Din Dersi Lise III : Ay Yıldız Matbaasına 620 000 
Ura verilmiştin 

Ahlâk Dersi Lise I : Emel Basımevine 896 000 
lira verilmiştir. 

Ahlâk Dersi Lise II : Ajans Türk Basımevine 
810 C00 lira verilmiştir. 

Bu devam ediyor. Bunları da size, mukayeseli ola
rak çıkarıp verebilirim. Toplam 51 286 295 lira. Eğer 
öğrenmek istediğiniz toplam bu ise, bunu da vereyim, 

Ayrıca, telif ücretine verilmiştir hususu sualinizin 
içinde var mı bilmiyorum? 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Var var, 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — O da varsa, onu da yazılı olarak tak
dim edeyim, mukayeselidir o. 1974'te verseydik ne 
ohırdu, 1975'te verseydik ne olurdu, 1976'da verilmiş 
nedir? Bunlar da mukayeseli olarak var. Muhterem 
Heyetinizin zamanım almamak için vermiyorum. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Aslında Sayın Bakan 
ben, hakaretin bedelini tespit etmeye çalışıyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Çok rica ederim Sayın Başkan; sual 
mî, beyanat mı?... Bendeniz zannediyorum ki suale ce
vap veriyorum, sualin içerisinde beyanat olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Başkan sorulmuş olan suallere 
kendiniz istediğiniz şekilde cevap verirsiniz. 
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MİLLİ EĞİTİM" BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Bendeniz ona cevap veriyorum Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Araslı, Başkanlık mevcutken 
sayın hatiple konuşmamanızı istirham edeceğim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Üçüncü sual, zannediyorum ki, bir okul
da meydana gelen hadiseler münasebetiyle «devlet 
düşmaııhğmdan» yahut «devleti yıkmak» tabirinden 
hangisini kullandılar pek iyi hatırlamıyorum şu anda; 
52 çocuğun okuldan uzaklaştırıldığını beyan ettiler. 
Bu dosyayı bizzat kendim getirdim. Aşağı yukarı 5 
saatimi almaştır dosya. Olabilir, Devlet hizmetinde 5 
saatler, Sö saatler, 500 saatler çok rahat verilebilir, bir 
hakkın tecelli etmesi için dosyayı kendim okudum. Bu 
dosyada benim gördüğüm, 11 yaşında çocuk yok, 
( C II. P. sıralarından «var var» sesleri) 13 yaşında 
çocuk var. AHah Allah, nüfus cüzdanlarına baktım. 
Ş'mdi ya söylediğime inanacaksınız, yahut da suali 
tevdi etmeyeceksiniz. Bilmiyorum, bir başka şeklini 
bilemiyorum ben bu üşün. 

DOĞAN ARASLÎ (Kars) — 13 olsun, ona da ra
zıyız* 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİL! ERDEM 
(Devamca) — 13 yaşındadır, 13 yaşında 2 tane çocuk 
vardır ve bunlar ortaokul öğrencisidir ve ben bunlar 
ha'kkuîtia verilmiş olan kararların, Millî Eğitim Ba-
kanhğı tarafından uzaklaştırma kararlarının tekrar 
tetkikine, re'sen bozmak suretiyle istemişimdir. Ben 
istedim, 13 yaşındaki çocuklar böyle bîr suçun içeri
sinde olamaz ûije; ama geriye kalan çocuklarla ilgUi 
gerek valinin, gerek Millî Eğitimin, gerek 3 tane mü
dürün, gerekse muavinlerin raporları vardır. Bu rapor
ları da Sayın Doğan Araslı'ya yazılı olarak vereceğim. 
O raporları da okuduğu zaman, bu öğrencilere hangi 
ölçüde sahip çıkacağım şimdiden merak ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sonuna kadar sahip 
çıkarım, şerefle sahip çıkarım. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Bravo Sayın Bakan, 
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Bu okul yönetici

leri, o okul müdürü, o miîiî eğitim müdürü, düzmece 
raporlarla anakuzuîannı böyle kıyıyorlar. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Uysal'ın sualleri var, 

«1. Miîîî Eğitim Bakanı AH Naili Erdem'den li
se son sınıf felsefeye başlangıç ders kitabının 52 nci, 
53 ncü sayfalarının iptal edilip edilmediğini, 
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2. Bunca gençlerin kanı aktığını, Bakanlığı sıra
sında eğitimin laçka hale geldiğini, istifa etmeyi düşü
nüp düşünmediğini sözlü veya yazılı cevaplandırılması
nı rica ediyorum» diyor. Yani 52, 53 ncü sayfaların 
iptal edilip edilmediği ve bir de zatıâîilerinizin istifa
yı düşünüp düşünmediğinizi» soruluyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Edildi Sayın Başkan. 

BAŞKAN — 1 nci sualin cevabını vermek lü
zumuna kaniim. 2 nci sual şahsınızı ilgilendirdiği için 
meseleyle alâkadar değildir, vermeyebilirsiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ben teşekkür ederim, 
Soru cevaplandırıldı. 
Sayın Prof Dr. Mustafa Parîar'ın sualleri 

var efendim. 
«Üniversitelerimizde sürdürülen eğitim - öğretim 

özgürlüğüne yönelik harekâtlar karşısında üniversite 
özgürlük kavramı ne yönde bir gelişme gösterecektir? 
Bugün Türk üniversitelerinde okuma ve öğrenme öz
gürlüğü kalmış sayılabilir mi? Bu konuda düşünceleri
niz nedir?» 

Suali tekrarlamama lüzum var mı Sayın Bakan? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Hayır Sayın Başkan, anladım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Üniversite öz
gürlüğü, işte devleti yıkma özgürlüğü haline geldi şim
di. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, istirham etsem. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Başkan, bir çok kavram zaman 
içerisinde değişiklikler arz ediyor. 1969 senesinde yi
ne bu Mecliste, yine bu salonlarda; üniversitelere kol
luk kuvvetleri, güvenlik kuvvetleri girebilir mi, gire
mez mi, münakaşaları yapılıyordu. 1975 senesinde biz
zat Üniversitelerarası Kurul oturup, anarşi hareketle
rine karşı her türlü güvenlik tedbirlerinin alınması, biz
zat karara raptedilmek suretiyle istenmiştir. Öyleyse. 
özerklik kavramı, 1969'dan 1975 senesine vardığı zaman 
b'r değişiklik arz etmiş ve huzurumuza böyle gel
miştir. O itibarla, özerklik kavramı da giderek Batı
da yeni boyutlar kazanmaktadır. Bu kısmını, yeni ka
zandığı boyutları, Sayın Mustafa Parlar'a, soru sahi
bi arkadaşıma yazılı olarak arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Ben teşekkür ediyorum efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Mehmet Sabri Dörtkoi'un 
tevcih etmek istediği suali okuyorum efendim. 

«Sayın Bakanımızın Eylül 1976 ayı içerisinde 
Nevşehir'i ziyaretlerinde Nevşehir'de bir yüksek li
san okulu açılacağını müjdelemişlerdi. Bugüne ka
dar safahatı hakkında bir şey öğrenmemiz mümkün 
olmamıştır. Aydınlatmanızı istirham ediyorum.» 

Lisan okulu açılacakmış; zatıâliniz orada müjde
lemişsiniz, durumunu soruyorlar. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Yazılı arz edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Dörtkol, sualiniz yazılı ce
vaplandırılacaktır. 

MEHMET SABRİ DÖRTKOL (Nevşehir) — 
Sağolun efendim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Cesur'un suallerini 
okuyorum efendim: 

«Anayasamızın 21-2, 50-1 ve 19-4 ncü madde ve 
fıkralarında eğitim ve öğretimden birlikten bahsedil
diği halde, üniversitelere ait 120 nci maddesinin son 
bendinde yalnız öğrenim ve öğretimden bahsedilmiş 
olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?» 

Sayın Bakan bir şey arz edeyim; Anayasayı yo
rumlamaya yetkiniz yoktur Sayın Bakan. Bu bir yo
rumdur. Bunu arz edeyim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Evet Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, teşekkür ederim. Esasında genel 
konuşmamın içerisinde bu sual halinde ortaya çıkan 
düşünceyi zannediyorum ki cevaplamıştım, sadece 
yoruma istinadetmeksizin. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
«Üniversitelerde eğitim yapılamaz ise Türk mü

nevveri nasıl doğacak? Toprağı, vatan yapacak in
sanlar yetişecek midir? 

Üniversitesi olmayan memleketlerin durumunu 
-örüyorlar Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
^Devamla) — Sayın Başkan, ben konuşmamın bir 
yerinde, üniversitelerde sadece öğretimin değil, eği
timin de yapılması lâzım geldiğini Yüce Heyete arz 
etmiştim. Zannediyorum ki, sayın soru sahibinin de 
bizden öğrenmek istediği husus budur. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, 
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
Bir sualleri daha var, okuyorum: 
«Hür demokratik eğitim esaslarına göre insanı

nı yetiştiren, yetişmişini geliştiren Batı dünyası üni-
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versiteîerinin kabul ettiği eğitim metodları üniver
sitelerimizde uygulanacak mıdır? 

Anayasa, yasa ve üniversite özerkliği muvacehe
sinde, düşünülecek tedbirleri üniversite mensuplarına 
kabul ettirme imkânını görüyor musunuz? 

Üniversitelerimizde tecelli eden fikir kargaşasını 
ve eylemleri eğitimsizliğe bağlamak doğru mudur?» 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Başkan, esasında sual fevkalâde 
geniş ama, bir - iki noktasıyle cevaplamaya çalışa
yım. 

Esasında sualinin büyük bir kısmı yazılı cevaba 
müstehaktır, geniş bir sualdir; ama bir - iki noktasıy
le cevaplayayım. Sayın Başkan. Sadece şu yönüyle 
cevaplandırayım: 

Üniversitelerimizde, Anayasamız ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanunu içerisinde eğitim ve öğretim 
yapılmalıdır. Yapılması icap eden husus da budur. 

Gerçekte, meseleye doğru olarak yaklaştığımızda 
söylemek istediğimiz şey şudur: Sayın Başkan, bir 
Fransız Fransız olmakla, bir Alman Alman olmakla, 
bir İtalyan İtalyan olmakla iftihar eder ve Fransız
lık, Aimanhk, İtaiyanhk bu saydığım ülkelerin in
sanlarının tenine, ruhuna sinmiştir; ama Türkiye'de 
öyle insanlar görürsünüz ki Sayın Başkan, saygıdeğer 
milletvekilleri; Türklük, millîlik onların değil tenle
rine, henüz dillerine bile gelmemiştir. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri.) 

Öyleyse, vereceğiniz eğitim, sizin millî benliğini
zi, damarda kan gibi, gönülde ruh gibi hissedecek bir 
eğitim. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Bunu böylece ifade etmek istiyorum* 
Üçüncüsü; Bir şeyi derhal söyleyeyim Sayın Baş

kan; konuşmamda onu gayet açık olarak belirttim: 
Eğitimimiz, Batı'nın serlerinde yetiştirilen çiçekleri 
alıp getirip, Anadolu toprağına dikmek değildir. Yap
maya çalıştığımız eğitim, Anadolu toprağında, kendi 
iklimimizdeki kendi çiçeğimizi yetiştirmektir. (A. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Süleyman Yıldınm'm suallerini okuyorum 

efendim: 
«l* Sayın Ecevit Hükümeti zamanında 11 Ka

sım 1974 gün ve planlama 0.10 0.6 ve 28201 sayılı 
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okulları Genel Mü
dürlüğünün teklifi ve Bakanın oluruyîe Tunceli'de iki 
yıl süreli eğitim enstitüsü açılması kararlaştırılmıştı. 

Adı geçen eğitim enstitüsü açık mıdır, yoksa açıl-
nıamış mıdır? Açık değilse, nedenleri. 

21 . 2 . 1977 O : 2 

• 2* 2 . 6 . 1975 gün ve 13771 sayılı, Öğretmen 
Okulları Genel Müdürü Ayvaz Gökdemir'in imzasını 
taşıyan yazıda Tunceli Eğitim Enstitüsüne alınacak 
öğrenci kadrosu bildirilmişti. 1975-1976 öğretim yılın
da 60 yatılı, 20 gündüzlü olmak üzere toplam 80 öğ
renci alınacaktı. Bu yazıdan sonra, 11 . 9 . 1975 gün 
ve 21655 saydı yazı ekinde gönderilen açıklama ör
neğinin 4 ncü maddecinde Tunceli ilimiz kayıttan çı
karılmıştır* 

Belirtilen yazı ve açıklamadan, Bakan olarak ha
beriniz var mıdır? Varsa, neden yapılmıştır? 

3* 10 . 10 . 1975 tarihinde, yani Senato seçimin
den bir gün önce, adınıza, öğretmen Okulları Genel 
Müdürü Ayvaz Gökdemir tarafından Tunceli Valiliği
ne telefonla Bakanlık emri olarak, Eğitim Enstitüsü 
19754976 öğretim yılında öğrenime başlayacaktır-
Öğrenci kayıtları ön kayıt sistemine göre yapılacaktır. 
Halka duyurulmasını? 

Bu telefon emrinden haberiniz var mıdır? Var ise» 
Enstitünün açılmaması için engeller ne idi? Bir Ba
kan olarak, bu kadar çelişkili tutum ve sözler söyle
menizi Devlet ve hükümet ciddiyetiyle bağdaştırıyor 
musunuz? 

4. 17 . 11 . 1976 tarihli Cumhuriyet gazetesinde, 
Ağrı Kız îîköğretmen Okulunda Davut Yılmaz is
limdeki Coğrafya Öğretmeni, «Atatürk Moskoftur. 
Mavi gözlüdür, saçları da sarıdır. Bu tür, bir Türk 
tipi olamaz. Zaten tuttuğu yolla bunu ispatlamıştır» 
diye derslerde konuşmuştur. 

Basında da çıktığına göre, bu öğretmen hakkında 
ne işlem yaptınız? 

5* Yine aynı okulda Tarih öğretmeni Mehmet 
Hacı îbrahimoğlu ismindeki öğretmenin de, derste, 
«Bu gördüğünüz tabanca ile ben, Tunceli'de 150 tane 
kürtçü komünist temizledim. İçinizden, Tunceli'den 
gelen var mı? - ayağa kalkan öğrencilere - «Siz hepi
niz birer vatan hainisiniz. Sizin başınızı küçükken ez
meliyiz. Satılmış köpekler. Ya milliyetçi olursunuz, 
ya mağaranıza çekip gidersiniz» demiştir. 

Aynı tarihli gazetede belirtildiğine göre, bir Ba
kan olarak böyle şuursuz bir eğitici hakkında ne işîem 
yaptınız? 

6. Aynı Tarih öğretmeni, nöbetçi iken, devrim
ci kızlara bağırarak, son sıralara alarak, yemekte, bü
tün kızların karşısında, «Bu okulda Moskof İstan ve 
Kürdistan isteyen Varto'lu, Beyazıt'tı, Ağrı'h ve Tun
celili kızlara yemek yok. Kansızlar, vatan hainleri» 
diyor. 
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Bu çarpık fikirli, hasta öğretmen halikında ne 
işlem yaptınız?» 

Sualleri okumuş bulunuyorum. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER

DEM (Devamla) — Sayın Başkan, sualler vak'a, 
yer, mahal tefrik etmek suretiyle ortaya konulmak
tadır. 

Bunların hepsini ayrı ayrı tahkik edip, tetkik et
tikten sonra cevaplayacağım. 

Yalnız, bir şayi, hemen yeri gelmişken söyleye
yim : Millî Eğitim camiasının içerisinde, Atalürk'e 
dil uzatan veyahut bu tarzda ters beyna'arda bulu
nan hiç bir kimseye yer vermeyeceğimizi ve verme
diğimizi ifade etmek istiyorum. («Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Bunu açıklıkla ifade ediyorum ve bu espri içeri
sinde de konuyu tetkik edeceğimi arkadaşıma söy
leyeyim; tetkik edeceğim, tabiî ki. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Vahdettin Karaçorlu'nun suallerini arz 

ediyorum : 
«1. İlkokul müfredaıt programında, 4 ncü sı

nıfların beden eğitimi dersi ile müzik derslerinin müf
redatına 16'şar sayfa yer verildiği halde, din dersi 
için, 4 ncü sınıflarda yarim sayfa, 5 nci sınıflarda 
ise 1 sayfalık miktar kâfi görülmüştür. 

1/32 ve 1/16 nispetindeki bu muvazenesizliği 
uygun bulmakta mısınız? 

Uygun bulmuyorsanız, ne gibi teşebbüslere gi
rişlim iştir? 

2. İimî bakımdan muhtar olmasında zaruret 
olan üniversitelerin, idarî cihetten, bu muhtariyetin 
zararlı olduğu hadiselerle taayyün etmiş değil midir? 

3. Talebe hareketleri münasebetiyle hemen ted
risatın talikine karar veren profesörlerin, ders ver
medikleri müddet zarfında maaşlarından kesinti ya
pılmasına siz de taraftar mısınız?..» 

Say m Karaçorlu, 4 ncü sualinizde bir rumuz 
koymak suretiyle, bir şahıs halikında malumat iste
meklesiniz. 

Şahsın ismini açıkça söylemediğinizden, rumuz
la sorulacak olan suale cevap vermek fiilen mümkün 
oîamiayacağından, bu sorunuzu sorulmamış kabul 
ediyorum. 

VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Burada 
soramazdım, isterlerse verebilirim.' 

BAŞKAN — Mademki yazılı sorunuzda şahsın 
ismini açıklamayı uygun görmediğinize, bu nezaketi 
gögîerdiğâîize göre, burada bir şahsın ismini açık-
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lamskta mahzısr bulduğunuzu kabul etmiş olduğa* 
nazdan, açıklamamanızı tavsiye edeceğim; cevabını
zı yazılı versin. 

VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Bir öğ
retim görevlisidir Cerrahpaşa Hastanesinde. Sayın 
Bakan isterlerse ismini verebilirim ve bu hususta 
açıkça malumat vermeye hazırım. 

BAŞKAN — öyle ise, Sayın Bakandan yazılı 
suaî sorun ve öylesine cevap alın efendim. 

BuyuTun Sayın Baltan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKAN! ALİ NAİLİ ER. 
DEM (Devamla) — Sayın Başkam, Sayın Karaçor-
lu'nun ortaya koymuş olduğu sualler, esasında çok 
muhteval sualler; konuyu tetkik edeceğim. Ancak, 
hemen ifade edeyim, beden eğitimi ve din dersîeri-
na ayrılan müfredat programındaki saati tetkik ede
ceğim ve bu arada özerklik müessesene müteallik 
husus, hem akademik yönüuîiden, hem kanunlarımız 
muvacehesinde baş" i başına tetkike muhtaçtır. Bu 
itibarla, yazılı cevap arz edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Suaî cevaplandırılmıştir; teşekkür 
ederim. 

Buyurun Sayın Sanlı, bir şey mi var? 
A I İ SANLI (Burdur) — Say m Başkan, siz soru 

sormak isteyenleri tespit ederken elimi kaldırdım 
ve adımı yazdırdım. Şimdi, adımın yazılmamış ol
duğunu öğreniyorum; kusur bende değil. 

BAŞKAN — Beliki kusur bende, bilmiyorum; 
ama ben Divan arkadaşlarınla, «bizatihi isimlerini 
yazın» diye, mikrofondan da işitilecek şekilde, ihtar
da bulundum; isminiz yazılmış değil. Eğer bir yanlış
lık yapmışlarsa, kendilerinden sorayım . 

ALÎ SANLI (Burdur) — Elimi kaldırdım Sayın 
Başkan' kayıt işlemi bitene kadar da havada tuttum. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, «soru sorma işlemi bit-
ra'sür» diyene kadar elleri havada bulunanların tü-t 
münü yazdık» derler. Nerede oturuyordunuz o za
man Sayın Sanlı? 

ALİ SANLI (Burdur) — Söz isteyenleri okumadı-
ğoıız için, yazılıp yazılmadığımı tespit edemedim 
efendim; yine burada oturuyordum. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Buradaydı efen
dim, elini kaldırdığını biz de gördük. 

BAŞKAN — Sayın Ülker, zatıâlinilerinizin eîini 
kaklırdığmızt gördüm ve ihtar ettim.» 

ALİ SANLI (Burdur) — Hata şurada oMu efen
dim. Şayet, yazdığınız isimleri okusaydınız, ben, ya
zılı olup olmadığımı anlama fırsatını bulurdum. Bu 
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nedenle, ben nereden bilecektim, benim ismimin ya
zılı olup olmadığını? 

BAŞKAN — Affedersiniz, evvelce yazdığım 
isimleri okudum, sonradan da isimlerini yazdıkları
mı teker teker söyledim ve yazdırdım. 

ALİ SANLI (Burdur) — Sayıaı Başkan, okuma
dınız. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Evet, okunmadı 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yazılı verenleri okuduktan sonra, 
isimlerini yazdırdıklarımda, «Sayın Ülker yazılmış
tır, Saym Çakmak yazılmıştır» diye söylemek sure
tiyle işaret ettim. 

ALÎ SANLI (Burdur) — Saym Başkan, söyle-
medintiz efendim. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Saym Başkan, 
yazdı olanların isimlerini okudunuz. 

BAŞKAN — Evet, okudum onları. 

SABRİ TIĞLI (Kasitamonu) — Bunu okudunuz; 
fakat diğer sözlü isteyenlerin isimlerim okumadınız. 
«Yazılı yok» dediniz. 

ALİ SANLI (Burdur) — Elimi kaldırdım, «Söz
lü soru işlemi bitti» deyinceye kadar. 

BAŞKAN — Sayın Sanlı, mutlaka doğru söylü-
yorsumızdur; elbette ki, başka şekilde düşünmem 
mümkün değildir. Bu da böyledir. 

ALİ SANLI (Burdur) — Müsaade ederseniz, bir 
sualimi sorayım. 

BAŞKAN — Öyleyse, müsaade buyurun da, 
suallerin sonuna doğru düşüneyim. Mutlaka, siz, 
«sualler bitmiştir» denmeden evvel, «Ben elimi kal
dırdım» dediğinize göre, elbette ki, dediğinize ina-
nıyorum. Başka şekil olması zaten mümkün değildir, 
başka şekilde düşünmem de mümkün değildir. 

ALİ SANLI (Burdur) — Teşekkür ederim efen
dim. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sağolun Baş
kan. Biz de böyle düşünmüyoruz zaiîen. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, buyurunuz efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş
kan, Sayın Bakan, bugün bir mektupla bana iletil
miş oîan ve şimdi soracağım soruya isterlerse yazılı 
olarak cevap verebilirler. 

Sîskarya'daki Geyve ilçesinde, kış ortasında sekiz 
öğretmen, eşleri memur ve öğretmen oldukları hal
de, başka yerlere nakledilmiştir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — İl içi mi? 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İl içi. 
Birinci sorum bu. 
Bunun uzcrir.de durulması ve yazılı olarak ce-

vap!aiKSın!masMiı dileyeceğim. Bunların isimlerini 
veriyorum : Ünal Çetin, Ayhan Yükseîer, Ömer Er
dik, Hüseyin Çakır, Ali Kutsi Yalçın, Rauf Güner, 
Mustafa İncel ve Basri Kara. Bunların hepsi sekiz 
yılın üsiünde, 25 yıla kadar öğretmenlik yapan, ço
ğunun esteri aynı ilçede memur ve öğretmen olan 
öğretmenlerdir. • 

İkinci sorum : Sakarya Millî Eğitim Müdürü, iki 
devre Milliyetçi Hareket Partisinden aday olmuş 
olan bir zattır. Kendisi birçok kez komando kampı 
açmış ve ülkücülük ilkelerine göre, vuruculuk ilke
lerine göre kamp yönetmiştir. 

Bu Millî Eğitim Müdürü açıkça politika yapmak
tadır. Açıkça,, vurucu güçler yetiştirmektedir. Şu 
ana kadar da Sakarya Millî Eğitim Müdürlüğünün 
başında bulunmaktadır. 

Sayın Bakana, bu zatla ilgili, daha önce yazılı 
bir sora tevdi etmiştim; fakat bu yazılı sorumun ce
vabını 1,5 yıldan beri alamadım. Bir kez daha bütçe 
münasebetiyle, yenilemek istiyorum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Uysal. 
Buyuran Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Davamla) — Yazılı arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 
Sayın Mehmet Bozgeyiğin suallerini tevcih edi

yorum : 

«1. Gaziantep'in islahiye ve Oğuzeli ilçelerimi
zin, imam - hatip okullarını 1976 - 1977 ders yılı 
başlarında açtığınızı, milletvekillerinin de bulunduğu 
Mhük bir heyet huzurunda beyan ettiğiniz halde, 
hâlâ açılmamıştır. Sebebi nedir? 

2. Yükseköğretim ve eğitim merkezi durumun
da olan Gazfantep'e Yüksek İslâm Enstitüsü aç
mayı düşünüyor musunuz? 

3. Millî Eğitime bağlı bütün okulların binaları 
Bakariiiğınızea yaptırılırken, imam - hatip liseleri ve 
Yüksek İslâm enstitüleri binaları neden Bakanlığı
mızca yaptırılmamaktadır? 

4. 250'yi aşkın imam - hatip liseleri binaları içe
risinde Bakanlığınızca yaptırılmış olanları var mı
dır?» 

Saym Bozgcyîk, buradalar. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

http://uzcrir.de
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MİLLÎ EĞİTİM BAKAM ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Efendim, her üç sual de, bilhas
sa ikinci ve üçüncü sualler tetkike muhtaçtır. 

Yazılı arz edeyim efendim. 
BAŞKAN — Sualleriniz yazılı cevaplandırılacak

tır. 
Sdyın Âdil Ali Cineî, buradalar; sorusunu oku

yorum. 
«Trabzon'un birçok ortaokul ve liselerimle öğ

retmen açığı vardır. Örneğin Vakfıkebir lisesinde 
3CÖ saat boş geçmektedir. 28 öğretmene ihtiyaç var
dır. 

Bu dönemde bu liseye öğretmen ataması yapıla
cak mıdır?» 

Evet, Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Evet Sayın Başkan, derhal arz 
edeyim : Cumartesi günü veya dün bir mucip imza
lamak suretiyle, bundan böyle yeni bir sistemi oluş
turmaya karar vermişizdir. Vakfıkebir de, bu ayın 
sonunda, asker dönüşü gelenlerin, kur'aya tabi ola
cak yerlerin arasındadır. Ayrıca, kemdi isteyenlerin 
de Vakfıkebir'e tayin edilecekler listesinin içerisine 
alınmış olan işçilerimizden birisidir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sual cevaplandırılmıştır. 
Sayın Bakan, Sayın Orhan Çaıteri'nin sualleri 

var, arz ediyorum : 
Bakan, konuşmasında, «Barışa dönük bir cephe

yiz» dedi. 
Yükseköğretim ve ortaöğretimde; Ülkü Ocakları

na mensup veya destekçi olan ve komando diye 
isimlendirilen öğrenciler; Atatürk'çü, devrimci öğ
rencilere karşı savaş açmsş durumdalar ve bu öğ
rencileri derslere sokmuyorlar. 

Bu bir gerçektir. «Barışa dönük» dediğiniz ikti
darınız, bu savaşı önlemek için ne gibi tedbirler al
ımdır?» 

Evet efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALI NAİLİ ED-
DEM (Devamla) — Sayın Başkan, bir iddia ve ne
ticede bir hüküm. Affedersiniz, bu bir sual mahiye
tinde değil. Bir iddiada bulunuyor. Ben açıklıkla şu
nu söylüyorum : Öğretini kurumlarının içerisinde, 
okullarda, ister sağdaymış, ister soldaymış, isterse 
hangi istikamette olursa olsam, şartlanma, tüfeklerle 
konuşma, tetiğe uzanan parmakta biz yokuz. Bunu 
gayet açık olarak ifade ediyoruz. İster sağdaymış, is
ter soldaymış, kaba kuvvete sığınan fikir fikir de-
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ğudlr. Tetiklere uzanan parmakları okşayanlayız. 
Bizim savunduğumuz fikir budur Sayını Başkan. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sual cevaplandırılmıştır. 
Sayın Rauf Kandemir, buradalar efendim. Suali

ni okuyorum : 

«1. Üniversitelerimiz ve aldıkları öğrencilerle 
ilgili çizdiğiniz üzücü tabloya hangi tarihte sahip ol
dunuz? 

2. Gerçeği öğrendiğinizden bugüne dek, al
dığınız önlemlerden uygulamaya konulanlar var mı? 

3. Bu ortak derdi çözümlemek için, bugün tüm 
partilere yaptığınız çağrıyı- neden geciktirdiniz? Da
ha fazla geciktirilmemesi için somut bir öneriniz oîa-
esk mı?» 

Sualler bunlar Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Arz edeyim Sayın Başkan : Hü-
•kümet'te göreve başladığımız günlerin hemen erte
sinde, yapmış olduğum basın toplantısında, üniver
sitelerin, Türkiye'de bulundukları durumu kontenjan 
miktarlarını ve önerilerimi ifade etmiştim. 

O itibarla, bu uyan keyfiyeti bugün Parlamento 
kürsüsünde tekrar edilmektedir, ilk defa söylenme-
mekîe-lir. 

İkincisi «Üniversitelerin bugünkü durumunu tes-
pül; eden çizgiye ne zaman sahip oldunuz?» 

Zannediyorum şunu ifade etmek işitiyorlar; eğer 
yanlış anTamamışsam suallerini Rauf Beyin, şunu 
demek istiyorlar : Bu hal, ne zamana kadar geri git
mektedir? 

M. RAUF KANDEMİR (Ankara) — Hayır, Ba
kanlığı teslim aldığınız günden itibaren ne zaman 
muttali oldunuz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Bakanlıkta göreve başladığım 
günün ertesi günü demeyeceğim; ama bir hafta son
rasında ilk tutup tetkikini yaptığım ve bu konuda 
yapılmış bütün araştırmaları okuduğum birim, dal, 
üniversitedir. Onu o şekilde cevaplamak istiyorum. 

Öneri olarak ortaya koymuş olduğum meselede ve
receğim cevap şudur : Gerek kara Avrupası sistemi
ni, gerek Anglo - Salkson sistemini, gerekse Aııglo -
Amerikan sistem/indeki üniversite anlayışını, mevcut 
üniversite anlayışımızla birlikte yemden tetkik etme
ye muhtaç durumdayız. Bununla anlatmak istediğim 
şey şudur : 
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Saygıdeğer parlamenterler, Saym Başkan, konu 
gayet geniş olduğu için, bir sualin hudutlarını bir tek 
arkadaşımın ortaya koymuş olmasına rağmen biraz 
açıklamama müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun^ 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Saym Başkan, üniversitelerde, 18 üni
versite, aşağı yukarı l l ' i fiilen çalışır durumda. Mev
cut öğretim üyesini, bakınız şimdi size elimde en ileri 
düzeyde olan İsveç'le bir mukayese yaptım, en ileri 
düzeyde İsveç; İsveç'te, Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
si, devlet bütçesinin % 8'i. Bizde devlet bütçemizin 
% 14,5'u Saym Başkan. Üniversite bütçesi, mevcut 
olan, devlet bütçesine oranını mukayese etiiğjm za
man % 6 İsveç'te, Türkiye'de % 5. Bir enteresan 
rakamı getireceğim huzurunuza : İsveç'te öğrenci kay
dı 100 600, mevcut toplam öğretim üyesi 7 821. Biz 
de mevcut, Türkiye'de 1976 yılını esas almak sure
tiyle yapmış olduğum mukayesede, toplam öğrenci 
kaydı 108 000, öğretim üyesi 10 593. 

Sayın Başkan, en üst düzeyden İsveç'i getirmek 
suretiyle, zannediyorum ki bu meseleye bütünüyle 
Parlamentonun eğilmesinin niçin lâzım geldiğini bir 
kere daha açıklamış oluyorum. 

Teşekkür ederim Saym Başkan. (A. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ömer Lütfi Zararsız buradalar mı? Bura

dalar. 
Saym Bakan, Saym Zararsız'm suallerini tevcih 

ediyorum. 
«1. Yozgat ilimizin Çekerek ve Çayıralan ilçeleri

nin hazır binalarında imam hatip liseleri açılması zatı 
âlinizden kalabalık heyetlerce defaatle istenmişken, 
açamadığınız bu okulları ne zaman açmayı düşünü
yorsunuz? 

2. Birer ihtisas konusu olan, ilköğretimdeki din 
ve ahlâk dersi öğretmenlerini hangi kaynaktan temin 
etmeyi düşünüyorsunuz?». 

Açılması istenilen bir imam hatip okulu, bir de 
ilkokullara din dersi öğretmenliğinin kimler tarafın
dan yapılmasını düşündüğünüz» soruluyor Sayın Ba
kan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Başkan, her iki konu da fevka
lâde önemli konulardır. Esasmda, sadece Çayıralan 
veya Çekerek içrn ortaya konulan sualler, genellikle, 
biraz evvel saygıdeğer arkadaşınım Oğuzeli ve islâhi

ye için koyduğu sualler kadar önemli. Halihazırda, 
tetkiklerimiz içerisinde, bir iki rakam söyleyeceğim 
arkadaşlara : 

Geçen sene 72'ye varan, bu sene 76'yı geçen, 78 
lere ulaşan imam hatfp liselerini açtık. Bu, bir anla-
yîşm, Türkiye'nin büyük bir ihtiyacının cevaplanma
sıdır. Yeter mi? Hayır değil; ama imkânlarla arzular 
arasındaki orantıyı, dengeyi sağlamak mecburiyetine 
deyiz. 

Halen, imam hatip liselerinde, haftada meslek 
derslerinden 8 900 saat boş geçmektedir. Halen.. 

AHMET AKÇEEL (Balıkesir) — Diyanetten ele
man al. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Bitirdim Diyaneti, boşalttım, tamam; 
Diyanette kalmadı, bitirdim. Arkadaşlarım öyle söy
lüyorlar; ama, bir bir tetkik ettiğim konular. 

İki : Bu yıl açıp da, büyük bir gönülle meselenin 
içerisine girip de, müdürünü henüz tayin edemediğim 
12 imam hatip lisesi var. Senenin sonuna geliyoruz. 
Zannediyorum ki, arkadaşlarım, meseleye yaklaşma-
smdaki hareket tarzlarımızdan birisi, sadece 4 duvarı 
değiS; oraya öğretmeni, oraya yöneticiyi birlikte ge
tirmeye mecburuz. Öğretmeni ve yöneticiyi getirme
diğiniz takdirde, ortaya çıkacak olan öğrenci ne ca
hildir, ne aydındır; ortaya çıkan öğrenci yan cahildir 
ki, o yarı cahil, hem cahilden, hem de ortaya çıkan 
aydından çok daha tehlikeli olur. 

O itibarla, ortaya koymaya çalıştığımız şey, «İm
kânımız ne, arzumuzu ne ölçüde cevaplıyor?», bu 
dengeyi sağlayabilmektedir. Bu hususu şunun için 
söylüyorum : 1976 - 1977 öğretim yılı bitti; ama, be
nim tetkiklerimin içerisine, hafızam yanıltmasın be
ni, 1977, yani bu yıl içerisinde açılacak imam hatip 
liselerinde Çayıralan var; fakat Çekerek'i tam şu an
da hatırlamıyorum, hata etmemek için kaydı ihtiyatî 
ile konuşuyorum. 

İkinci konu, üzerinde hâlâ titizlikle durduğumuz 
bir konudur, hassasiyetini paylaştığımız bir konudur. 
Bu konuda yapmış olduğumuz çalışmayı geniş olarak 
değerli arkadaşıma yazılı olarak arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İkinci sualiniz yazılı olarak cevaplandırılacaktır 

Saym Zararsız, 
Efendim, Saym Cemil Erhan?.. Buradalar. 
Saym Erhan'ın suallerini okuyorum efendim : 
«1. Ağrı Kız Îlköğretmen Lisesinde, yemek sa

lonunda, bu okulda Moskofistan ve Kürdistan iste
yen, Varto'lu, Beyazıt'h, Ağrı'ls..» 
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Sayın Erhan, bu sual cevaplandırıldı, sizden evvel 
başka bir... 

CEMİL ERHAN (Agn) — Aynı soru değil efen
dim. 

BAŞKAN — Değil mi? Okuyayım, peki. 
«Bu okulda Moskofistan ve Kürdistan diyen, Var-

to'lu, Beyazıt'h, Ağrı'n, Tunceli'li kızlara, yemek yok 
diyen; kareteci, yılan lakaplı, yüzbaşı rütbeli öğret
menler kimlerdir? 

2. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Al
parslan Türkeş'in, yeniden dünya evine girdiği gece 
okulda eğlenceler düzenlenip, marşlar söylenmiş mil
dir? Marş söylemeyen öğrenciler yatakhanelerden çı
karılıp, uykularına engel olunmuş mudur?». 

ALÎ FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — Sayın Baş
kan, bu sual değildir, ahlâksızlıktır. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum... Ri
ca ediyorum Eyüpoğiu... 

ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — Birinin 
şahsî hayatına karışmaktır. 

BAŞKAN — Her şeyden evvel, Başkanlığa hitap 
etmenin şekli vardır. Evvelâ o şekle itaat etraenJz 
şarttır. Rica ediyorum... Bu suali okurum; o sualin, 
olup olmadığım ben takdir ederim; sual değildir dedi
ğim zaman, o, suallikten çıkar ve sizin verecek oldu
ğunuz cevaptan daha etkilidir benim yapacak oldu
ğum şey. 

Rica ediyorum oturunuz yerinize. 

ALt FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — Bu türlü 
sualler için söylemek istediğim.. 

BAŞKAN — Rica ediyorum.. 
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Ne biçim laf bu, 

«Ahlâksızlık» ne demek? 
BAŞKAN — Arkadaşlarım, sizden de rica ediyo

rum.. 
YASİN BOZKURT (Kars) — Böyle sualleri içi

nizden okuyun beyefendi, açıktan okumayın» 
BAŞKAN — Sizden de rica ediyorum.. 
Sayın Eyüpoğlu, sualler okunur, bu sual değildir 

denildiği zaman, bunun içerisine giren mananın kap
samını tümünüz birden cevaplandırmaya kalkarsanız, 
yetiştiremezsiniz; çünkü, Başkanlığın, «Sual değildir» 
sözünün altında yatan mana büyüktür. 

Her şeyden evvel bunu bilmek lâzım gelir. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Böyle bir 

kaide yok. 
BAŞKAN — Rica ediyorum.. 
YASİN BOZKURT (Kars) — İğrenç bir şeyi 

okumayın Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Rica ediyorum, Başkanlığa bir şey 
öğretecekseniz, usulüne göre yaparsınız muameleyi. 
öğreteceğiniz şey varsa, usulüne göre yaparsınız; 
oturduğunuz yerden Başkana bitap edilmez bu şekil
de. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Müstehcen 
şeyler okunmaz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, Başkanlığa bu şekli
de hitap olmaz. 

ALİ FUAT EYÜPOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, en az bizim kadar siz de hatalısınız, fazla 
kızıyorsunuz. Biraz kendi hareketinizi kendiniz ta
yin edin. 

BAŞKAN — Olabilir, hatam varsa hakkımda 
usul muamelesi açarsınız. Başka şekilde olmaz. 

Rica ediyorum.. 
MEHMET OĞUZ ATALAY (Konya) — Baş

kan, arkadaşlar haklı, doğru söylüyorlar; bu kadar 
kızmanıza lüzum yok. 

BAŞKAN — Kızmıyorum, kızmıyorum da, sa
yın üyeler, ben suali sorarken bu şekilde Başkanlığa 
hitap, herhalde sizin de tasviplerinizi alamaz, öyle 
zannediyorum. Onun içindir ki, hitabım böyle ol
du; özür dilerim. 

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — Sayın Başkan, ba
zı soruların zapta geçip geçmemesini takdir etmeniz 
gerekir. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu suali okumadan, 
«3u suaK okumuyorum» diyecek olsam, «Hangi su
nidir ki okumuyorsunuz?» cevabının karşılığında ben 
bu suali okumak zorunda kalırım. Rica ediyorum.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) -— Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz bir cümle söyleyeceğim: 
Gayri millî, gayri ahlâkî suallerin sorulmaması lâ
zım. 

BAŞKAN — «Söz konusu lisede hangi gazete
ler öğrencilere zorla okutulmaktadır? 

4. — Atatürkçülük nedir?» «Atatürk İçin Söy
lenenler adlı kitap öğrencilerden toplanttırüarak, 
okuyanlar dövülmüş müdür? 

5. — Yukarıda arz ettiğim uygulamaları yapan 
öğretmenler hakkında ne gibi işlem yaptınız?» 

Sayın Bakan, birinci sual, kız öğretmen lisesinde 
yemek salonunda birtakım vakalar olmuş; ikinci su
ale gelince: İkinci sual, sual mahiyetini taşımaz. Şah
siyeti içeren, şahsiyetlere tecavüz eden bir şekildedir. 
Bunun sual olması mümkün değildir ve böyle bir 
sualin bir daha Yüce Meclisten Başkanlığa gönde
rilmemesini rica ederim ve bunu suallerden çıkarıyo-

1 rum. 
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Birinci suali, üçüncü suali ve dördüncü suaîi ce
vaplandırmanızı rica ediyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Başkan, yer isnat etmek, yer ve 
şahıs ortaya koymak suretiyle bir olayın cevabı is
tenmektedir; tetkike muhtaçtır, yazılı olarak arz 
edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim. 
Sayın Cemil Ünal'ın sorusu: «Üniversitelerin öğ

renci alma politikası hakkında görüşleriniz nedir?» 
diye bir sualleri var efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Efendim, biraz evvel bir düğer arka
daşımızın bu konuda ortaya koymuş olduğu, bende
nize tevdi buyurmuş oldukları suale benzer bir su
aldir. Esasında, yazılı olarak da arz edebilirim ve fa
kat vermiş olduğum cevapla yetinmedikleri takdir
de bunu yazdı olarak arz edebilirim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Yazılı olarak bir tek sual kaldı elimde: Sayın 

Halil Dere buradalar mı?.. Yoklar. 
Suali kaldırıyorum. 
Saym Ülker, zatıâlileriniz sual soracaktınız; bu

yurun. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Saym Başkan, Sa
yın Bakan lütfedip cevap verirlerse memnun olaca
ğım. Birinci sual şu: 

1977 yılında üniversite giriş sınavına 400 bine ya
kın öğrencinin katılacağı beklenmektedir. Geçen yıî 
316 bin kişi imtihana girmiş, bunlardan 80 bin ka
darı alınabilmiş, 236 bin kişi girememiş idi. 

Sayın Bakanın bu konuda çeşitli zamanlarda be
yanları vardır, daha fazla öğrenci alınması konusun
da. 

Bu, 400 bin sayısı karşısında ne gibi bir çalışma 
vardır, ne gibi tedbirler düşünülmektedir? Sorumun 
birisi bu. 

İkinci sorum: İstanbul Teknik Üniversitesinde 
polis, dekan, dekanvekili ve bir öğretim görevlisine, 
kendilerinin dekan olduklarını, görevli olduklarını 
bildirdikleri halde, tecavüz etmiştir. 

Bu tecavüz, hem kişiliklerine tecavüzdür, hem 
eğitim özgürlüğüne tecavüzdür, hem de üniversite 
özerkliğine tecavüz anlamını taşır. 

Bu tecavüz haberi üzerine, millî eğitim camiası
nın başı olarak, sayın Millî Eğitim Bakam ne gibi 
girişimlerde bulunmuştur? 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Ülker. 
Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKAM ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Sayın Başkan, üniversitelerle ilgili soru
yu daha evvel arkadaşlarımın vaki sualleri sırasın
da cevaplandırdım. Ne yapılır? Geliniz bir kere de 
başka açıdan meseleye yaklaşalım. 

İster ekonomik sistemleri farklı, ister siyasî sis
temleri farklı olsun, bununla kastettiğim şey, ister 
Batı sistemlerinin içinde, hürriyetçi demokrasinin 
içinde olsun, ister tanıamiyle Doğu bioku ülkelerinin 
içerisinde olsun, üniversitelerin görevlerinin, bir yan
dan da, kitlesel eğitim olduğunu, kitle eğitimi oldu
ğunu ifade etmiştim. Bu, giderek, açık yükseköğreti
mi meydana getirmiştir. Böylece, 1975 yılında, bir 
taraftan televizyon, bir taraftan radyo aracılığı ile 
Türkiye'de de açık üniversite sistemini yaygın hale 
getirmenin adımlarını. attık. Huzurlarınızda ifade 
edebilirim ki, bugün yaylnız bu dalın örgön öğretim 
da'îmla, iki yıllık yükseköğretimin sonunda, Türki
ye'nin istediği ara meslek dalındaki insangücünü kar-
şjlamada halen bu okullarda 11 bin öğrenci oku
maktadır. 

Böylece, üniversitelerin, kendi özerk anlayışları 
içerisinde, hangi menşeden, ne miktarda öğrenci ala
cakları anlayışının yanında, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı, yine üniversiter düzeyde olan, eğitim ve 
Öğretimini üniversite hocalarının yapmış olduğu, 
kitaplarını, ders programlarım saygıdeğer üniversi
te öğretim üyelerinin hazırlamış olduğu dersler de
vam etmektedir. Bununla yaratılan geçen yılki ka
pasite 60 000 dir. Böylece, yeni 60 000 îik kapasite, 
üniversitenin hemen yanında üniversite düzeyinde 
meydana getirilen, bizim meydana getirdiğimiz ka
pasitedir. 

Zannediyorum ki, üniversitelerin bu yıllarda Tü-
bingen Üniversitesinde, genellikle Bavyera bölgesin
de uygulanmaya başlanan, bilhassa tıp dalında ve 
bir kere de meslekî teknik dalların içerisinde, mühen
dislik dalında, mevcut öğretim yıllarını ve sönıest-
rileri kısıtlamak, daraltmak, daha aza indirmek su
retiyle, kısa zamanda, çok sayıdaki insanı üretici ola
rak hayata atma bir prensip olarak benimsenmiş, 
uygulaması yapılmaktadır. Aynı uygulamayı biz, 
açık öğretim düzeyinde yapmaktayız. Bu anlayış 
1968'den bu yana De Gaulle Fransa'sında uygulama
ya girmiş, giderek Avusturya'da da bu sistem uygu
lanmaya başlanmıştır. O da, çok sayıda üniversiteli 
öğrenci yetiştirme yerine, çok sayıda meslekî, tek-
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nik dalda ara insan gücünü yetiştirmek. Böylece, 
Üniversitelerin bugüne kadar modern hukuk içeri
sinde ve modern eğitim sistemi içerisindeki yerleri
nin hemen yanında bir ikinci blok yükselmektedir. 
Bu blok, meslekî dalda insan yetiştirmek. Böylece, 
yüksek düzeydeki üniversite mezunu öğrencileri 
yanında, yüksek mühendisin yanında, işçinin hemen 
arasında teknik elemanı yetiştirme keyfiyetidir. Ka
ra Avrupası olsun, Anglo-Sakson, Anglo-Amerikan 
sistemleri olsun, Batı ülkeleri sistemleri olsun, Avus
turya eğitimi sisteminin içerisinde meseleyi tetkik 
ediniz, şimdi ifade ettiğim bu hususlar yer almakta
dır. 

Bunları söylememin sebebi, şü; Kontenjanı ar
tırmada, sadece, mevcut klasik okullarımıza öğren
ci miktarını azaltma yolları aranırken, öbür taraftan, 
öğretimdeki yıllan azaltmak suretiyle de, kısa za
manda insanları mezun etmek suretiyle hayata atıl
mayı da, kontenjanı artırma yollarından biri olarak 
mütalaa etmekteyiz. 

Bunun yanında, açık üniversite sistemini Türki
ye'ye getirmek.. Bir manada, «Uzaktan eğitim, öğre
tim sistemi» dediğimiz sistem, bir manada eğitim 
teknolojisinin gelişmiş olan şeklini Türkiye eğitim 
sistemine uygulamak suretiyle, üniversitelerin kapı
sına taşarak, odaların içerisine girerek, çok sayıda
ki insanı eğitme sistemi de, üniversitelere alınacak 
öğrencinin miktarım, kontenjanını artırıcı yollar ola
rak mütalaa edilmektedir. 

Ortaya koymuş oldukları ikinci suali, değerli ar
kadaşıma söyleyeyim: Sadece saygıdeğer rektöre-bir 
arkadaşım da sordu suallerin içerisinde, onu yazılı 
verecektim; ama sırf şu anda hatırıma geldiği için, 
bağışlayınız, yine zamanınızı almamak için geçmiş
tim; aşağı yukarı muttali olduğum, öğrendiğim her 
hadisenin sonunda, üniversitesine, eğer lisede ise lise 
müdürüne, ortaöğretimin birinci kademesinde ise or
taokul müdürüne, kazaya uğrayan, istemediğimiz bir 
sebeble, bir kurşunla yaralanan, ölen insanlara hem 
geçmiş olsun, hem de başsağlığı dilemekte bugüne 
kadar devam ettim. Bir kısmına da bizzat kendim 
telefonla aramak suretiyle geçmiş olsun temennisin
de bulunmuşumdur. 

Sözlerimin başında belirttim: Kendi gökkubbe-
miz altında ölümlerde saadeti, yaralamalarda saade
ti değil, huzurda ve barışta saadeti arayan insanla
rız. Bunu bu şekilde cevaplamak isterim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — O kısmı değil, ya
sa] olarak ne yaptınız? 

I MİLLİ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Yasal olarak yapılacak keyfiyet, ilgili 
teftiş heyetine intikal ettirilmiştir. Bu meseleler, il
gili daireler tarafından tetkik edilir, değerli hukukçu 
arkadaşım da bunu bilir. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Teşekkür ederim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Ben de teşekkür ediyorum. 
Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Ben teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Ömer Kahraman, buyurun 

efendim. 
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş-

kanım, Sayın Bakandan öğrenmek istediğim üç so
rum var: 

1. — Öğretmenlerin maaşlarından kesilen % 5' 
lerin miktarı ne olmuştur? 

Bu paralar nerede kullanılmaktadır; bunun için, 
Bakanlık ne düşünmektedir? 

2. — Lise mezunu olup, bugün öğretmenlik ya
panların intibaklarında büyük bir haksızlık olmuş
tur. Örneğin, öğretmen okulu çıkışlılar 12/2'sinden 
bnş'atıldığı halde, lise mezunları, öğretmenler 13 ncü 
dereceden maaş almaktadırlar. 

Bakanlık, bu haksızlığı düzeltemeyi düşünmekte 
midir? 

j 3. — Endüstri meslek liselerinde öğrenciler tez
gâhta, torna başında vesaire işlerde çalışıyorlarken 
iş kazaları olmaktadır. Bu öğrencileri Bakanlık sigor
ta ettirmeyi düşünmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Sayın Başkan, üçüncü sualden başla
mak suretiyle cevaplayayım. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) Yazıh cevap 
verin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) Yalnız. Üçüncü suali; birinci ve ikinciyi 
yazıh takdim edeceğim. Çünkü, benden miktarlar is-

I tiyorsıınuz; ama üçüncü suali cevaplayayım. 
I Meslekî Teknikokullarda tezgâhta, tornada, ka-
I portada çalışan öğrencinin elbetteki bir iş kazası ne-
I ilçesinde parmağını, kolunu, ayağım, vücudunun 

herhangi bir yerini kaptırmak suretiyle sakat olması-
j na karşılık, geçen seneden bu yana, yani, 1976 ve 

1977 yılında olmak üzere sigortalanma keyfiyetini 
I uygulamaktayız. 
1 Arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayılı Bakan. 
Buyurun Sayın Zekâi Yaylalı. 
ZEKÂt YAYLALI (Erzurum) — Sayın Başkan, 

soracağım sual sorulmadı ise, sayın Bakandan öğ
renmek istediğim bir sualim var: 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti
nin tasarrufu olarak, tayin ettiği rektöre karşı, üni
versite öğretim üyeleri arasında reaksiyonel bir du
rum mevzubahis oldu ve şu anda üniversite çıkmaz
dadır. 

Hükümet o'arak Sayın Bakanın düşünceleri ne
dir? 

-, BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Başkan, kısa olarak arz ediyo
rum: 

Orta Doğu Mütevelli Heyeti, Orta Doğu, kendi
sine ait olan kanun içerisinde yürütülen, eğitim ve 
öğretimini sürdüren müesseselerimizden birisidir. 
Mütevelli Heyeti, kendisine mevdu olan görevleri, 
kendi iradesini kullanmak suretiyle çözüme bağla
maktadır. 

Hemen belirteyim ki.. 

ALİ SANLI (Burdur) — Görevi 16 Şubatta so
na erdi. 

MİLLÎ EĞİTİM B A K A M ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Ben, bana sorulan suale cevap veri
yorum. Acaba bir başka sualin içinde miyim? Bana 
sorulan sual, «Orta Doğu Mütevelli Heyetinin yap
mış olduğu tasarruf münasebetiyle, bazı üniversite 
öğretim üyelerinin karşı koymaları durumunda Hü
kümetin görüşü» değil mi efendim? 

ZEKÂİ YAYLALI (Erzurum) — Evet efen
dim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sual bu, bu suale arzı cevapta bulu
nuyorum. 

Mütevelli Heyeti, kendine mevdu yetki hudutla
rı içerisinde görevlerini ifa eder. Siyasî iktidarın tem
silcisi olarak, Mütevelli Heyetine, ne, «Falancayı se
çiniz» ne de, «Falancayı bulunduğu noktadan aîmız» 
tarzında telkinlerimiz olmamıştır. 

Orta Doğu Mütevelli Heyeti kendi yetkisini kul
lanmak suretiyle bir arkadaşı oraya seçmiştir. Seç
me keyfiyeti kanunlara göre yapılmıştır, yani - çok 
kullanılan kelime olduğu için ben de müsaadenizle 
kullanacağım, beğendiğimden değil-kanunîara göre, 
mevzuata göre kullanılan ve yapılan bir tasarrufun 
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kanunlara ve mevzuata saygılı olanlar tarafından 
aynı saygınlığın gösterilmesi gerekmektedir. Mese
leye yaklaşma tarzımız budur. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederjm Sayın Bakan. 
Sayın Nurettin Karsu. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş

kanım, aracılığınızla sayın Bakandan şu soruları
mın cevaplandırılmasını istiyorum: 

1. -T- Sayın Bakan, bugün Türkiye'de yükseköğ
retim kurumlarını kapsayan yüksekokul, akademi ve 
üniversite sayısı kaçtır? Bunlardan kaç tanesi öğreti
me açıktır şu anda? Kaç tanesi de öğretime kapalı
da? 

2. — Sayın Bakan, tarihimizde geçmiş bir değer
li bakanın dediği gibi, «Şu okullar olmasa şu Millî 
Eğitim Bakanlığı kolayca yönetilebilir» tarzında dü
şünüyor mu, düşünmüyor mu? 

3. — Ben, sayın Bakanm son zamanlarda, bilhas
sa son bir senede, kendi iradesi dışında da bazı olu
şumların meydana geldiğini öğrenmiş bulunuyorum 
ve bunlardan öğrendiğime göre de, sayın Bakanı 
kabinenin ortaklarından bir Başbakan Yardımcısı
nın ve onun kendi emrinde olan genel Müdürleri ta
rafından büyük ölçüde etkilendiği söylenmektedir. 
Ben bunu sayın Bakana yakıştırmamakla beraber, 
bunu da kamuoyu huzurunda öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan, birinci sualin cevabını vermenizi 

istirham edeceğim. Diğerleri şahsiyete müteallik olan 
hususlardır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Lütfediniz Sayın Başkan, ben de, mü
saade ederseniz.. 

BAŞKAN — Eğer bir tariz kabul ediyorsanız 
cevap verin. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Lütfedin, lütfedin, bir tek şey söyleye 
ceğim. 

Birincisi, pek uzun. Size, üniversitelerin, yüksek
okulların, akademilerin ne kadar olduğunu, miktar 
olarak veririm. Veririm; ama önemli değil. «Kaçı 
açık, kaçı kapalı?» sualinin cevabını şu anda bil
mem mümkün değil, şu anda bilmiyorum. Onu, tet
kik edip vereceğim. 

Yalnız, bir şeyi söyleyeyim: Okulla ilgili söyle
diğiniz şey doğru şey değil, güzel şey değil. Bir mem
lekette ne kadar okul açılırsa, o kadar hapisane ka-
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pamr. O itibarla, okul bizim her şeyimizdir. Eğer 
her birimiz bu sıralarda oturuyorsak, bunu okula 
medyunuz. Eğer, Türkiye Batıhlaşacaksa, Türkiye, 
çağın uygarlık seviyesinin üzerine çıkacaksa, eğer, 
Türkiye, medeniyetçilik mücadelesini en güzel şe
kilde verecekse, o zaman çok sayıda okula ihtiya
cımız var demektir. 

O itibarla, bir Millî Eğitim Bakanına atfen, «Şu 
okullar olmasa idi ne kadar iyi olur» tarzındaki 
ifadenizi paylaşmam mümkün değil. 

Üçüncüsü: Onu, hemen Sayın Başkan, müsaa
denize sığınarak söylerim: Parlamento hayatımdan 
önceki kısmı önemli değil; ama 16 senedir bu parla
mentonun içindeyim, emri kanundan alırım, bir. Bir 
de," milletten ve onu yaratan Yüce Allahtan alırım. 
Bunun dışında emir aldığım yer yoktur. Arz ederim 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ali Nejat ölçen, buyurun efendim. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Millî Eğitim Bakanlığı 1,976 müfredat programı 
ilkelerinden, «Atatürk'ün çizdiği milliyetçilik anla
yışı içinde» ilkesi niçin çıkarılmıştır? Sayın Bakanın 
bilgisi içinde mi çıkarılmıştır? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum: Yine, müfredat programından, 
«Atatürk'ün Gençliğe Hitabı»nı, öğrencilere, derin
liğine ve gençliğine kavratmak, Türk devrimlerinin 
ilkelerini ve çok yönlü anlamlarını, değerini, önemi
ni, ne gibi engeller getirerek, nasıl büyük fedakar
lıklarla gerçekleştirildiğini belirterek, bunların ko
runması ilkesi niçin çıkarılmıştır? 

3. Batılılaşma niçin çıkarılmıştır? Bunun yerine 
ne konacaktır? 

4. Ders kitabı siparişi usulünden, büyük sakın
caların olması nedeniyle, sayın Bakan, vazgeçilece
ğini söyleyebilir ms? 

Sonuncu sorum, bir gazetede yayınlanan ve sa
yın Bakanın da bulunduğu bir fotoğraf.. Gazi Eği
tim Enstitüsünde, Gazi Eğitim Enstitüsünün önünde 
ölen öğrenci Alpaslan Gümüş'ün cenaze töreniyle il
gili. 

Bu öğrencinin ölümüne hepimiz üzüntü duyduk; 
ama şu cenaze törenine katılmasından.. 

Acaba, bu öğrenci Sayın Bakanın akrabası mı
dır? Yoksa, hangi amaçla bu törene katılmıştır? 

Cevap vermesini rica ediyorum. Çünkü, Sayın 
Bakanın başka hiç bir törene katıldığını duymadım. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Sayın Başkan, arz edeyim: 
Birinci: Atatürk ilkeleri doğrultusundan çıkma 

müfredat programı. 
Böyle bir şey yok; ama bunu tetkik ettireceğim. 

Benim bilgilerimin içerisinde böyle bir şey yok, bu
na kimse de cesaret edemez. 

İkincisi: Batılılaşmadan... 
O kavramda bir anlaşmaya varalım. Batılılaşma

dan, coğrafya tabirini kullanmıyoruz herhalde. 
«Batılılaşma» dediğimiz zaman, Batının ilmî, 

teknilojisi, demokrasi anlayışım benimsiyoruz zan
nediyorum? 

O itibarla, ne ilimden vazgeçeriz, ne teknolojiden 
vazgeçeriz» ne de demokrasi anlayışından vazgeçe
riz. Bu itibarla, bunu da gayet net ve açık olarak 
söylüyorum. 

Üçüncüsü: Bahsettiğiniz, acaba, o «And»mı, 
«Yemin mi?» Onu mu kastettiniz? Onu anlayama
dım ben. Orada, Atatürk'ün Türk gençliğine.. Onu 
anlayamadım efendim, affedersiniz. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Müfredat 
programında, «Atatürk'ün Türk Gençliğine Hitam» 
nın öğrencilere, derinliğine ve genişliğine kavratmak 
diye başlayan, devam eden bir pasaj var. Bu, tümüy
le beraber çıkarılmıştır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALI NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Başkan arz edeyim. 

ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Bakan, 
eğer incelerseniz, göreceksiniz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Hay hay, inceleyeyim, onu da tetkik 
edeyim; değerli arkadaşıma, o kısmı yazılı vereyim. 
Yalnız, şu kadarcık söyleyeyim: Bakanlıkta göreve 
başladığım zaman boş olduğunu gördüğüm duvara, 
Atatürk'ün Türk Gençliğine Hitabı» nı bendeniz 
koydum. 

O itibarla, bu anlayışın içerisinde olan bir insan, 
zatıâlinizin tevdi buyurduğunuz suale itibar ve ilti
fat etmeyeceğimi de peşinen kabul etmenizi rica ede
rim. (A. P. sıralarından alkfşlar) 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Son tefsiri 
değişmişse bunu izah etmenize lüzum yok ki Sayın 
Bakan? 

BAŞKAN — Sayın Çakıroğlu.. Sayın Çakıroğlu, 
usulümüzde böyle hitap yok; rica edeceğim efen
dim. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM 
(Devamla) — Bir şey daha.. Bunu, sorduğunuz son 
sualin cevabım çoktan verdim, üç defa verdim; ama 
bazı insanlar ya duymak istemiyor, ya görmek iste
miyor, ya işitmek istemiyor. 

Şimdi, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin He
saplarını Tetkik Komisyonunda, yani İktisadî Dev
let Teşekküllerini Denetleme Komisyonunda Sayın 
Nurettin Karsıı da vardı. Bunu orada da açıkladım, 
bu şimdi sorduğunuz suali. 

Konu şu: Bir gün, Gazi Eğitim Enstitüsündeki 
olayları yerinde incelemek için gittiğim toplantıda, 
akşamcı öğrenciler vardı.. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ben orada 
yoktum ki Sayın Bakan? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Hayır, bir dakika, açıkladığım konuş
ma, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Hesaplarını 
Denetleme Komisyonunda, bu açıklamayı yaptım, 
zatıâliniz de oradaydınız, onu dedim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Başkasıy
la konuştuğum için Sayın Bakan, anlayamamıştım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Anladım Sayın Nurettin Bey, çok te
şekkür ederim. 

Orada, geceleyin eğitim ve öğretimlerine devam 
eden öğrencilere bu açıklamayı yaptıktan sonra, er
tesi günü kendilerini ziyaret edeceğimi ve bu sebep
le, gündüzlü olan öğrencilerin hazır bulunmalarını 
kendilerinden istedim. Saat 13.30'da, günlerden Çar
şamba günü, gayet iyi hatırlıyorum, Grupumuzda 
toplantı vardı, Gruptaki toplantıyı bitirdim, Sayın 
Başbakanım konuşuyordu, saat 13.30'da çıktım, ga
yet iyi bildiğim gündü. Bunu üç defa açıkladım; ama 
Sayın Ali Nejat ölçen ya duymak istemiyor, ya 
tekrarında yarar görüyor. Ben tekrar edeyim: Saat 
14.00'te aşağı yukarı, Talim Terbiye Dairesine gittim 
ve oradan okulun müdürüne kendilerine ziyaret et
mek için gün vaadettiğim, öğrencilere söz verdiğim 
saatte hazır bulunmak için geldiğimi, öğrencilerin 
hazır olup olmadığım sordum. Okula gittiğimde, 
14.15 idi, cenaze ile karşılaştım. Siz cenazeyle karşı-
laşsaydınız ne yapardınız Sayın Ali Nejat ölçen? 
Ben de onu yaptım. Teşekkür ederim. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, bana bir soru sordular, cevap vermemi isterse
niz, cevap vereyim efendim.. 

BAŞKAN — Bu soru, cevabın içerisinde bulunan 
bir soru idi. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ben Sayın 
Bakan gibi davranmazdan. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 
yeter artık, üç saat oldu. 

BAŞKAN — Zannedersem, meseleye başladığı
mız zaman burada değildiniz, onun için haberiniz 
yok. Sualler tahdit edilmiş, sorulmuş ve isimleri ya
zılmış, ancak o sualler cevaplandırılacaktır. 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Verirler bir 
gensoru, bu işin kökü çıkar ortaya. Nedir bu böyle? 

BAŞKAN — Sayın Fahri Erçelik buradalar mı 
efendim?.. Sayın Erçelik, Fahri Erçelik? Yoklar. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — «Özçelik» 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Fahri Erçelik yazıyor. Yanlış yazıl
mış öyleyse. Buyurun Sayın özçelik. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — İhsan Ata-
öv'ün kardeşidir Sayın Başkan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim.. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Efendim, maa
lesef, Meclise de gayri ciddilik sokuluyor. Arkadaşı
mızın sorularına, «Sorular ciddî olmalıdır» dediler. 
Sorular da ciddî olmalıymış... 

BAŞKAN — Rica edeyim, sualinizi tevcih buyu
run da efendim. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Sayın Başkan, 
1976 Bütçesinde öğretmen ve idareci nakillerinde ne 
kadar para harcanmıştır? Sorumun birisi bu. 

İkincisi: Ortaöğretimde öğretmen sıkıntısı çeki
lirken, Bakanlığınızın, öğretmenleri eşlerinden ayı
rarak, uzak yerlere nakletmesiyle, öğretmeni istifa
ya zorlamasının nedeni nedir? Döneminizde kaç ilk
okul öğretmeni, kaç ortaokul öğretmeni nakledilmiş
tir? Bunu şunun için soruyorum: Aldığım yeni bir 
mektupta, Antalya'da iki öğretmenin, ortaokul öğ
retmeninin. 

BAŞKAN — Sayın özçelik, sualler gerekçesiz 
olacaktır, malumuâliniz; gerekçesiz rica edeyim. 

FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) .. Birisinin de isti
fa ettiği öğrenilmiştir. Onun için sormak ihtiyacını 
duydum. 

Üçüncü sorum: Antalya Güzelbağ kasabasında 
olduğu gibi, bir müdür ve bir mühürle çalışan kaç 
ortaokul vardır? Bunlara ne zaman öğretmen veri
lecektir? 

Dördüncü sorum da: Eğitim Enstitüsüne öğrenci 
alınışı, 1977 yılında büyük çatışmalara neden oldu. 
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Acaba, yine, öğrenci almışı, merkezî sisteme bağ
lı olmadan, özel mi yapılacaktır? Yoksa, bu yılkı im" 
tihan gibi devam edilecek midir? Yoksa, merkezî 
sisteme mi dahil edilecektir? Bunu öğrenmek istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Özçelik. 
Sayın Bakan, cevap verecek misiniz? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Yazılı arz edeceğim, sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Özçelik, suallerinize yazılı 

cevap verilecekmiş. 
Sayın Sanlı, bana, suallerinizden vazgeçtiğinizi 

söylediler, öyle mi? 
ALİ SANLI (Burdur) — Evet efendim. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
benim de sorularım vardı. Burada arkadan el kaldır
dım, bunu görmemelerine imkân yok. 

BAŞKAN — Sayın Tığlı, vardınız ve okundu
nuz. 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Hayır efendim, 
o yazılı sorulardı. Ayrıca, sözlü sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sabri Tığlı, Sayın Tığlı, Su
alin bir manası vardır. Şimdi, sorular sorulur, soru 
sorma müessesesi işler, bunun yazılısı ayrı, sözlüsü 
ayrı değildir. Şu almış olduğumuz şeyler, yazılı ve 
sözlü soruları belki şu şekilde birbirine karıştırabi
liriz: Bakanlardan sorulacak yazılı veya sözlü sual
ler, Yanlış hatırlamıyorsam, 89 ncu maddeyle ilgi
liydi. Biz, 61 nci maddeye göre muamele yapıyoruz 
ki, «Yazılı» manası, «Dilekçeyle talep edilen» ma
nasınadır. Yoksa, yazılı soru manasına değildir. Biz 
61'i tatbik etmek zorundayız; bilmem anlatabiliyor 
muyum?.. Onun içindir ki, sual sorma hakkınızı kul
landınız. Ona ekleyebilirdiniz; yani, ayrıca, «Ben ya
zılı sordum, bir de yeniden şifahî sorma hakkı» di
ye bir şey Tüzüğümüzde yok. Eğer 61 nci madde de
ğil de, bakanlardan sual sorma müessesesi olan, yan
lış hatırlamıyorsam, 89 ncu madde mi, 94 ncü mad
de mi, o maddelerden birisi olacak ki, bakanlardan 
sual sorma, yazılı ve şifahî sualler oradadırlar, bun
da değildirler. 

Teşekkür ederim. 
Efendim, sorulan sualler bu kadardı ve cevapları 

verilmiş bulunmaktadır. 
Sayın Bakan, teşekkür ederim, buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 
(A. P. ve M. S, P. sıralarından «Bravo» sesleri, sü
rekli alkışlar) 
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BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, son söz 
milletvekilinindir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kanım, sayın Başkanım sataşma var. 

BAŞKAN — Sayın Karsu, Sayın Karsu.. 
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Burada, za

bıtta var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Karsu, bu sataşma iddianıza 

iki sebepten fırsat vermeyeceğim. Biri, oturum ka
panmış, yeni bir oturum açılmıştır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Oturum 
kapanmamıştı. 

BAŞKAN — Kapanmıştır oturum. Oturum ka
pandı, bu yeni bir oturumdur. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Oturumun 
sonunda oldu. 

BAŞKAN — Geçen oturumda böyle bir iddiada 
bulunmadınız. Rica ediyorum. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Vebali si
zin boyununuza, vebali sizin. Bu vebali taşıyorsanız, 
mesele yok. 

BAŞKAN — «Son söz milletvekilinindir» gerek
çesine müsteniden, ikinci sırada yer alan Sayın Mus
tafa Güneş, buyurun efendim. 

Konuşma müddetiniz 10 dakikadır. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 

Takdir edeceğiniz gibi, bir ülkede yaşayan insan 
topluluklarının kültürel, sosyal ve bilimsel yönden 
gelişmesi, insan yaşamı bakımından, gelişmiş ve me
denî milletler düzeyine ulaşabilmesi, yeni yetişmek
te olan genç kuşağa verilebileceği eğitim, kültür, bi
lim ve çağın gerekleri olan teknolojisiyle mümkün
dür. Ayrıca, insanlara kişisel yetenek kazandu-an, 
ülkesini ve ulusunu bütünüyle sevme gibi ulusal duy
gu ve düşünceleri veren insanlar, özellikle genç ku
şakların henüz çocuk yaşta iken aldıkları temel alış
kanlıklardır. Kişi, temel alışkanlıkları iki kaynaktan 
alır: Birincisi, aile ve çevredir; ikincisi, eğitim ve 
öğretimdir. Birincisini, çocuğun ailesi, yapmak gere
ğini zaten doğuştan duyar ve yerine getirmeye çak
şır. İkincisini ise, devlet üzerine almıştır, hem de Ana
yasa gereği olarak almış, bu görevi Millî Eğitim Ba
kanlığına yüklemiştir. Bu nedenle, her sene bütçeye 
yeteri kadar para koyarak, o görevi en iyi biçimde 
yürütmeye çalışır. 

Sayın milletvekilleri, şu anda, 1977 yılı bütçesi
nin eleştirisini yaptığımız Millî Eğitim Bakam Sa
yın Ali Naili Erdem, 1976 bütçe uygulamaları ile bu 
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ülkeye, bu ülkenin Türk halkına ihanet etmiştir, hi« 
yanette bulunmuştur. Türk Devletinin ulusal bütün
lüğünü, milletiyle bölünmezliğini koruması, geliş
tirmesi şöyle dursun, ulusu parçalamaya, Türk hal
kını bölmeye ve hatta bölünmez gençliğimizi par
çalamaya, mezhep kavgaları yaratmaya yönelik il
keleri benimseyip, Bakan olarak, böylesi bir çalış
manın yollarım, ustaca metotlarım tercih etmiştir. 

Türk halkı, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 
birçok Millî Eğitim Bakanları görmüş geçirmiştir. 
Mustafa Necati ve Hasan Ali Yücel gibileriyle ifti
har etmiş, gurur duymuş ve heykellerini dikmiştir. 
Böylesi bakanla!', Türk Millî Eğitimine, «Başarılı 
bakanlar» olarak geçip, şeref köşesinde yerlerini alır
ken, Ali Naili Erdem gibi Eğitim Bakanıyla da alay 
etmiş; «Türk Millî Eğitiminin yüzkarası; katil Mil
lî Eğitim Bakanı» olarak geçecektir, tarihçiler bunu 
böyle yazacaktır, unutmayınız. (A. P. sıralarından 
gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

MEHMET OĞUZ ATALAY (Konya) — En 
büyüğü, en iyisi O. 

CEMAL KÜLÂHLI (Ihırsa) — Hasan Ali'den 
10 defa daha büyük O. (A. P. ve M. S. P. sıraların
dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar, kürsü 
önüne yürümeler) 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayn millet
vekilleri.. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, sayın Güneş... 
SEDAT AKAY (Kocaeli) — Yüzkarası sensin. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Yalnız Mil

lî Eğitim Bakanı değil, bu Hükümet zaten tümüyle 
katildir. 

BAŞKAN — Sayın Güneş. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın millet
vekilleri.. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Hasan Ali'nin 
veletleri, Hasan Ali'nin piçleri. 

SEDAT AKAY (Kocaeli) — MüÜ Eğitim Baka
nına, «Yüzkarası» demiştir. 

BAŞKAN — Takip edemedim, takip edemedim. 
(Gürültüler) 

Sayın Güneş, ifade ne idi ki? Durumu takip ede
medim. (Gürültüler) 

'Arkadaşlarım, sükûnetle dinleyin ki, ne olduğu
nu anlayabileyim. (Gürültüler) 

SABRİ YAHŞİ (Kocaeli) — O kürsüye çıkmak 
için insan olmak lâzım. İnsan utanır, sıkılır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Şu kötü 
laflara bakın efendim, kötü laflara bakın. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Baş
kanım, konuşturmuyorlar ki.. 

BAŞKAN — Bir tanenizin konuşmasını istirham 
edeyim ve sükûnet. (Gürültüler) 

Sayın Bayraktar.. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Türk Millî 

Eğitiminin yüzkarasıdır, Türk Millî Eğitiminin.. 
BAŞKAN — Sayın Güneş, Sayın Güneş, Sayın 

Güneş, Sayın Güneş.. Sayın Güneş... 
Arkadaşlarım.. 
Sayın Güneş.. (Gürültüler) 
Arkadaşlarım, eğer oturmazsanız oturumu kapat

mak zorunda kalırım, istiyor musunuz? Oturumu 
kapatmak zorunda kahrım, istiyor mu sunuz? 

Evvelâ yerlerinize oturun. Meseleyi öğrenmeye 
çalışacağım elbette; ama, bu fırsatı evvelâ bana ve
rin. 

Özür dilerim, lâfların hiç birisini duymadım. 
M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Nasıl 

duyamazsınız? Yüz defa tekrarladı. 
BAŞKAN — İnanın ki, duyamadım ve duymam 

da mümkün değildi. Çünkü, durumu görüyorsunuz. 

M. GÜNDÜZ SEVlLGEN (Manisa) — Nasıl du
yamazsınız? 

BAŞKAN — Yaüan mı söylüyorum? Duymadım» 
dediysem, mutlaka duymamışundu*. Yani, Başkam 
yalancılıkla mı itham ediyorsun sayın Sevilgen? 

Eğer ben, «duymadım» dediysem, duymamışundu-
M, «duymadım» dedim. Duyduğum bir şeye, «duy
madım» diyecek kadar haysiyetsiz değilim ben. 

Sizden rica ediyorunv eğer «duymadım» dediy
sem, mutlaka duymadım. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Beş altı defa 
tekrarladı. 

BAŞKAN — Beni benden iyi söz bilecek değilsi
niz. 

HALlL KARAATLI (Bursa) — O adam Meclis
te kan döktü, kan. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, zap
tı süratle getirtin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, dinleyece
ğim, dinleyeceğim. İzah edeceksiniz, ben de dinleye
ceğim. Yalnız, fırsat verin, sükûnetle.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Efendim, muhte
rem Başkanını, zabıtları getirtin efendim. 

CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sözünü geri al-
SÎSÎ lütfen. 

BAŞKAN — Rica ediyorum oturun, Kaç kişiyi 
dinleyeceğim ben? 

— 624 — 
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OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkanım, 
söylemiş olduğu çirkin ifadeden dolayı, kendisinin, 
Yüce Meclisten ve sayın Bakandan özür dilemesini 
temin buyurun. Aksi takdirde.. 

BAŞKAN — Şimdi, muhterem parlamenterler, 
affmiza sığınarak bir hususu arz etmek istiyorum: 

Sayın milletvekilleri, zaptı hemen getirtip tetkik 
edeceğim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Konuşturma
ya devam edecek mistiniz? 

BAŞKAN — Siz emir verin de, konuşmadan, çe
kilsin. Bari, buyurun siz emir verin. 

SÜLEYMAN ŞÎMŞEK (İçel) — Sus ulan.. 
BAŞKAN — Olmuyor sayın milletvekili, rica edi

yorum. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Oradan her 

şeyi söylemek şart değil. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Tosyalı, 
bugünlerde Millî Hareket Partisine biraz yağ çekiyor
sun. Galiba niyettin var. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ne biçim konuş
ma bu? 

BAŞKAN — Sayın Güneş, sayın Güneş... 
Şimdi zaptı getirtip bakacağım, durumu tespit 

edeceğim ve gereğini yapacağım. 
Muhterem arkadaşlarım, müsaade buyurun, ha

tip devam etsin. 
Buyurun. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — 4357 saydı Ka
nunla kurulmuş bulunan İlkokul Öğretmenleri Sağhk 
ve Sosyal Yardım Sandığına her yıl bütçeden muay
yen bir miktar para yardımı yapıldığı halde, fiizin bu 
yardımı kestiğiniz öğrenilmiştir sayın Bakan. 200 
bin üyesi bulunan bu kuruluşa ödenen parayı kes
mekle Millî Eğitim Bakam sayın Afi Naili Erdem, 
her öğretmen başına düşen 1 lirayı öğretmenden esir
gemiştir. İşte, Aii Naili Erdcnı'in öğretmen severli-
ğinin belirgin bir davranışı. 

Sayın milletvekilleri, 1976 malî yılı için Millî Eği
tim Bakanlığa emrine Türk millî eğitiminde harcan
mak ve başarılı bir sonuca vardırmak için 28 milyar 
TL. sı konmuştu. İşte, bütçe yılı sonu geldi, geride ka
lan yıla dönüp baktığınızda, bu paranın, öğretmen ve 
öğrenci kıyımında harcandığını görmekteyiz. Keyfî 
olarak, 20 bin civarında öğretmenin yerinin değiştiril
miş olması, 15 bin civarında öğrencinin kaydının si
lindiğini, üniversite, yüksek ve Orta dereceli okulla
rın öğretim sürelerinin ancak 1/3 gününün öğretime 
açık olduğunu, 2/3 gününün, olay çıkması nedeniyle, 

kapalı tutulduğunu görüyoruz. Bu durumu, Millî Eği
tim Bakanı sayın Aii Naiii-Erdem bilmiyorsa, Türk 
halkı ve Türk gençliği çok iyi bilmektedir. 

Sayın Bakanın en büyük başarısı, öğreimen düş
manlığı ve okulları kapalı tutmak, öğretmen kurulu
şu olan TÖB - DER gibi dernekleri kapatmakla so
nuçlanmaktadır. 

Türk öğretmenine maddî ve manevî hiç bir şey 
verilmemiştir sayın Ali Naili Erdem'in, Bakanlığı sü
resi içerisinde. Sayın Ali Naili Erdem, bakan olduğu 
ilk günden bu yana, Bakanlığına tahsis edilen paraları, 
Türk gençliğinin yetiştirilmesine değil, birbirlerini öl
dürmeleri, yaralamaları gereklerine harcamıştır. Ör
neğin, 1974 öğrettim yılında, Cumhuriyet Halk Partisi 
Genel Başkanı sayın Bülent Ecevit'in Başbakanlığı 
süresi içzerisinde, okulların, resmî tatiller hariç, bir 
gün dahi kapalı kalmaması, bir tek öğrencimizin 
burnunun kanamaması, öğrencilerimizin kardeşçe ve 
ülkü birliği içzinde yan yana yüıümelerii, okumaları 
karşısında, Adalet Partisi Genel Başkam sayın Sü-
fcyman DemireFîn güven oyu aldığı 1975 Nisan ayın
dan bugüne kadar okullar çoğunlukla kapalı tutulmuş, 
yüzlerce olay çıkarılmış, 30 bin civarında öğretmenin 
yeni değiştirilmiş, 15 bine yakın öğrencinin kaydı si
linmiş, 150'nin üzerinde, çoğu öğrenci olan genç va
tandaş öldürülmüş ve bu kadar aile, anne, baba, göz
leri yaşlı bırakılmıştır. 

Demirel kabinesinde görev almış Millî Eğitim Ba
kanı say m Ali Naili Erdem'in marifetleri, onun bu 
basiretsiz uygulamalarına göre, millet temsilcisi sayın 
milletvekillerinin, Ali Naili Erdem'in 1977 yılında 
yine uygulamalarının aynı olacağım, yine, bütçeye ko
nan 25 milyarın üzerindeki bu para ile, öğretmen ve 
öğrenci kıyımına devam edeceğini ve yine gençleri 
birbirine düşürerek, belki 150 civarında daha gencin 
öldürüleceği, vatandaşların, manevî inançlarından 
dolayı, Alevî, Sünnî gibi çağ dışı kalmış, basit ve teh
likeli düşüncelerle kamplara ayırmaya çalışmak için, 
okullarda ders kitabı olarak okutulacak kitapları yaz
dıracağını ve okul programlarına aldıracağını, yine 
«Bu kavgalar, Cumhuriyete inananlarla, inanmayanla
rın kavgasıdır» diyebileceğini, okullara saldısnp, öğren
ci kardeşlerini öldürecek kadar ileri giden cani ve so
kak eşkıyaları komandolara «milliyetçi», amaçları 
okumaktan, memleket ve insanlık severlikten başka 
bir şey olmayan diğer solcu genç vatandaşlara da «ko
münist» diyebileceği.. 

BAŞKAN — Sayın Güneş, son cümlenizi rica ede
yim. 
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MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — ...Yargısını de
vam ettireceğinden.... 

BAŞKAN — Sayın Güneş, son cümlenizi rica 
edeyim. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Başka
nım.. 

BAŞKAN — Müddetliniz doldu. 18,08'de başladı
nız, 18,18'de biterdi; 18.20 oldu. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Fakat, ko
nuşmadılar sayın Başkanım. 

BAŞKAN — İşte, 18.08'de konuşmaya başladınız. 
10 dakikadır... 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Baş
kan, bekledik... 

BAŞKAN — Müsaade (buyurun; 18.08'de başla
dınız. 18.18'de.... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — O saat yanlış. 
BAŞKAN — Benim önümdeki saat burada efen

dim. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Başka

nım, konuşturmadıkları süreyi ekliyor musunuz? 
BAŞKAN — Bakın, söylüyorum sayın Güneş: 

18.08'de başladınız. 18.18'de müddetiniz biterdi: Şim
di saalt 18.20; yani, iki dakikayı geçti. Ondan sonra 
müddetiniz doldu diyorum. Yatii, kargaşalık iki da
kikadan fazla sürmedi; tespitini yaptım da, onun 
için... İşte burada... 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Ama, sayın 
Başkan, sataştılar; beni konuşturmadılar. Bekledik 
en az beş dakika. -

MEHMET SÖNMEZ (Hatay) Başkalannı yarım 
saat konuşturuyorsun, üç sayfa okutuyorsun. 

BAŞKAN — Hiç kimseyi yarım saat değil, yarım 
dakika fazla konuşturmadım bugüne kadar. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — En az beş da
kika biz burada bekledik sayın Başkan. Konuştur
madılar. 

BAŞKAN — Kim bekledi? 
Sizin için dakikalar başka, benim için başka ise, 

bir diyeceğim yok. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Dikkate al

manız lâzım sayın Başkanını. 
BAŞKAN — Dikkate aldım elbette. Konuşturma

dılar, doğru. Konuşturmadıkları müddeti de kattım. 
ETEM EKEN (Çorum) — Zaiten elinde bir iki 

sayfa var. 
BAŞKAN — Fazla sayın Eken. 
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) Diğer «koman

do Naili» adiyle maruf, Millî Eğitim Bakam sayın 
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Ali Naili Erdem'in yönetimindeki Bakanlık bütçesine 
olumlu oy vermeyeceklerini, Türk kamuoyundan 
umarım. (A.P. sıralarından «Aman verme» sesleri.) 

Ben de, biraz önce konuşmalarımda da belirttiğim 
gibi, yine bu Millî Eğitim Bakanı, bu Bakanlıkta kal
dığı sürece, Bütçeye konan bu 25 milyar lirayı, yine 
gençleri bırbkılne düşüreceği, yine öğretmenleri kıya
cağı, yine öğrencileri öldürmek suretiyle okuldan ata
cağı inancında olduğum için, bu Bütçeye kırmızı oy 
vereceğimi Yüce Meclislin huzurunda söz veriyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (C.H.P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, 
zabıtları getirttiniz mi? 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Sen bu Mecliste 
kan döken adamsın. 

MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sen oradan 
uluma. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, Millî Eği
tim Bakanlığının ve bu Bakanlığa bağlı katma bütçeli 
üniversiteler üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin bölümlerine geçil
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.. 

Her bölümü okutup, ayrı ayn oylarınıza suna
cağım. 

Muhterem milletvekilleri, bu Bütçemin okunması 
uzun bir zaman alıyor, aşağı yukarı 1,5 saat kadar bir 
zaman alıyor sayın Divan Kâtibinin, oturarak oku
masını oylarınıza sunuyorıun: Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lîra 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 864 810 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Temel eğitim ve öğretim hiz
metleri 12 226124 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) 

112 

Lira 

113 

114 

Genel ortaöğretim hizmetleri 4 894 285 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka- . 
bul edilmiştir. 
Orta dereceli meslekî ve tek
nik öğretim hizmetleri 3 509 936 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
ilk orta ve yüksek dereceli 
okullara öğretmen yetiştirme 
hizmetleri 898 978 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

115 Yükseköğretim hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

116 Halk eğitimi hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

117 Yurt dışı işçi çocuktan eği
tim ve öğretimi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

118 Devlet Mühendislik ve Mi
marlık akademileri hizmet
leri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edeni 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 642 203 900 

866 481 000 

21 090 000 

426 908 500 

45 850 000 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 38 396 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - sosyal hizmetleri 6 226 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-» 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okullar ve 
araştırma merkezleri 2 642 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Temel bilimler fakültesi 34 363 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

174 İnşaat Mimarlık Fakültesi 41 780 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-* 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

177 Makine Elektrik Fakültesi 31 486 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

183 Orman Fakültesi 30 550 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 22 905 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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BoJütti 
(Prog.) Lira 

10Ö 000 
900 Hizmet programlarına dağıtı

lamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

KANDİLLİ RASATHANESİ BÜTÇESİ 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 4 502 500 
BAŞKAN — Bölümü oyların*-
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Uzay ve yer bilimleri hiz
metleri 9 684 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

VALÎDEBAĞ = PREVANTORYUM SANATOR
YUM VE ÖĞRETMEN HASTANESİ BÜTÇESİ 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 4 548 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yatılı tedavi hizmetleri 29 012 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Orta dereceli meslekî öğre
timi gerçekleştirme ve geliştir
me hizmetleri 2 163 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) 

900 Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

50 000 

2. — 1977 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/498; C. Senatosu : 
1/496) (M. Meclisi S. Sayısı : 475; C. Senatosu S. Sa
yılı : 618) (1) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Millî Eğitim Bakanlı
ğına bağlı üniversite bütçelerine geçiyoruz. 

Ankara Üniversitesi 1977 malî yıh Bütçe kanunu 
tasarısının maddelerine geçilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Ankara Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Ankara Üniversitesine 1977 yılında 
yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (913 894 700) lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum. 

1977 YILI ANKARA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Pıog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Mediko = sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 475 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

103 

111 

40 618 900 

6 440 800 

62 389 500 
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Bölüm 
(Prog.) 

132 

133 

Lira 

135 

136 

137 

151 

153 

154 

157 

160 

184 

Diş Hekimliği Fakültesi 31 247 300 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Eczacıhk Fakültesi 19 928 700 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.» Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tıp Fakültesi 394 592 300 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Antalya Tıp Fakültesi 49 520 900 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Veteriner Fakültesi 65 828 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
DM ve Tarif - Coğrafya Fa
kültesi 46 163 100 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Eğitim Fakültesi 17 040 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Hukuk Fakültesi 29 511 100 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
llâhiyet Fakültesi 16 446 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 40 821 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
meyenler». Kabul edilmiştir. 
Ziraat Fakültesi 93 347 100 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, okunan cetvellerle birlikte oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (913 894 700) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) cetveli
ni okutuyorum. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 250 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 8 565 000 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 905 079 700 
BAŞKAN — Oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bağlı bulunduğu cetvelleriyle bir
likte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü madeyî okutuyorum. 
Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1977 malî 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 mali yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler». Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Dördüncü maddeyi oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler». Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Üniversite bütçesinin fakülte ve oklu

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya Ma
liye Bakam yetkilidir. 
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BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 

bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü açık oylarınıza tabidir. Bilâhara oylarınıza 
arz edilecektir. 

3. — 1977 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M Meclisi : 1/504; C. Senatosu : 
1/502) (M. Meclisi S. Sayısı : 481; C . Senatosu S. 
Sayısı : 624) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Ege Üniversi
tesi 1977 malî yılı Bütçe kanun tasarısının maddele
rine geçilmıesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madeyi okutuyorum. 

Ege Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu 
Madde 1. — Ege Üniversitesi 1977 malî yılında 

yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (674 600 800) lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) cetvelini 
okutuyorum. 

EGE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lîra 

53 621 300 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

(1) 481 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

103 Mediko - sosyal hizmetler 15 862 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
le*... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 34 436 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 43 309 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-* 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

132 Diş hekimliği fakültesi 25 335 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 12 891500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-ı 
bul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 291 313 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

156 İktisadî ve Ticarî Bilimler Fa
kültesi 37 784 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler.., Kabul etmeyenler... Ka-* 
bul edilmiştir. 

161 Sosyal Bilimler Fakültesi 7 806 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

181 Mühendislik Bilimleri Fakültesi 72 921 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

184 Ziraat Fakültesi 69 150 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

187 Güzel Sanatlar Fakültesi 10 168 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi ekli bulunduğu (A) cetveli ile bir
likte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (674 600 800) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi bağlı (B) cetvelini 
okutuyorum: 

Gelir 
türü 

EGE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 

Lira 

1 Vergi gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylannı
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 7 900 000 
BAŞKAN — Bölümü oylannı
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 665 700 800 
BAŞKAN — Bölümü oylannı
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B) cetveli ile birlikte oylannıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Ege Üniversitesince 1977 malî yılın

da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da

yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylannıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Ege Üniversitesince gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, 
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylannıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylannıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlannda yer alan proje ödenekleri
ni, rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylannıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 

Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylannıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bilâhara tümü açdc oylannıza sunulacaktır. 

4. — 7977 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe kanu
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/508; C. Sena
tosu : 1/506) (M. Meclisi S. Sayısı : 485; C. Sena
tosu S. Sayısı : 628) (1) 

(1) 485 jS. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — istanbul Üniversitesi 1977 malî yılı 
Bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
İstanbul Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — İstanbul Üniversitesine 1977 malî 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 164 113 400) lira ödenek 
verilmişîö*. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) cetvelini 
okutuyorum: 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Pfog.) 

101 

103 

104 

201 

111 

112 

Lira 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 165 509 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka^ 
bul edilmiştir. 
Mediko * sosyal hizmetleri 22 279 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma hizmetleri 9 235 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yabancı Dil Yüksekokulu 4 825 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Fen Fakültesi 97 813 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Kimya Fakültesi 28 186 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka^ 
bul edilmiştir. 

Bölüm 
:•) Lfra 

131 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 277 288 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 29 407 740 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-
ler... Kabul etmeyenler... Ka^ 
bul edilmiştir. 

Î33 Eczacılık Fakültesi 17 633 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 istanbul Tıp Fakültesi 294 933 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

137 Veteriner Fakültesi 18 349 200 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler,.. Kabul etmeyenler... Ka-* 
bol edilmiştir. 

138 Edirne Tıp Fakültesi 55 125 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarmı-
îer... Kabul etmeyenler... Ka-
Ieâ\., Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 40 259 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edeni 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

154 Hukuk Fakültesi 29 685 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

155 İktisat Fakültesi 26 381 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüın 
(Prog.) 

158 İşletme Fakültesi 20 965 275 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler.,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

183 Orman Fakültesi 26 233 385 
BAŞKAN — Bölümü oylarım-
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi (A) cetveli ile birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyenler?... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — İstanbul Üniversitesinin gelirleri, bağ-

b (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1164 113 400) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeye bağlı (B) cetvelini 
okutuyorum. 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 4 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 4 083 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler». Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 özel gelirler 1146 030 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi ekli cetveli ile birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Made 3 . — İstanbul Üniversitesince 1977 malî yı

lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağh (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazıh gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum. 

Madde 4. — İstanbul Üniversitesince gelecek yıl
lara, geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağh 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN —jgeşinci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin, fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerin!, rektörlük programlarına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yedinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu Kanunu 1 Mart 1977 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Yedinci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sekizinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Sekizinci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu kanun tasarısı açık oylamaya tabidir, Bilâhara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

5. — 1977 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları i tezkereleri. (M. Meclisi : 1/509; 
C. Senatosu : 1/507) (M. Meclisi S. Sayısı : 486; 
C. Senatosu S. Sayısı : 629) (1) 

(1) 486 S. Sayılı hasmayazı tutanağa eklidir . 

Lîra 
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BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 1977 
malî yılı Bütçe kanun tasarısının maddelerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı 
Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine 1977 

malî yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, (477 174 700) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeye bağlı (A) cetvelini 
ve cetvelin bölümlerini okutup, ayrı ayrı oylannıza 
sunacağım. 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Ora 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 167 119 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - sosyal hizmetler 13 881 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 4 072 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Kimya Fakültesi 20 794 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kar 
bul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 18 812 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

171 Elektrik Fakültesi 35 635 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

172 Gemi İnşaatı Fakültesi 11 383 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

173 İnşaat Fakültesi 29 258 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

175 Maden Fakültesi 29 435 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

176 Makine Fakültesi 58 456 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

179 Mimarlık Fakültesi 19 367 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

182 Mühendislik Mimarlık Fa
kültesi 58 334 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

201 Nükleer Enerji Enstitüsü 10 622 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesinin ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(477 174 700) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) cetvelini 
okutuyorum: 
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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
B — CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 400 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 5 501 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 özel gelirler 471 273 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B) cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesince 

1977 malî yılında elde edilecek geîir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesince ge

lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretii cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

enstitü ile ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
ediimıişitir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitini 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir; büahara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

6. — 1977 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/506; C. Se
natosu : 1/504) (M. Meclisi S. Sayısı : 483; C. Sena
tosu S. Sayısı : 626) (1) 

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1977 malî 
yılı Bütçe Kanunu tasarısının maddelerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Hacettepe Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine 1977 malî 
yılında yapacağı hizmetler içim, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (857 829 200) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağh (A) işaretli 
cetveli okutuyorum : 

| (1) 483 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 

103 

104 

111 

Î12 

132 

133 

134 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 214 357 500 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mediko - sosyal hizmetler 50 619 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezler! 57 016 800 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Fen Bilimleri 20 127 900 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kimya Bilimleri 14 890 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
D!ş Hekmtfği Bilimleri 13 844 600 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Eczacılık Bilimleri 10 582 300 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gevher Nesibe Tıp Bilim
leri , 88 643 600 
BAŞKAN — Bölümü oylar;-
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) 

135 

136 

138 

141 

!59 

161 

180 

Lira 

Tıp Bilimleri 281 181 900 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sağlık Bilimleri 14 027 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Trabzon Tıp Bilimleri 25 392 200 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Eskişehir Tıp Bilimleri 4 443 600 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mezuniyet sonrası eğitimi 6 415 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sosyal ve İdarî Bilimler 23 407 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Mühendislik Bilimleri 32 878 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi (A) cetveHyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin gelirleri, bağ

lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (857 829 200) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) cetveli
ni okutuyorum : 
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HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
B - CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 4 760 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 852 769 200 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B) cetveiiyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1977 malî 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazdı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tafh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmc-ştir. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 4 ncü madde 
üzerinde önerge var, okutuyorum : 

Millet Meclisi Genel Kurulu Başkanlığına 
Hacettepe Üniversitesi Bütçesinin bağlı (R) cetve

linde gösterilen T-29 kamyon şase kabin tam yüklü 
12 bin kilogram kamyonun DMO'inde bulunmadı
ğı ve hizmetin görülebilmesi için söz konusu taşıt 
yerine T-26 kamyon şase kabin tam yükKi ağırlığı 
en az 3 501 kilogram olan kamyondan 2 adet alınma
sının daha elverişli olacağı belirtilmektedir. 

Bütçeye konan Ödenek değişmeden, bu 2 kam
yonun sağlanması mümkün olduğundan» (R) cetve

linde bulunan bir adet T-29 yerine 2 adet T-26 kam
yon şase kabin, tam yüklü, ağırlığı en az 3 501 ki
logram. 4X2 diferansiyel kamyon yazılarak değişik
liğin yapümasını arz ve teklif ederiz. 

Not: 
T-26 = 180 000X2=360 000 TL. 
T-29=430 000 TL? 

Ankara Bolu 
Dr. Oğuz Aygün Müfit Bayraktar 

Gümüşhane Balıkesir 
Turgut Yücel İlhan Aytekin 

İstanbul 
• Ali Nejat ölçen 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergeyi dinledi
ler. Anayasanın 94 ncü maddesine uygun mudur? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Anayasamı
za göre, gider artırıcı mahiyette değildir. Bir zaru
retin ifadesi olarak • görüyoruz. Bu itibarla, Yüce 
Meclisin takdirine bırakıyoruz. Gider artırıcı bir 
yönü yok. 

BAŞKAN — Evet. 
Okunmuş olan önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi, kabul etmiş olduğunuz değişik 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...; Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği

tim bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir, bilâhara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

7. — 1977 yılı İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/511; C. Senatosu : 1/509) (M. Meclisi S. Sayısı : 
488; C. Senatosu S. Sayısı: 631) (1) 

(1) 488 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — İktisadî ve Ticari İlimler Akade
misi 1977 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının mad
delerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kaıbul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1977 Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
lerine 1977 malî yılında yapacakları hizmetler 
için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(170 714 600) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) cetvelini 
okutuyorum : 

İKTİSADÎ VE TİCARÎ İLİMLER AKADEMİLERİ 
BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

111 Adana İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi 31 811 200 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Ankara İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi 39 192 800 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Bursa İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi 13 403 400 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Eskişehir İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 68 082 500 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

115 İstanbul İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 18 224 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi ekli bulunduğu cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
lerinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (170 714 600) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağh (B) cetvelini 
okutuyorum : 

İKTİSADÎ VE TİCARÎ İLİMLER AKADEMİLERİ 
BÜTÇESİ 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

7 100 000 1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 1 140 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 162 474 600 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi-
lerince 1977 malî yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül., bağh 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler..: Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabiidir. Bilâhara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

8. — 1977 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/502; C. Sena
tosu ': 1/500) (M. Meclisi S. Sayısı : 479; C. Sena
tosu S. Sayısı: 622) (1) 

BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi 1977 malî 
yılı bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Çukurova Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Çukurova Üniversitesine 1977 malî 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (372 267 400) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) cetvelini 
okutuyorum : 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

103 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bolümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Mediko - sosyal hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları-
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

68 517 200 

1 369 100 

(1) 479 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir, 

Lira 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 717 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 7 782 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 203 971 800 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

162 İdarî İlimler Fakültesi 866 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

181 Mühendislik Fakültesi 2 782 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 86 262 300 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bağlı bulunduğu (A) cetveli ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Çukurova Üniversitesi gelirleri, bağ
lı, (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (372 267 400) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı bulunan (B) 
cetvelini okutuyorum : 
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ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 1 145 400 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 371 022 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı bulunduğu (B) cetveliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Çukurova Üniversitesinin 1977 ma
lî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, Özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Çukurova Üniversitesine gelecek 

yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler...: Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kbula etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 

bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. Bilâhara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

9. — 1977 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/503; C. Se
natosu : 1/501) (M. Meclisi S .Sayısı : 480; C. Sena
tosu S. Sayısı : 623) (1) 

BAŞKAN — Diyarbakır Üniversitesi 1977 malî 
yılı Bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Diyarbakır Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Diyarbakır Üniversitesine 1977 ma
lî yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (284 968 500) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı bulunan (A) 
cetvelini okutuyorum : 

(1) 480 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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DİYARBAKIR ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve, destek hiz
metleri 31 537 600 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 792 400 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler.*. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Bilimleri Fakültesi 23 618 600 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 18 480 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları-
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri Fakültesi 210 539 900 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı (A) işaretti cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Diyarbakır Üniversitesinin gelir

leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(284 968 500) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli 
cetvelini okutuyorum : 

DİYABAKIR ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü 

1 Vergi gelirleri 
BA$KAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

425 000 

Gelir 
Türü Lira 

8 300 000 2 Vergi dışı gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 276 243 500 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı bulunduğu (B) işaretli cet
veliyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Diyarbakır Üniversitesince 1977 

malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bî
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir^ 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretti cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini rektörlük programına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nd mddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.» Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 

bakanları yürütür. 
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BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. Bilâhara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

10. — 1977 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1J501; C. Se
natosu : 1/499) (M. Meclisi S. Sayısı : 478; C. Sena
tosu S. Sayısı : 621) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi 1977 malî 
yılı Bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Cumhuriyet Üniversitesine 1977 malî 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli edt-
velde gösterildiği üzere (144 351 900) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağh (A) cetvelini 
okutuyorum : 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

111 

135 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 125 785 300 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Fen ve Sosyal Bilimler 5 288 800 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Tıp Bilimleri 13 277 800 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 478 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

1 nci maddeyi bağlı bulunan (A) işaretli cetve-
liyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Cumhuriyet Üniversitesi gelirle

ri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(144 351 900) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı bulunan (B) 
işaretli cetveli okutuyorum. 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 10 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 210 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 144 131 900 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı bulunan (B) işaretli cetve-
liyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1977 

malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterihniştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Cumhuriyet Üniversitesine gele

cek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — 4 neü maddeyi oylarınıza sunuyo-
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.» Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağıt 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Üniversitesi bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler..s Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. Bilâhara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

/ / . — 1977 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/510; C. Sena
tosu : 1/508) (M. Meclisi S. Sayısı : 487; C, Sena
tosu S. Sayısı : 630) (1) 

BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesi 1977 malî 
yılı Bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.;. Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
19 Mayıs Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı 
Madde 1. — 19 Mayıs Üniversitesine 1977 malî 

yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (86 128 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

(1) 487 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı bulunan (A) 
işaretli cetveli okutuyorum : 

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
BöKim 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 70 559 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilim
leri 3 010 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri 12 177 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

184 Ziraat Bitimleri 381 300 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı bulunan (A) işaretli cetve-
liyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — 19 Mayıs Üniversitesi gelirleri, bağ

lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (86 128 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı bulunan (B) 
işaretli cetvelini okutuyorum : 

19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 000 
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Ğefir 
Türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 60 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 86 067 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı bulunduğu (B) cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — 19 Mayıs Üniversitesinin 1977 malî 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — 19 Mayıs Üniversitesine gelecek yıl

lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje Öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyu-
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 

bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.;. Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. Bilâhara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

12. — 1977 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/500; C. Senatosu : 
1/498) (M. Meclisi S. Sayısı : 477; C. Senatosu S. 
Sayısı : 620) (1) 

BAŞKAN — Bursa Üniversitesi 1977 malî yılı 
Bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler,,.. Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Bursa Üniversitesi 1977 Yılı BUıiçe Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — Bursa Üniversitesine 1977 malî yı

lında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (372 272 900) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı bulunan (A) 
cetvelini okumuyorum : 

BURSA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 35 367 800 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 3 323 400 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 477 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm 
(Prog.) 

104 

Lîra 

Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 686 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

142 Tıp Fakültesi 261 006 300 
BAŞKAN — Bolümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

162 İktisadî ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi 34 571 300 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

176 Makine Fakültesi 37 318 100 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyle birlikte bağlı (A) işaretli cetvelini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bursa Üniversitesi gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (372 272 900) 
lira olarak tahinin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli 
cetvelini okutuyorum : 

BURSA ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

10 000 

60 000 

Gelir 
Türü 

3 Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

372 202 900 

2 nci maddeyi bağlı bulunduğu (B) işaretli cet-
veliyîe birlikte oylarınıza, sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir^ 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bursa Üniversitesinin 1977 malî yı

lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yıhnda 
da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Bursa Üniversitesine gelecek yıllara 

geçici yüklennıelere girişmeye yetki veren kanunlar, 
bağlı, (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiş ür. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler..; Kabul 
edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

Okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

645 
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Madde 8. —Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir, bilâhara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

13. — 1977 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi: 1/505; C. Senatosu: 
1/503) (M. Meclisi S. Sayısı: 482; C. Senatosu S. 
Sayısı: 625) (1) 

BAŞKAN — Fırat Üniversitesi 1977 malî yılı 
Bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Fırat Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — Fırat Üniversitesine 1977 malî yılın* 

da yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (134 044 300) lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı bulunan (A). 
cetvelini okutuyorum: 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 16 620 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko Sosyal Hizmetleri 2 051 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-> 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 28 217 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

(1) 482 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

137 Veteriner Fakültesi 67 735 100 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 19 419 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bağlı bulunduğu (A) cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Fırat Üniversitesinin gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (134 044 300) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı bulunan (B) 
cetvelini okutuyorum : 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

50 000 1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 132 994 300 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B) cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Fırat Üniversitesince 1977 malî yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 
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Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAjŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir, bilâhara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

14. — 1977 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkeresi. (M. Meclisi: 1 /49'7; C. Senato
su : 1/495) (M. Meclisi S. Sayısı: 474; C. Senatosu 
S. Sayısı: 617) (1) 

BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi 1977 malî yı
lı Bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Anadolu Üniversitesi 1977 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Anadolu Üniversitesine 1977 malî yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (122 877 600) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı bulunan (A) 
cetvelini okutuyorum : 

(1) 474 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim Ye Destek 
Alımları 96 862 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-! 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler 3 030 400 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri 22 984 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı bulunduğu (A) cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Anadolu Üniversitesi gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (122 877 600) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı bulunan (B) 
cetvelini okutuyorum : 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 60 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 1 770 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 121 047 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi bağlı bulunan (B) cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Anadolu Üniversitesinin 1977 malî 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini rektörlük programlarına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. Bilâhara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

15. — 1977 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçesi ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/499; C. Senato
su : 1/497) (M. Meclisi S. Sayısı: 476; C. Senatosu 
S. Sayısı: 619) (1) 

(1) 476 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. | 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Atatürk Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Atatürk Üniversitesine 1977 malî yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (358 261 100) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı bulunan (A) 
cetvelini okutuyorum: 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-> 
bul edilmiştir. 

103 Mediko « Sosyal Hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oylarına 
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Yüksek Hemşirelik Okulu 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-* 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler ve Yabancı 
Diller Yüksek Okulu 
BAŞKAN — Bölümü oylarım-! 
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-> 
bul edilmiştir. 

114 Kars Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylanm-ı 
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

105 473 500 

5 468 000 

4 257 500 

20 581 700 

8 159 700 

7 715 500 
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Bölüm 
(Prog.) Lira 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 15 512 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarına 
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 93 387 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarına 
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 18 215 700 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

157 tslâmî İlimler Fakültesi 18 387 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarım* 
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

158 İşletme. Fakültesi 11 963 800 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

163 Van Fen - Edebiyat Fakültesi 8 015 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-* 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 41 122 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden* 
ler... Kabul etmeyenler... Ka-< 
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı bulunan (A) cetveKyie birlik
te oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir., 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Atatürk Üniversitesi gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (358 261 100) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet-
veM okutuyorum. 

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN —- Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 3 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 353 661 100 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı bulunan (B) cetve'iyle bir
likte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Atatürk Üniversitesinin 1977 malî 

yılında elde edıüecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir.. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da de
vanı olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabu! etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Atatürk Üniversitesine gelecek 

yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
Kanunla, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
miştrL 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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6 inci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, rektörlük programlarına aynı unvanüa aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 

Bakanları yürütür: 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabu! edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
miştirt 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir; bilâhara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

16. — 1977 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu. Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/507; C .Senatosu : 
1/505) (M. Meclisi S. Sayısı : 484; C. Senatosu S. 
Sayısı : 627) (1) 

BAŞKAN — İnönü Üniversitesi 1977 malî yılı 
Bütçe Kanun tasarısının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
İnönü Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

Madde 1. — tnönü Üniversitesine 1977 malî yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere, (32 780 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı bulunan (A) 
cetvelini okutuyorum: 

(1) 484 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Geneli Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 23 129 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 6 350 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

153 Eğitim Fakültesi 3 301 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bağlı (A) işaretli cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — İnönü Üniversitesi gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (32 780 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı bulunan (B) 
işaretli cetveli okutuyorum: 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
B — Cetveli 

Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 1 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirleri 6 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 32 775 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi, bağm (B) işareti cetvehyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — İnönü Üniversitesinin 1977 malî yı

lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağh (C) işaretli cetveldie göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde vazıh gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yıhnda 
da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarmıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — İnönü Üniversitesine gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağh (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarmıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağh 

(R) işaretli cetveMe gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
mıiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul-

farla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, Rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarmıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edftV 
mistir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve MiIB Eğitim 

Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarmıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. Bilâhara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

17. — 1977 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 11512; C. Senato
su : 1/510) (M. Meclisi S. Sayısı : 489; C. Senato
su S. Sayısı : 632) (1) 

BAŞKAN — Selçuk Üniversitesi 1977 yıfc Bütçe 
kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
Selçuk Üniversitesi 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Selçuk Üniversitesine 1977 malî yı
hnda yapacağı hizmetleri için, bağh (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (78 995 900) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağh bulunan (A) 
cetvelini okutuyorum: 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 28 822 100 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 40 061 600 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 10 112 400 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağh bulunduğu (A) cetveîiyle bir
likte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Selçuk Üniversitesi gelirleri, bağh 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (78 995 900) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağh bulunan (B) 
cetvelini okutuyorum: 

(1) 489 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BÜTÇESİ 
B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 1 063 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 77 432 900 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nei maddeyi bağlı bulunduğu (B) cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Selçuk Üniversitesinin 1977 malî yı

hnda elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretK cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazıh gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Selçuk Üniversitesine gelecek yıMa* 

ra geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağh (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştin 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağh 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6, nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekle
rini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.» Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum^ 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim 

Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil -
mistir. 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir. Bilâhara 
açık oyîannıza sunulacaktır. 

Muhterem milletvekiEeri, Millî Eğitim Bakanlı
ğı bütçesinin ve Üniversiteler bütçesinin hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederim. 

/. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/494 C. Senatosu : 1/492) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S. Sayısı : 614) 
(Devam) 

B) KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, progra

mımıza göre Kültür Bakanlığı 1977 yıh Bütçesi gö
rüşülecektir. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım yorulduk. 

BAŞKAN — Siz yoruldunuz ben yorulmadım. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, önergemiz vardı. 
BAŞKAN — Sayın Uysal haberim yok. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Küftür Ba

kanlığı bütçesinin bitmesine kadar oturumun devam 
etmesi için. 

BAŞKAN — Sayın Uysal önergeden haberim yok. 
Ne içindi önerge? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Kültür Ba
kanlığı bütçesinin bitene kadar devam etmesi için. 
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BAŞKAN — Sayın Uysal daha vaktimiz var. 
Muhterem milletvekilleri, zabtı getirttim, Sayın 

Güneş'in söylemiş olduğu söz'er hakkındaki zabtı 
getirttim. Zabıtta: «Türk millî eğitiminin yüz kara
sı, katil Millî Eğitim Bakanı olarak geçecektir. Yal
nız MiM Eğitim Bakanı değil, bu Hükümet zaten 
tümüyle katidir» gibi lâflar maalesef saıfcdilm:^ 
bulunulmaktadır. 

Yalnız bir hususu arz etmek istiyorum Yüce Mec
lise. Bir milletvekili hakkında gerekli, İçtüzük gere
ğince, muamele yapabilmem için kendisinin savun
masını almam zarureti vardır. Savunma alınmadan 
ceza verilemez, mümkün değildir. 

Savunması alınmadan cezanın tahmili Tüzüğü
müze ters düşer. Eğer bir milletvekili giderse, savun
ması alınmadan giderse başka birleşimlerde gerekli 
muamele yapılması mümkündür. 

Sayın Güneş burada olsaydılar kendilerinden ri
ca edecektim sözlerini geri almayı ve bir gerekli iş
leme Eüzıım kalmamasını temine çalışacaktım. Ken
dileri burada yoklar. İşlerimizin kesafeti sayın üye
lerin tümünün malumudur. Kendisi burada olmadığı 
takdirde kınama cezasını da vermem veya bir ceza 
veya Tüzük gereğince ?jir muamele yapmam da müm
kün değildir. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Nakiboğlu. 
HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — Sayın 

Başkan, İçtüzüğümüzün 68 nci maddesinin hükmü, 
malûmlarıdır. Bu Meclisin çatısı altında her arka
daşımız millet kürsüsünden fikirlerini en geniş şekliy
le ifade edebilir; ama, hiçbir kimsenin edep ve ter
biye dışı bir beyanda buüunmaya hakkı yoktur. Bu
nu, zaliâliniz müdafaa almak suretiyle sözünü geni 
aldırma yolunu tuttunuz; ama, başka bir vazifeniz 
daha var, özür dilerim bunu hatırlatmak istiyorum. 
Bu edep dışı sözlerin zabıttan çıkarıEmasuıı istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nakiboğlu, beni tenvir etti
ğiniz için müteşekkirim. Yalnız, hakikaten üzücü olu
yor. Yani şu. Yüce Mecliste, Yüce Meclisin bir aza
sının diğer bir azaya bu şekildeki hareketleri haki
katen üzücü oluyor. Temennimiz elbette ki bunla
rın tekerrür etmemesidir mutlaka. 

Önümüzdeki işlerin kesafeti cümlenin malumu
dur. Ben muamele yapmak için zaman kaybını öıiıc-
mek istiyorum, eğer müsaade ederseniz. Sadece gıya
ben kendilerine teessürlerimi bildireceğim. 

Sayın Nakiboğlu, sizin buyurmuş olduğunuz şe-
klMe zabıttan çıkarmak Tüzüğümüzde mümkün ol
saydı, hakikaten bunu da yapma yoluna giderdim. 

HAYRETTİN NAKİBOĞLU (Kayseri) — 68 
nci maddenin hükmü sarih efendim. 

BAŞKAN — Bakayım efendim. 
Madde 68. — «Genel Kurulda kaba ve yaralayı

cı sözler söyleyen kimseyi Başkan derhal temiz bir 
dîlîe konuşmaya, buna rağmen temiz bir dile ko
nuşmamakta ısrar ederse kürsüden ayrılmaya da
vet eder. Başkan gerekli görürse o kimseyi o birteşim-
de salondan çıkarabilir.», (A. P. sıralarından Cahit 
Angm ile C.H.P. sıralarından Hayrettin Uysal'ın kar-
şılıklı anlaşılmayan konuşmaları) 

Rica etsem, Başkanlığı müşkül durumda bırak-
masanız, istirham etsem. 

CAHİT İSMET ANGIN (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, kendi aramızda konuşuyorduk. 

BAŞKAN — Fakat Başkanlık müşkül durumda 
kalıyor. 

«Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve 
yaralayıcı sözler varsa başkan gereken düzeltmele
rin yapılması için o yazı veya önergeyi sahibine geri 
verir.», 

Şimdi, bize buraya önergeler geliyor biliyorsu
nuz. Dikkat buyurduysanız önergeleri Yüce Mecli
se sunmadan evvel mümkün olduğu kadar okumaya 
çalışıyoruz, Okuduğumuz zaman kaba ve yaralayıcı 
bir söz bulunduğunda Yüce Meclîse henüz okuma
dan kendücrine iade edip o kaba ve yaralayıcı söz-
îtrî çıkarttırıyoruz. Ancak kendi önergelerinden ken
dilerinin çıkarmasını öngören bir şey var; bunları za
bıtlardan hakikaten çıkarmak mümkün olsa, inanın 
ki çıkaracağım; fakat İçtüzüğümüzde zabıtlardan 
çîkanîacaktır diye bir şey yok. Gelen önergeyi iade 
etmek, daha münasip bir lisanla tanzim edilip bize 
gönderilmesini temin etme imkânını verir İçtüzük. 

FİKRİ PEHLİVANLI (Ankara) — Böyle bir iş
lem yaptınız mı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, kendisi burada şifahen 
konuşuyor, nasıl ben şey yapabilirini. 

FİKRİ PEHLİVANLI (Ankara) — Önergeler gel
diği zaman... 

BAŞKAN — Önergelerde yahuz bir tanesi var
dı. Affedersiniz, yirmisekiz tane önerge geldi. O en 
sonra gelen önergelerdendi. Okuma fırsatı bulama
dan huzurunuzda okumak mecburiyetinde kal
dım. Bu ondan tevellüt etti. Yoksa onu da çıkara
caktım emin olun. Yirmisekiz önergeden bir iki ta-
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nesini okumaya fırsat bulamadım, çünkü üst üste 
geüdüer. Mecbur kaldım, okudum, gördüm; fakat bir 
defa okumuş oldum, 

Şimdi muhterem milletvekilleri, programlınız 
gereğince Kültür Bakanlığının 1977 yılı Bütçesinin 
üzerinde söz almak isteyen grupları ve şahısları oku
yorum, 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Battaü Kok
sal, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayrn İl
hama Çetin, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ni
lüfer Gihsoy, MiEî Selâmet Partisi Grapu adına 
Sayını Ahmet Akçeel. 

ŞahısBan adına Sayın FeyzuEah Değerli, Sayın 
Hüseyin ErçeSk, Sayın Enver Akova, Saym Ekrem 
Kangal!, Sayın Fahri Özçeiik, Sayın Veli Bakirli, Sa
yın Mikâil İlcin, Saym Sabri Tığh, Sayın Mehmet 
Özkaya, Saym Osman Yılmaz Karaosms&noğlu, Sa
yın İsmail Hakkı Köylioğfu, Sayın Hasan Özçe'ik, 
Sayın Nedim Korkmaz, Saym Tufan Doğan Avşar-
gil, Sayın Kadir Özpak. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kanım, ben de söz almıştım. 

BAŞKAN — Affedersiniz, çizilmiş başka birisi 
yazılunş, onun için farkedemedi'm. Birinci sırada 
Sayın Ömer Kahraman. 

Demokratik Parti Grupu adına Sayın Battal Kök-
saü, buradalar mı efendim?.. Yoklar. 

Saym Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adıma Sayın İl

hamı Çetin. 
Buyurun efendim. (C. H. P. sıralarından alkış

lar) 
Sayın Çetin, biliyorsunuz müddetiniz 20 dakika. 
Yalnız bir meseleyi arz edeyim. Saym İlhamı! Çe-

tin'in 20 dakikalık müddeti var, 15 dakikalık zama
nımız var. Sayın İlhamı Çetin'in eğer vaktini dol
durmak. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bu konu
da bir önergemiz var efendim. 

BAŞKAN — Peki, peki. 
Buyurun Saym Çetin. 

C. Hv P. GRUPU ADINA İLHAMİ ÇETİN 
(Yozgat) — Sayın Başkanım, sayın milletvekili ar
kadaşlarım; 

Kültür Bakanlığının 1977 bütçesi üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerinıi arz etmek 
üzere huzurunuzdayım. 

Ulusların, toplumların tarihsel özelikleri, ortaya 
koydukları yapıtlarla belirginleşir, değer kazanır. Bu 

yapıtlar, geçmişi, bugünü ve geleceği ile bir toplu
mun kültürünü oluşturur. Kültür toplumun kendisi 
değil, oiîun ürünüdür. Bar toplumun canlılığı onun 
yoüuyla süregeük, yaygınlaşır, artar ve zaman içinde 
anılır. En sade anlatımla kültür, bir birleşim, bir 
sentezdir. Tümüyle insanca bir bileşim. 

Yalnızca insanoğlunun yansıyan bilinci yaptıkla
rının süregeîecck izlerini yoğurur, biçimler, geleceğe 
aktarır ve korur. Kültür bir meta olmamakla birlik
te, ürünleri açıkça görülebilir, özümîenlebilir ve bu 
ürünler eEverişli koşullarda kendiliğinden ortaya 
çıkarlar. 

Kültürün temel niteliği, özgür olmasıdır. Kültü
rün bu nite!i:ği, anlatım düzeyindedir. Salt sanat oîan 
anlatım değil, topluma hizmet eden ve toplumun 
tarihsel gelişmesinde değişime uğrayan her şey, kül
tür aüıîotıntmın birer parçasıdır. Buna göre kültü
rün diğer bir niteliği de, dinamik bir birleşim, bir 
sentez olmasıdır. Kültür konusundaki yaklaşımlar 
ve dünya görüşleri ne olursa olsun, kültür kendini 
sürekli yenileyen; toplumun ekonomik ve sosyal de
ğişme, gelişme çizgisine orantılı olarak değişen; 
geçmişi, bugünü ve geleceği içinde taşıyan; ulusal
lık ve evrenselliği bir arada içeren dinamik bir ol
gudur. 

Ülkeımizde coğrafî bölgeler ve topüumun çeşitM 
kesimi arasında görülen eşitsizlikler ve farklılıklar, 
kültürel alana da yansımaktadır. Türkiye'de kültür 
düzeyi toplumun çeşitli kesimlerinde farklı özellik
ler göstermekte, satın alma gücünün daha fazla 
olduğu yörelerde ve kesimlerde kültür hizmetleri 
ve faaliyetler! daha yaygın olmakta ve bu hizmet
lerden yararlanma ve katılma olanağı daha da yük
sek bulunmaktadır. 

Nicelik yönünden baktığımızda, ülkemizdeki kül
türel faaliyetlerin büyük çoğunluğunun Batıdaki bü
yük illerde toplandığını görmekteyiz. Öte yandan, 
toplumun büyük bir kesimlinde kültüreli alanda du
rağanlık; kültür ve ssmat alanında canlı olan kesim
de ise, aktarmacılık, taklitçilik, toplumda kültürel de
ğerlerin yok olmasına ve yozlaşmasına neden olanak
tadır. 

Bu koşul altında başlıca kültür sorunumuz, kay
nağını geçmişteki kültür birikiminden alacak biçim
de evrensel verilerden yararlanan çağdaş Türk kül
tür ve sanat ürünlerinin yaratılması, yurt düzeyin
de yaygınlaşması ve bu ürünlerin halkın çoğunîıı-
ğıınca yaşanır duruma ulaşmasıdır. Bu durum ekono
mik ve toplumsal alanda olduğu kadar, onunla bir-
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İlkte kültür ve sanat alanında da bir düzen değişik
liği ile yeni atılımlarla mümkün oüacaktır. 

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın bir anlam ka
zanabilmesi ve bunun sonucu yaratıcı kişilikli ve 
çağdaş bîr topluma ulaşmak, yurt çapında ekono
mik ve toplumsal kalkınmaya paralel olarak, yurt 
çapında kültürel değişmenin gerçekleşmesi, kültürel 
bütünleşme ve ulusal bilinçlenmenin sağlanmasıyle, 
sağlıku bir doğrultuda olacaktır. 

Sorunların birdenbire çözümlenmesi ve gelişme
lerin kısa sürede sağlıklı bir ortamda olması ola
naksızdır. Özellikle kültür konusunda böyle bir ge
lişme, zaman içinde oluşacaktır. Bu noktada, devle
tin kültür alanındaki rolüne ve müdahaleciliğine de
ğinmek yararlı olacaktır. 

Daha öncede belirtildiği gibi, dinamik bir süreç 
olan kültür, devletin tekelimde değildir. Özelikte ki
şisel özgürlüklerin değer taşıdığı demokratik ülke
lerde devletin kültür alanındaki çabalan toplumca 
benimsenmiş; bellirîi bir temel görüş ve başka bir 
deyişle, kültür politikası çerçevesinde ulaşılması is
tenen hedeflere yönelmede zorlayıcı veya emredici 
olmak yerine; özendirici, yönlendirici, olanak sağ
layıcı ve koruyucu olmak durumundadır. 

Bu temel görüşe uygun olarak, külttür mirasının 
korunması, toplanması, sınıflandırılması ve değer
lendirilmesi, yayılması ve sunulmasında devlet, dü
zenleyici, tedbir alıcı olmak zorundadır. 

Yaratıcılık ve kişisel özgürlüklerin önplanda ol
duğu kültür ve sanat kesiminde ise, devletin görevi, 
olanak sağlama, özendirme, değerlendirme ve yapı
sal düzenlemedir. Bu alanda devletin temel işlevle
ri şunlar olmalıdır:. 

Kültürel gelişmeyi toplumsal ve ekonomik geliş
me içinde ele alacak ve toplumsal yapıyla bütünleş
tirecek, toplumca benimsenmiş temel görüşleri içe
ren bir kültür politikasının saptanması, 

özgür ve demokratik bir ortamda Türk kültürü
nü, küMirü ve sanatının her dalında çok sayıda ni
telikli çağdaş yapıtların yaratılmasına olanak sağ
lanması, 

Eski Türk sanatları, yaşayan Türk foîkiiörünün 
bütün dallarında ve eski eserler konusunda bilim
sel araştırma, saptama ve her tür Ki değerlendirme
nin) yapılması, 

Eski ve çağdaş ulusal ve evrensel kültür ve sanat 
yapıtları ve faaliyetlerinin geniş halk kitlelerinin 
yaşamına kazandırılması, 

Yaratıcı, uygulayıcı, araştırıcı ve eğitici, sanatçı 
personelin yeterli sayıda yetiştİriîebUmesi ve yeni 
olanaklar sağlanması, 

Küftür ve sanat kuruluşlarının hizmet ve olanak
larının yurt düzeyinde bu hizmetîerden hiç yarar
lanamayan kesimlerde öncelik tanıyarak, onlara ce
vap verecek biçimde dengeli olarak geliştirilmesi, 
katılımın ve katkının sağlanması, 

Özel kültür ve sanat faaliyetlerinin ve sanatçıla
rın çeşitM yollardan desteklenmesi, özendirilmesi, 
bu abanda mevcut kamu olanaklarının harekete ge
çirilmesi ve artırılması, 

Kültürel alanda devletin bu temel işlevleri çeşit
li vesilelerle kamuoyunda tartışılmış, kalkınma plan
ları ve yılhk programlarda bu alanda çok sayıda ted-
bjrler öngörülmüştür. Ancak, devletin kültür alanın
daki başlıca sorumluluklarını uygulamayı yüküm
lenmiş bulunan Kültür Bakanlığı, bu sorumluluk
ları yerine getirecek dinamik bir örgütleşmeye ve ya
pıya kavuşturulamamış, faaliyetleri yüzeyde, tutucu 
ve kısır bazı şekilci uygulamalardan öteye geçeme
miştir. 

İşbaşına gelindiğinden bugüne kadar Bakanlık, 
kültür alanında toplumca benimsenmiş, çağdaş, ulu
sal, temel görüşleri içeren bir kültür politikasının 
saptanması konusunda herhangi olumlu bir çabada 
bulunmamıştır. 

Kültür Bakanlığı, genellikle yalnızca geçmişe öz
lem duyan tutucu ve statük bir politikayı benimsemiş 
ve faaliyetlerini bu politika çerçevesinde yoğunlaş
tırmıştır. 

Kültür Bakanlığına bağlı hemen bütün kuruluş
larda yayınlanan kitap ve dergilerden haîk ve çocuk 
kitaplarına fconservatuvarlardan Devlet tiyatrolarına 
kadar bunu izlemek mümkündür. Başka bir deyişle, 
Kültür Bakanlığı, çağdaş, ulusal bir kültür politika
sını benimsemekten ve bu yolda herhangi bir çabada 
bulunmaktan kaçınmış, güncel, kültürel sorunları hi
çe saymış; bunlara çözüm aramak yerine, eskiye dö
nerek geçmişle övünmeyi bir kültür politikası için ye
terli saymıştır. 

Üstelik, geçmişîe övünmeyi dahi başaramamış ve 
bunu çok beceriksizce yapmıştır. Oysa, kültür ko
nusunda geçmişi tümden reddetmek ne kadar sakın
calı ise, çağdaş gelişmeleri görmemezlikten gelmek, 
ya da engellemeye çalışmak da kültürün niteliği, gere
ği bakımından o kadar olanaksızdır. 

Bakanlığın tutumu kültürel yozlaşmayı, yabancı
laşmayı, açıkça davet etmek, ilerici, çağdaş ve sanat 
atılımlarını engellemek yönündedir. 
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öakamkk bugüne kadar Türk kiiMir ve sanatının S 
hangi {lallarında nitelikle çağdaş yapı lana sağlan
masına olanak sağîa'mrşîar? Hangi özendırid nselka-
nizmakrı işletmiştir? Bu mekanizmalar işletlldiyse Mim
lere yarar sağlamıştır? Hangi yapıtlar ortaya çakmış
tır? 

Edki Tik'k sanalları, yaşayan Türk foDkîoranün bü
tün dallarında ve eski eserler konuşumda Bakanlıkça 
laarsigi bilimsel araşhrm'aiar, saptamalar ve değerlen
dirmeler yapılmıştır? 

E.4ki eserler konusunda Sayın Bakanın kendine öz
gü dilştincefcy oM ağama biliyoruz, Sıhhiye meydanm-
dakl Hitit Anıtı konu'-öMîak'i benzer bir konuyu Sa
yın Bakam da bizzat. ortaya atmış. 

BH görüşe göre, milliyetçi duygularla önce eski 
Tiiı'k eserleri ortaya çıkaî&p korussaenk, onarılacak, 
yabancı eski eserler ikinci planda ele alınacak diye 
bilİKiselIükten uzak yeni arkeolojik pren'iljpîer gelişti- I 
rilmiştlr. BilinıSeî açıdan ve uzmanlarım gömüşüne gö
re, cm fazla yıpranmış, ya da korunm'a'sı öncelik taşı
yan eserler değil; TiMt olduğu Saptanmış eşeler ko
runacak. « 

Bu tür aynmttdald tartışmaları bilim adamlarına j 
bırakıyoruz. Yahuz uygulamaya İlişkim değinmek iste- J 
d'iğOmiz bir başka konu var. j 

BakiaîiIîğa bağlı ve çok sayada tecrübeli büamtse! ve 
tek«Ik kadroya sahip bulunan Eski Eserler ve Müze
ler Gene! MIMiidiiğlMin kadroîaomn bu olandaki ça-
'IışM'alarEnm dışunda bırakılarak, müze yapımı, eski 
e-ser korunması ve onarımı konularınım Bakanlığa bağ
lı olarak kurulmuş buluman Yapı Tesis Dairesine ve-
r'iMiği öğrenifeıiştir. YeniMen kurulan dairenin bu 
kadrolarımın gerekliliği ve yetersizliği konusu açık'la-
malyı gerektirmektedir. 

Eslki ve çağdaş ulusal ve evrensel kültür ve sanat 
yapılarımın ve faaliyetlerinim geniş halk kitlelerinin 
yaşamına kazandırılması konusunda Bakanlık ne gi
bi faaliyetlerde bulunmaktadır? Yıllardır sözü edilen 
bölge tiyatroları ve kültür merkezlerli konusunda Ba
kanlıkça herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Bu 
alamda mevcut olanaklar ve yatırımlar ne ölçüde de» 
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ğsrl'eındiriîmektedir? Olamakllann yurt düzeyine den-
geOı dağılımı konusunda nasıl bir çaba gösterilmek
tedir? 

BAŞKAN — Sayım Çetin, bir dakikanızı rica 
edeyim. 

İLHAMt ÇETİN (Devamca) — Bitiriyorum Sa-
ym Başkan. 

BAŞKAN — Peki buyurun efendim. Usul üze
ninde konuşacaktım da. 

İLHAMI ÇETİN (Devamla) — 1976 yılı yatırım 
programında yer alan 15 yemi halk ve çocuk kütüp
hanesi inşaatınım biri Bakamım seçim bölgesi olan Er-
zururm il merkezinde, dördü de Erzurum'un ilçelerin
de yer almaktadır. Sayın Bakan kendi seçim bölge
sinin kültürel ihtiyaçları konusunda gösterdiği duyar-
hğı, hizmetlerin geni kaldığı diğer il ve ilçelerde de 
*ös£er~îîckle midir? Yok'sa, 1977 yılında da Erzurum' 
un geri kalan üçeîeıiimi ve köylerini kütüphane ile do-
mafeıak eyleminde midir? 

Sayın Başkanım, size ve değerli arkadaşlarımla 
teşkilâtın kıymetli mensuplarına saygılarımı sunuyo-
r«m. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çetin. 
Mu'lıterem arkadaşlarım; Sayın Hayrettin UysaıI, 

Sayın -Oğuz Aygün. Sayın Süleyman Arif Emre' 
nin imzalarıyle bir önerge gelmiş bulunmaktadır» Yal
nız İçtüzük gereğince önerge ile müddeti uzatma 
yetkimiz yoktur. Ancak, müddetleri değiştirme sade
ce Etemışma Kurulumda alınacak kararlarla mümkün 
olmaktadır; osun için önergeyi oya sunamıyorum. Yal
nız, 56 mcı maddenin son fıkrasına müsteniden bit
mek üzere bulunan hallerde bitinceye kadar devam 
cime imkânını veren bir durum mevcuttur. Ben de 
58 ncı maddenin son fıkrasına müsteniden Küftür 
Bakanlığa Bütçesi bitinceye kadar Birleşime devam 
edilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Koibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem parlamenterler, şahsî ihtiyaçlarım için 
oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20.00 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılına Saati : 20.15 

BAŞKAN : Başkanvekiü Mehmet Orhan Akkoyunlu 

DÎVAN ÜYELERİ : İlhamı Çetin (Yozgat), Enver Akova (Siva's) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel KuruGunun 51 nci Birleşiminin üçüncü oturumunu açıyorum, 

iî. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

B) KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devanı) i 

BAŞKAN — Gülüşmelere kalmış olduğumuz yer
den devam ediyoruz. 

Adabt Partisi Grupu adına Saym Nilüfer Gür-
soy, boyanın efendim. (A. P. sıralarında» atkışlar) 

A. P. GRUPU ADİNA NİLÜFER GÜRSOY (İs
tanbul) — Saym Başkan, değerli milletvekilleri; 

Küüür Bakaıdığmın İ977 - 1978 Bütçeli üzerinde 
Adalet Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınıza gelmiş bulu'nuyorum. Hepinize saygılar suna
rım. 

Kültür sorununu ele aldığımız zaman iki faaliyet 
sahası ile karşılaşırız. Biri, Küftür Bakanlığının nria-
dürîilkîerine yayılan çalışma -sahaları; diğeri ise, Ba-
kasfhğın manavı mesuliyetine girmedi icabeden kültü
rün alabildiğine genlişleyen Sahası. 

Konuşmacı, Kültür Bakanlığının esas çalışma sa
hasına girmeden saatlerce kültürden bahsedebilir. 
Kültür Bakanağı tarafından çözüınknmesl gereken 
konuları dile getirebilir. Kültür Bakanlığının sahasına 
girmesi icabeden konuları ortaya koyabilir. 

Kültür Bakanlığının henüz kuruluş kanunu yok
tur. Sahaları Millî Eğitim Bakanlığı, Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi bazı 
bakanlıklarla müşterek konuları olduğu gibi; Kültür 
Bakanlığının sorumluluğuna giren daha geniş kap
samlı konuları da vardır. 

-Bunların başında dil gelir. Bir -milletin kültürü
nü yansıtan en temel unsurlardan birici, o milletin 
ortak dilidir. Dil, bir kültürün nesilden nesile akta
rılması, gelişmişi için en köklü vasıtadır. Bir toplu
mun fertlerini ortak gelenekler ve ortak gayeler çer
çevesinde birbirine bağlar. Dil, eğitimin temel har
cıdır. Nesiller arasında kültür sürekliliği; dil bütün
lüğü île sağlanır. Üzülerek görüyoruz ki bazı çevre
ler «dil» dediğimiz bu ortak kültür temelini kendi 
politik amaçları için tahrir etmekte, kendi zihniyet
leri doğrultusunda şekillendirmek istemektedirler. 

Kültür Bakanlığının üstlenmesi gereken görevler
den birisi de, bu yıkıcı faaliyetlere karşı koymak üze
re çare bulmaktır. Dil her organik varlık gibi kendi 
föh'î seyrini sürdürmektedir. Biz istesek de isteme
sek de, farkına varsak veya varmasak da zaman içinde 
•değlş'Miğe uğrayacaktır. 

Bunun, can'h bir örneğini sizlere bir hatıramla an
latmanla müsaadenizi isterim : Dil ve Tarih - Coğraf
ya Fakültesinde talebe iken, asistanlarımızın odasına 
girdim. Asistanımız tanımadığım bir beyle konuşma
ya dalmıştı. Bir iki dakikalık kulak misafirliğinden, 
bu beyin Arapça, Farsça kelimeler ve deyimlerle ağ-
•iüaî! bir dille konuştuğu dikkatimi çekîi. Kullandığı 
dilden okcak, yaşh gördüğüm bu zatı, «Nurullah 
Ataç» olarak bana takdim ettikleri zaman çok şaşır
mıştım. ÇLInkü genç olduğum halde, her gün uydur
duğu yeni kelimelerle yazdığı makaleleri anlamıyor, 
c-kumayordum. Tabiî bu takdimden sonra, konuşma 
d/liy?.o yazı dili arasımla ba kadar fark olan bir kim
se »in tutumunu daha da sunî bulup, yazılarını hiçten 
okumaz öMUsm. Geçenlerde makalelerinin bir kitapta 
derlendiğini görüp, merak edip açıp karıştırdım. Bu-
S'ân bite yapmacık gelen bir kaç uydurma kelime ha
riç, lisanının eski sertliğini, anlaşılmadığını bir ölçü
de kaybettiğim" gördüm. 

Biîg'ün de bir çoklarının, Nurullah Ataç gibi, ya
zılarını alışageldikleri dilde yazdıktan sonra, lügate 
bakarak veya uydurarak, yazılanın değiştirdiklerini 
bilmekteyiz. 

Di'e hizmet, kelime uydurmak, alışılmışı çs-kar-
. nsak ve yerine yapıştırma gibi yenisini koymakta ol
maz, Tüı& diline hizmet, bir an evvel, etimoloji ve 
morfoloji lügatlerini hasırlamak, keSme ve kavram 
haEineshilîî zenginleşmesine çalışmakla olacaktır. 

Bu konudaki en büyük sorun, dilimizin bir bi
lim ve kültür dili olarak geliştirilmesidir. Bu bilim ve 
kültür dilinin, halkımızın benimsediği, kullandığı âU 
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olmasını istemek hakkımızdır. Çünkü Atatürk'ün, 
sadeleşme yoluyle İkilikten kurtarmak istediği dilimiz, 
bazı çevrelerin yanlış, uydurma dil poîitikasryle yeni
den ikiliğe itilmekte ve yeniden halk tarafından anla
şılmaz, sözde aydınlar dili haline getirilmek istenmek
tedir. 

Dil tartışmasını politik araç olarak kullananlara 
söyleyeceğimiz bir husus da şu olacaktır : Atatürk 
ilkeleri elden gidiyor, diye yakınanlar, Atatürk'ün ken-. 
di öz dilini tahrif etmekten kaçınmamaktadırlar. Sa-
deleştirîyoruz diye Atatürk'ün Nutkunu, Gençliğe Hi
tabesini değiştirmek, Atatürk'e yapılan büyük bir say
gısızlıktır. Atatürk'ün öz metnine dönüîünceye kadar 
bunu tekrar etmekten geri kalmayacağız. 

Bir dilin yabancı kaynaklı kelimelerden arındırıl-
malsı mümkün değildir. Bütün dünya dilleri gerekti
ğinde birbirlerinden kelime almışlardır. Kültür alışve
rişlerinde dillerin de biribirlerine tesirleri tabiî ve ka
çınılmaz bir husustur. Dilimizde Hitit dilinden bile ka
lıntılar vardır. Meselâ «Adana» ismi, Hititçe «Atan-
ya»dan gelmektedir. 

Kültür değişmeleri, kültür alışverişleri aslında ola
ğan şeylerdir. Avrupa medeniyetine tesir etmiş olan 
Yunan kültüründe, Anadolu medeniyetlerinin katkısı 
büyüktür. Hattâ Anadolu medeniyetleri olmasaydı, Yu
nan medeniyeti de olmazdı diyebiliriz. 

Yunan Panteon'unda isim farkıyle bazı Sümer 
tanrılarını buluruz. Klasik Yunanistan'da eğitim ara
cı haline gelen Homeros Destanları, Honıeros'un doğ
duğu Ege'nin, Ege sahillerimizin güzelliklerini anlatır. 
Destanlarında yurdumuzun iklimini, renklerini bulw-
ruz. 

Anadolu'nun îyonyah tabiat felsefecileri Yunanis
tan'da akım yaratmışlardır. Klazomene, Urlalı Anak-
sagoras, Efesli HeraklitOs, Miletli Tale's bunlardan 
bir kaçıdır. 

Yunan, Anadolu'dan gelen akımları kendi bünye
sinde birleştirmiş, kendi damgasını vurmuş ve Yu
nan medeniyeti feyiz bulmuştur. Aynı şekilde Yunan 
kültürü Lâtinlere tesir etmiş ve Lâtin kültürü zirve
sine ulaşmıştır. Yunan - Lâtin kültürleri Avrupa'da 
etken olmuş, Rönesans hareketleri doğmuştur. Her 
ülkenin kendi benliğine yaratıcı bir güçle dönmesini 
Rönesans sağlamıştır. 

Çeşitli milletleri, uzun asırlar boyunca bünyesinde, 
bir arada yaşatan Osmanlı İmparatorluğunda canlı ve 
zengin bir kültür ortamı oluşmuş, idare, toplum dü
zeni, askerî sevk ve idare, mimarî, edebiyat, sanat 
alanlarında göz kamaştırıcı başarılar elde edilmiştir. 
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Cumhuriyet idaremizin kurulnıasıyle milJetimizin kül
tür hayatında yeni bir çığır açılmış bulunmaktadır. 
Bu millî döneni bir yandan tarih şuurumuzun zen
ginliğini taşımakta, bir yandan da çağdaş medeniyete 
ayak uydurma hamlesini gaye edinmiş bulunmaktadır. 
Bu bütünlük çerçevesinde, bir millî kültür politikasının 
dikkatle üzerinde durulması gerekmektedir. Her çağ
da verimli sonuçlara yol açan milletlerarasındaki kül
tür alışverişi, bilhassa yeni buluşların yayılarak, in
sanlığın ortak malı haline gelmesinde yararlı olmuştur. 
Ancak her millet, kendi kültür bünyesindeki sürek
liliği koruyabildiği nispette tarih sahnesinde var ol
muştur. Yabancı kültürlerden alınan unsurların di
limize giren türlü kelimeler de dahil olmak üzere, 
kendi kültürümüz içinde sindirilmesi lüzumu muhak
kaktır. Bu, kültür alışverişinin en ziyade ehemmiyet 
verilmesi gereken yönlerinden birisidir. Diğer taraf
tan ,dünya milletleriyle böyle bir alışverişti bütünüyle 
reddederek, kendi içine kapalı bir toplum halinde ya
şamayı gaye edinmenin, tarihin akışı içinde, çağdaş 
medeniyetlerden geri kalmayı peşinen kalbul etmek 
olacağı da muhakkaktır. İşte, millî benliğimiz ve millî 
kiiîiarümüzün değerlerini kaybetmeden, dünya millet
lerinin kaydettiği aşamalara ayak uydurmak için şu
urlu bir gayret göstermek lüzumu vardır. Kültür Ba
kanlığının bu yönde yol gösterici bir rol oynaması 
düşünülmektedir. Millî varlığımızın sürdürülebilmesi, 
millî kültürümüzün genç nesillere eksiksiz aktarılma-
sıyle gerçekleştiriîeibiîir. Bu millî kültür şuurunun için
de yeşereceği ortamın vücuda getirilmesinde devletin 
kültür politikasını yürütmek görevinin, Kültür Ba
kanlığının sorumlulukları arasında olması gerekir. 

Sayın milletvekilleri; bugün kültür hareketlerine 
büyük tesiri olan, «Kitle haberleşme araçları» dedi
ğimiz radyo, televizyon, basın yayınıdır. Kültür Ba
kanlığı kendisinden beklenen görevleri yerine geti
rirken, bu haberleşme araçlarını dikkate alarak, bun
lardan azamî derecede yararlanmak yoluna gitmelidir. 
Bilhassa, Son yıllarda toplum hayatımıza giren tele
vizyon, büyük bir alâka toplamaktadır. Ancak, neşri
yatının çoğu yabancı kaynaklı ve yararlı eğitimden 
uzaktır. Halbuki, eğitim aracı olarak televizyon çok 
yararlı olabilir. Kültür dalında da sanat eserlerini ta
nıtmada büyük hizmet görebilir. Televizyon alanında 
kaliteli programlar ortaya konulabilmesi geniş im
kânlar ve yetişmiş eleman kadrolarına bağlıdır. Mem
leketimizde nispeten yeni bir kuruluş olan televizyo
nun, henüz istenilen seviyeye uîaş/hriîaımamış olduğu 
görülmektedir. Ancak, kendi kültürümüz bünyesine 
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uygun, kendi elemanlarımız tarafından yapılan kali
teli programların ortaya konulmasında kaydedilmiş 
bulunan aşamaların gitgide yoğunluk kazanacağı 
umulmaktadır. 

Değeriİ milletvekilleri, Küliür Bakanlığının kemli 
bünyesindeki faaliyetlerine gelince. Kültür Bakanlığı 
faaliyetîerini, Kütüphaneler, Güzel Sanatlar, Eski 
Eserler ve Müzeler, Millî Kütüphane, Devlet Tiyat
roları, Devlet Opera ve Balesi, Millî Folklor Araş
tırmaları oîmak üzere yedi genel müdürlükle sürdür
mektedir. Kültür Bakanlığının faaliyetleri daha çok 
sanat dallarına yöneliktir. Umumî olarak sanat mev
zubahis olunca, üstün değerlere kıymet verecek bir 
ortamın hazırlanması alda gelmektedir. Kültür Ba
kanlığının başla gelen hedefi, bu ortamı yaratmak 
olmalıdır. Sanatçıların desteklenmesi, sanat ürünleri
nin tanıtılarak benimsetilmesi ve yaygınlık kazanma-
sıdır. Ülkemizde zengin ve canlı sanat ortamının ya
ratılmasında Kültür Bakanlığına düşecek görevler 
büyüktür. 

Küllür Bakanlığının faaliyet dalarından bir kaçına 
değinmek istiyorum. Tarihimizin, millî değerleriiîîfi-
zin öğretilmeye başlandığı müzelerimizde eser sayısı 
kadar, sergilenmekteki yeni hamleleri ve seri konfe-
ranslarıyîe dünya müzelerine örnek olmaktadır. Mü
zelerimiz Maliyeye senede 25 milyon Türk Lirası 
giriş hlöeti hâsılatı vermektedir. Her yıl 2 milyon 
Tüılk vatandaşı, 1 milyon öğrenci, 3 milyon yaban
cı, 92 59*9 devlet misafiri müzeleri gezmektedir. Mü
ze yöneticileri, üniversite mezunu ve en azından bir 
yafbancı dil bilen, kalifiye, yetenekli kimselerdir. Ko
runması ile sorumlu oldukları değerlere paha biçileme-
yeceği malumdur. Gerek arkeolojik, ilmî kazılarda ve 
gerek - üzülerek söyleyelim ki - köylüîerimizee yapılan 
kaçak kazıların takibinde, bulundukları ilin bütün gö
revlilerimden fazla, hayatlarını tehlikeye atan bir ça
lışma içindedirler. Müze müdürlerimiz arasında dün
ya müzeciliğine adı geçen ve uluslararası konferans ve 
seminerlerde arananlar vardır. İlmî neşriyatı ile ta
rih, sanat, tarihî arkeoloji edebiyatına ismi geçen mü
ze müdürü ve elemanlarımız vardır. Ancak, müzele
rimizin yöneticileri vilâyet ve kazalarda en küçük yö
neticinin maaşından da az almaktadırlar. Müze mü
dürlerinin büyük bir kısmı yan ödeme olarak, yar
dımcı sınıfında olanlar gîbi 75 lira almakta, bulun
duğu şehirde bilgi ve görgülüyle en yüksek kademede 
olduğu halde, maddî yönden en son bölümde bulun-
jıfâktadır, Müze elemanlarımız, meselâ aynı şehirde
ki turizm müdürlerinin çok altında bir kadro ile ça

kşırlar. Müzelerimizin memkkel turizmine olan kat
kısını uzun uzun anlatmaya gerek yoktur. Yalnız, An
kara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, İstanbul müze
leri, Antalya Bölge Müzesi, Konya Müzesi memle
ketimizin turizmini bugünkü seviyeye getiren mües
seselerdir. Halen «genel idarî hizmetler» sınıfında 
olan müzecilerimizin, asıl yeri olan «eğilim» sınıfına 
g çiriîmeleri yerinde bir tasarruf olur. 

Muhterem milletvekilleri, bale dalında sanat ha
yatımızda bir olay teşkil eden bir temisiFden bahset
mek istiyorum. Halen, Operada temsil edilmekte öl'an 
Hürrem Sultan Balesi, bestecisi ve koreografı Türk 
olan, tümüyle Türk olan ilk büyük balemizdir. Konu 
tarihimizden alınmış, müziği kulağımıza aşina gelen 
motiflerle işlenmiş, akıcı, sürükleyicidir. Bale gele
neği olması gereken zor bir sanattır, bizde yenidir. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoy, iki dakikanız kaldı. 
NİLÜFER GÜRSOY (Devamla) — Daha iki 

sayfam var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — İki dakikanız var. 

ORAL MAVİOĞLU (İçel) — Tatlı tatlı dinliyor
duk Sayın Başkan, 5 dakika daha verseniz ne olur?.. 

BAŞKAN — Ben da çok arzu ediyorum; ama Tü
züğün vermiş olduğu yetki bana bu kadar. 

NİLÜFER GÜRSOY (Devamla) — Devlet tiyat
rolarımızda 1975 - 1976 sezonunda turneler ve festi
valler dahil, 11 546 temsil verilmiştir. Seyirci sayısı 
ise, 322 58ö'dir. Vasatı seyirci adedi çok düşüktür. Bu 
sene içinde oynanan 54 oyundan, telif eserlerin art
masını beklemekteyiz. Tiyatrodan bahsederken, diksi
yona verilmesi gereken önemden de kısaca söz et
meden geçemeyeceğiz. Devlet tiyatrolarımızın güzel 
bir ananesi vaıdır. Televizyonda rasîanageiinen «Gü-
nebalkış»ın başlangıç müziği kadar kulak tırmalıyıcı -
Meselâ «bankası» yerine, «bankası» denmesi rek
lâmlarda - diksiyon hatalarına Taslanmaz. Devlet ti
yatrosunda, diğer bazı tiyatrolarda olduğu gibi tu
luata da kaçılmaz. Bu da güzel bir ananedir; ancalk, 
son günlerde Ankara'daki devlet tiyatrolarının birinde 
oynayan bir piyeste, tuluat yapıldığına şahit olun
muştur. Nerede ve metin dışı ne söylendiğini burada 
açıklamak istemiyorum. İlgililerden ricamız, Devlet 
Tiyatrosunun her zaman üstün oîan standardını ko
runması Olacaktır. 

Eğlence diyebileceğimiz ve sahnelerinde ideolojıilk 
gayelerle propaganda yapan bazı tiyatrolara gelin
ce; sanattan çök propagandaya yönelik olduğu için, 
bunları konumuz dışı tutuyoruz. Millî kültürümüze 
ters düşen zararlı faaliyetlerinin devletin ilgili ma-
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kamlarınca takip edileceği ve tedbir alınacağı da ta
biîdir. Bu gibilerini kimlerin desteklediğini ve koru
duğu da çoğumuzca bilinmektedir. 

Geleneksel Türk el sanatlarım geliştirmek üzere 
Kültür Bakanlığınca bir merkez kurulması için bir 
kanun teklifimiz olmuştur. Bu teklifi yaparken ga
yemiz, Türk el sanatlarını geliştirmek, kaybolmakla 
olan türlerini korumak, yurdumuzda ve dış ülkelerde 
tanıtmak, ilgili bakanlıklarla işbirliği yaparak pazar
lamak ve ev ekonomisline katkıda bulunmaktır. 

Kültür Bakanlığının kanunumuza itibar ederek, 
Millî Folklor Araştırma Dairesinde böyle bir merke
zin kurulması için hazırlık yapmafarmdan dolayı, hu
zurunuzda kendilerine teşekkür etmek isterim. Bu 
döneme yetişmese de benimsemelerini şükranla karşı
lamaktayız. 

Kültür Bakanlığının gerekli kuruluş kanununun 
çıkartılmasıyle memleketimizin düşünce hayatında da
ha tesirli bir rol oynamasının sağlanması arzu edil
mektedir. Memleketin bilim ve düşünce hayatının 
geliştirildbiîmegi, zenglinleŞtirilebiImesi içlin müsait bir 
ortamın yaratılmasında Bakanlığa büyük görevler 
düşecektir. Çeşitli çevrelerce sürdürülmekte olan za
rarlı propaganda faaliyetlerinin tesirsiz hale getirile
bilmesi için konferanslar, seminerler düzenleyerek ya
yın alanlarını genişleterek, radyo ve televizyon gibi 
halberleşme vasıtaları için programlar hazırlayarak fa
aliyetler göstermesi gerekecektir. 

Türkiye hızlı bir değişme dönemi içine girmiş 
bulunmaktadır. Bu dönemin beîîi başh özellikleri, ge
leneksel tarım toplumundan sanayi toplumuna geçiş, 
şeihirleşme, kitle haberleşme araçlarındaki hızlı ge
lişme ve yayılmadır. 

Bu gelişmenin beraberinde getirdiği hareketli or
tamdan yararlanmaya çalışan bazı unsurlar, millî 
kültürümüzün devamlılığına kasteden davranış ve ey
lemler içine girmişlerdir. 

Çağdaş medeniyetin yeni buluşlarından, metotla
rından ve teknik vasıtalarından yararlanarak, esasen 
zengin bir hazineye sahip olan Türk kültürü bütünlü
ğünün korunarak, daha da İleriye- götürülmesinde 
Kültür Bakanlığına düşecek büyük görevler vardır. 
Bu görevlerin başında memleketimizin hızlı, ekowo* 
mflk ve sosyal kalkınmasında itici bir rol oynayacak 
bir millî kültür ortamının yaratılması gelmektedir. 

Sözlerime nihayet verirken, Kültür Bakanhğı 
mensuplarına, bütün bu saydığımız çalışmalarında üs
tün basanlar diler, 1977 Bütçesinin milletimize ve Ba-
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kanlık mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını dile
rim. Saygılar sunarım. (A. P„ C. H. P. ve M. S« P. 
saralarından aükışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürsoy, 
MIilî Selâmet Partisi Grapu adına Sayın Ahmet 

Akçeel, buyurunuz. 
M. S. P. GRUPU ADINA AHMET AKÇEEL 

(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Külmr Bakanlığı Bütçesi dolayısıyle Millî Selâ

met Partisinin görüşlerini arz edeceğim. 
Bugün, dilimizde sık sık kullanılan fakat, ne 

kastedildiği kesin olarak bilinmeyen ve bu sebeple iç
timaî ve eğitim meselelerimizde karışıklıklara sebep 
olan, ıstılahların başımda «Kültür» sözü gelmektedir. 

Kültür, Lâtince bir kelimedir, toprağı verimlen-
dirmek için çalışma, demektir. Doha sonra Av
rupa dillerinde yüksek umumî bilgi mânasıyle dilimi
ze de girmiştir. Nitekim bizde de ilim, edebiyat, sa
nat bahislerinde fikirler ileri sürenlere kültürlü insan 
demek adet olmuştur. Fakat kültürün hakikî mâna
sı bu değildir. Kültürün, sosyoloji ve pisikoloji yö
nünden başlıca tarifleri şunlardır: Kültür, bir top
luluğun yaşama tamdır. Kültür, atalardan devir 
alınan maddî ve manevî değerlerin yekûnudur. Kül
tür, insanın tarihî boyunca tabiatı ve kendisini ida
re usulünü öğrenmek suretiyle bizzat meydana getir
diği eseridir. Kültür, örf ve adetlerden, davranış 
tarzlarından teşkilât ve tesislerden kurulu ahenkli 
bir bütündür. Tariflerde dikkati eken nokta görül
düğü gibi, kültürün daha ziyade her cemiyete mah
sus bir yaşayış ve davranış tarzı olması ve tarihîlik 
vasfını taşımasıdır. Kültür, bir milletin dinî, ahlâkî, 
hukukî, bediî, lisanı, iktisadî ve fennî hayatlarının 
ahenkli bir mecmuasıdır. Kültür bir mânada, bir 
cemiyeti başka bir cemiyetten; bir milleti başka bir 
milletten ayıran maddî ve manevî değerlerin topuna 
birden verilen isimdir. Kültür millîdir. Kültürün 
beynelmilel ölçüleri yoktur. Ancak, kültür dışı ve
ya iç sebeplerden dolayı değişebilir, etkilenebilir. 
Mühim olan değişirken ve etkiyi kabul ederken, al
dığı etkiden daha etkili olmaya mecburdur. Eğer bir 
kültür, içine aldığı yabancı kültür unsurunun ren
gini kendi rengine boyayamıyorsa, ona kendi dam
gasını vuramıyorsa, o kültür yok olmaya mahkûm
dur. Kültürün yok olması, cemiyeti yapısı haremin 
çürümesi demektir. Cemiyet bünyesinin dağılması 
mânasına gelir. Bu dağılış, cemiyetin temel taşları 
durumunda olan ailenin fertleri arasındaki bağların 
kopmasına kadar gider ve bu duruma gelmiş bir ce
miyet en hafifinden millet olma hüviyetini kaybeder. 
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Bu sebepledir ki, yaşadığımız dünyada sömürü
nün en tesirli silâhı kültürlere tahakküm yoludur. 
Kültür emperyalizmi denilen şey, modern sömürgeci
liğin esasını teşkil ediyor. Sömürücüler, maddî de
ğerlerine göz koydukları, öz kaynaklarına sahip ol
mak istedikleri milletlerin evvelâ kültürünü tahrip 

ediyor, tâ ki vatanın sahipleri gerektiğinde canını 
verebileceği vatanın değerlerinin farkına varmadan 

kendi elleriyle teslim etsinler Objektif açıdan kül
türü böylece tespit ettikten sonra, gelelim kendi kül
türümüze. 

Evvela kültürümüzün bazı zikzaklardan sonra, 
yeniden bir bakanlık mesuliyetine verilmiş olmasın
dan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. 
Uzun geçmişe, derin ve köklü bir maziye sahip kül
türümüzün bir bakanlık mesuliyetini rahatlıkla dol
durabilecek bir konu olduğunun, siyasî ve gayrî si-
yasî kuruluşlar tarafından kabul edilmiş olmasın
dan memnunuz. İnşallah yeniden bir geri dönüş ol
maz ve hizmet kesintisiz devam eder. 

Muhterem milletvekileri; kültürümüz, nesilleri
mizin inkıtasız mirasıdır. Halk ile münevver ayrılı
ğını önleyen pslko - sosyal bir güçtür. Mirasımıza 
sıkı sahip olmaya, mirasyedi savrukluğu içinde kul
lanmamaya mecburuz. Bugün gençlerimiz gruplar 
halinde karşı karşıya geliyorîarsa, babalarımız biz
leri biz de evlâtlarımızı anlamakta güçlük çekiyor-
srdc temel sebep, kültürel değer ölçülerini kaybetmiş 
olmamızdan, müşterek değer ölçülerine sahip oîa-
mayışımızdandır. 

Gençlerimiz kültürümüzün ölçülerine müştereken 
sahip olsalardı, hâdiseleri aynı seviyede değerlen-
direbilselerdi yetişmeleri sonunda nesillere sirayet 
eden hatalar yapılmamış olsa idi; bugün birbirlerini 
vurmak isteyenler, birbirlerinin kardeşleri oldukla
rım çok kolay anlayacaklardı. 

Silâhlar geri tepmiştir; yabancı fikirlerle yaban
cı kültürlerle beslenen nesilden ancak anarşi bekle
nir, cinayet beklenir, vurmak kırmak, yakmak yık
mak beklenir. Tarihini, ecdadını kültürünü, inanç
larını hülâsa mukaddes her şeyini inkâr eden bir 
nesilden ne bekleyebilirdik? 

Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlığım önemli 
vazifeler bekliyor. Hususiyle kültürümüzün temel 
unsurlarına olan inançlarımız ve dilimizle uğraşmak 
Kültür Bakanlığının mesuliyetleri arasında önemli 
yer işgal eden Kültür meselelerimize ne kadar az 
ilgi duyduğumuzu göstermek için bazı tarihî ve kül
tür hayatımıza ait gerçeklerimize bir göz atacak olur
sak, çok acı bir manzara ile karşı karşıya kahrız. 

Bütün sosyal kurumları ve idare nrakfl/niymapı üe 
zamanın zirvesine ulaşan dünya siyaseti güden Ka
nunî Saltan Süleyman devrinde öten şair ve ilmi 
adamlarının sayısı kaynaklardan edindiğimize göre 
2G0'ü bulmaktadır. Ebussuud, Taşköprüzade, Ke-
niftlpaşazade gibi büyük fakihlerin yetiştiği bu devir
de klâsik edebiyatımızın da en büyük şairleri yetiş
miştir; Fuzulî, Bakı, Hayalî, Yahya Bey, Lâmi gibi. 

Fakat bugün gerek bu büyük fakihlerin ve ge
rekse bu mümtaz şairlerin hangisinin eserleri fayda
lanılacak şekilde basılmıştır? Sadece Fuzul'nin ve 
Hayaîî'nin Divanı. Bunun yanında da Fuzulî'nin 
dünya edebiyatında 10 şaheserinden biri olarak kabul 
edilen Leylâ ve Mecnun adh mesnevisinin bugün 
şöhretine lâyık bir baskısı yoktur. Oysa, Ruslar 
kendileriyle asla ilgili olmayan bu eseri tercüme et
miş ve bale haline getirerek sahneye koymuşlardır. 
Yine edebiyatımızda ve dünya edebiyatı türünde 
erişilmesi güç bir zirve teşkil eden Evliya Çelebi Se
yahatnamesinin kalın elyazması cildi de, bugünkü 
nesil için gerçek yönü üe karanlıktan ibarettir. 

Kendi millî kültürümüzün büyük bir edebiyat, 
tarih, coğrafya, sosyoloji ve psikoloji hazinesi olan 
Seyahatnameye karşı ilgisizliğimize muvazi olarak, 
Avrupalılar bu eser üzerinde birçok çalışmalar yap
mışlardın Bilhassa Macar, Rus, Sup ve Bulgar dil
lerinde baskılan yapılmış, bu milletler Seyahatname
nin kendilerini ilgilendiren bölümlerini süzüp almış
lardır. 

Diğer bir misal; Avrupa ilim çevrelerinde Hacı 
Kalfa diye anılan, dünya çapında büyük bir âlim ve 
edip oîan Kâtip Çelebfnin eserleri de bugün/ için 
maalesef faydadan uzaktır. Sadece Keşf-üz Zunun 
adlı eseri ta 1941 - 1945 yıllarında basılmış ve fa
kat bugün mevcudu kalmamıştır. 

Kültürümüzün edebî sahadaki temel taşları Bakî, 
Fuzulî, Nefî, Netlim ve Şeyh Galip'in eserleri dahi 
faydalanılacak şekilde basılmamıştır. Bunun acı ne
ticesi! olarak da, asırlar boyu süren göz kamaştırıcı 
medeniyet mahsullerimizin henüz % 95'inden fazlası, 
bugünün nesli için karanlık durumdadır. Bu nur 
yığınının içine ancak, İslâm feyziyle aydmlanabilen-
ler veya özel ihtisas yapanlar girebilmekte ve alabil
dikleri kadar ışık ile dönmektedirler. 

Bugün bütün insanlık alemine medeniyet götüren, 
niiiîu ışıklar saçan kaynaklanınız, küiüphaneFerdo, 
mahzenlerde çürümektedir. 

Temennimiz, Kültür Bakanlığının bu kaynak 
eserleri, bugünün nesillerine, gelecek nesillere inti-
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kaimde yardımcı olmalarım, bugünün diline, gençle
rinin anlıyacağı bir şekilde sade bir lisan ile Türk
çe'ye çevrilmesini, Türkçe olarak yayınlanmasını 
temenni etmekteyiz. 

Bu kaynaklarımıza dönmezsek, bu hazinelerimizi 
eğer, ortaya çıkarmazsak, o zaman Batının, Doğu
nun, Kuzeyin bizimle, bizim öz benliğimizle bağdaş
ması mümkün olmayan kültürlerle gençlerimizi, ne
sillerimizi yoğurursak, bugünkü feci durumla karşı 
karşıya kalırız. 

Materyalizme dönük eğitim, nesillerin dimağla
rında büyük bir boşluk meydana getirmiştir Kendi 
kültürüne karşı yabancı kalışın meydana getirdiği 
boşluk, mazisini inkâr ve Batı medeniyetinin geli
şigüzel kırıntılarıyla dolmaktadır. 

Bugün genç nesillerimiz, ilim adı altında Hıristi
yanlığın, Yahudiliğin küfür kokan kültürleriyle be
yinleri dumura uğratılmıştır. 

VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Bravo. 
AHMET AKÇEEL (Devamla) — Onun için, sa

bahleyin burada bir partinin sözcüsü konuşurken; 
«İlim Çin'de de olsa, arayınız, gidiniz alınız» Hadisi 
Şerifini okudu ve benim partime sataştı. 

Resuiülah ilimden bahsediyor: «Eğer Çin'de bile 
olsa ilimi alın» diyor. Anarşiyi demiyor, komü
nizmi demiyor. Benîm inançlarımı yıkan sistemleri de
miyor. 

Zaten bu kısır görüşten hareket ettiğimiz için, 
kendimizi tanımadan, başkalarının kültürlerini aktar
dığımız için, ithal malı hükmünde olan bu kültürler, 
bugün işte bizim gençliğimizin maailesef beynini du
mura uğrattığı için, kardeşlik sevgisi, kardeşlik mu
habbeti kalkmış; yerine düşmanlık, kan, barut al
mıştır. 

Bu gençliği, kendi öz kültürümüzle bezeyecek, 
yine dünyaya örnek insan, örnek medeniyetin ku
rucusu olarak ilân edecek olan bizleriz ve bunun da 
başında Kültür Bakanlığı gelmektedir. 

İlimleri kaynağından öğrenecek, ilimlerin kuru
cularının kim olduğunu öğrenecek; gerçek mânada 
bizim öz kültürümüzü dünyaya duyuracak olan Kül
tür Bakanlığıdır. 

O bakımdan sözlerimin başında ifade ettim. Bu 
Bakanlığa büyük mesuliyetler, büyük vazifeler düş
mektedir. 

Yabancı kültürlerle her türlü mukaddes mefhum
ları yok edilmiş, yüksek değerleri katledilmiş nesli
mizin kurtarılmasının yolu; biz inanıyoruz ki, millî 
görüşten geinektedir. 

Bunu ilgililere duyurur, Kültür Bakanlığı Büt
çesinin, Bakanlık camiasına hayıru uğurlu olmasını 
Cenabı Hak'tan niyaz eder, Meclise saygılar suna
rım, (A. P., M. S. P. sunalarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akçeel. 
Şahısları adına Sayın Ömer Kahraman, buyurun 

efendim. 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; 

1977 Malî Yılı Kültür Bakanlığı Bütçesi üzerin
de kişisel görüşlerimi belirtmek için söz almış bulu
nuyorum. 

Sözlerime başlarken, Yüce Heyetinizi ve Ba
kanlık mensuplarım saygı ile selâmlarım. 

Dün Ve bugün Asya, Avrupa, Afrika gibi dün
yanın üç eski ve büyük kıtalarında atalarımızın izine 
rastlanan her yerde Türk kültürüne de rastlanmak
tadır. Halkımız, sazından sözüne, en küçüğünden 
en büyük eserlerine kendi adım yazmış, imzasını at
mıştır. Ulusal sınırlarımız içinde her beldede dün
yanın birçok yerlerinde Türklere ait tarihî eserlere, 
sanat eserlerine rastlanmaktadır. 1975 yılında Av
rupa'da dokuz devlet gezdim. Oralarda Türk eser
lerini görünce göğsüm kabardı, o eserler karşısında 
Türk olmanın büyüklüğünü yaşadım, o eserlerle öz 
vatanımın birer parçası gibi kucaklaştım. 

Sayın arkadaşlarım, bunları şunun için söylüyo
rum; Kültür Bakanlığı ulusal sınırlanınız içinde oldu
ğu gibi, sınırlarımız dışındaki Türk kültürü için de 
çalışmalar yapmalıdır. Birçok ülkede yaşayan Türk
lerin manevî bağlarının kuvvetlenmesinde, bu çalış
maların büyük yararı olacağında şüphe yoktur. Bu 
ülkelerde yaşayan Türk toplumlarının ana dillerinin 
ve kültürlerinin gelişmesine, o ülkelerle dostça iliş
kiler kurarak yardımcı olunmalıdır. Radyo ve tele
vizyonlarda Türk kültürünün geliştirilmesine yönelik 
programlar yayınlatıbnalıdır. Kültürün anakayna-
ğının taşıyıcısı dildir. Bu bakanlık dilimizin geliş
mesi için birkaç kitap yazdırmakla bu işi hallederim, 
düşüncesine kapılmıştır. Yeni kurulan bu Bakanlığa 
lüzumlu personelin alınışında particilik ve bölgecilik 
yapıldığının ispatı için Erzurum'da imtihan açılıp, 
göreve ehil adam değil, adama iş bulma amacı gü
dülmüş tür. 

Sayın milletvekilleri, dilimizin gelişmesi için ilk
okul sıralarında ve ilkokuldan sonra kültürel bütün
leşmeyi sağlamak için her köye kitaplıklar açılmalı
dır. öğretmenlerin uğraşıları ile bazı köylerimizde 
kitaplıklar kurulmuştur. Kültür Bakanlığı ve müteşeb-
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bisleri desteklemeli, buralara kitap göndermeli, ihti-
yaçlarmın tamamlanmasına yardımcı olmalıdır. 

Tekrar ediyorum, her bölgede örnek kitaplık
lardan başlamak suretiyle programlı bir şekiMe sabit 
ve gezici kitaplıklarla halkımız aydınlatılmalıdır. 

insanoğlunun boş ve meşguîiyetsiz gecen zaman
larında, dedikodu ve kötülükler düşünmesi kaçınıl
mazdır. Alfabe, medeniyetin anahtarı, dil ve bilim 
kîimeleri de medeniyeti besleyen ve yaşatan kültürün 
nai'ak asıdır. 

Sayın arkadaşlarım, Kültür Bakanlığı 1710 sayıh 
Eski Eserleri Koruma Kanununun tatbikatım yapar
ken çok dikkatli olmalıdır. Eski eserlerin tespitinde 
o beldeyi tanımayan elemanların çalışmaları sonucu 
birçok şehir ve kasabalardan Bakanlığa bugün için 
binlerce, ilerde daha çok şikâyetler gelecektir. Te
kirdağ'ına gelen bakanlık yetkilileri, yapısını ve yo
ğunlaşan kiremitlerini görerek her eski eve ve dük
kâna tarihî eser damgasını vurmuştur. Halk, başına 
yıkılacak hale gelen evini ve dükkânını tamir edemez 
duruma getirilmiştir. Bu fırsattan istifade eden ba
zı aracılar, «Ben senin evini tarihîlikten çıkartırım, 
bunun için Ankara'ya gidip bu zor işi yapmak için 
şu kadar bin lira alırım» dliye Demirel Hükümetinin 
yenii bakanlığında da, yeni sömürü düzeni başlatıl
mıştır. Bunları Sayın Bakan kulağını arkaya çevirip 
neden duymamaktadır? Çok yakında üç milletvekili 
Tekirdağ'ına inceleme gezisine gitmiştik, bu konuda 
çok şikâyetler oldu. Ahnan rüşvet ve yapılan yol
suzlukları belgelemek için çalışmalarımı sürdürüyo
rum, neticede kendilerine takdim edeceğim. 

Sayın Bakana hatırlatıyorum, bu sömürüyü en 
kısa zamanda kesin bir şekilde önlemelidir. Eğer 
bîr eser tarihî ise, Bakanlık onun parasını ödeyip, 
hak sahiplerinin mağduriyetlerini önlemelidir. Yapı 
şekline, kiremitine bakarak bu ev tarihî derseniz, ara
cılara tapu sahiplerini sömürtürseniz, bu Bakanlık 
daha ilk yıllarında vatana ve ulusa hizmet değil, 
halka hıyanet etmiş olur. Demirel Hükümetleri dai
ma her Bakanlığın sömürü yönü neresi ise oradan 
işe başlamıştın Çünkü kısa zamanda zengin olmak, 
ya hırsızlığa, ya hazine bulmuşa veya piyango veya 
spor - toto tutturmaya dayanır. Ahnteri ve meşru 
kazançla geçimini sürdürebilenleri de, devleti ve hal
kı soyarak çabuk zengin olanları da biliyoruz. 

Sözlerime son verirken, bu Bakanlığın hiç va
kit kaybetmeden çalışmalarını yoğunlaştırmasını, bil
hassa 1710 sayılı Yasa ile, başlatılan sömürüyü ön
lemesini diliyorum. Bakanlık Bütçesinin ulusumuza 

21 . 2 . 1977 O : 3 

Bakanlık mensuplarına hayır getirmesini diliyor, 
Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (A&ışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman. 
Sayın Bakan, buyurun. 

KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (Erzu
rum) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bakanlığımız bütçesi üzerinde değerli grup söz
cüsü arkadaşlarımın ve şahsı adına konuşan muhte
rem arkadaşımızın mütalâalarına teşekkür ederiz. Bu 
görüşlere kısaca cevap vermeden önce kültür hizmet
leri ve kültür anlayışımız hakkında kısaca izahat ver
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarını, 1977 bütçemiz, genel büt
çenin dengeleri içerisinde mümkün olan ölçüde ağır
lık verilerek hazırlanmıştır. 1974 bütçesi 472 000 000 
lira, 1975 bütçesi 541 000 000 lira, 1976 bütçesi 
672 000 000 Ira, 1977 yıh bütçesi 950 000 000 î|i|ra 
ile bağlanmıştır. Bu bütçeler genel karakteri itibariy
le yatırıma ağırlık vererek büyümüş ve bugüne ka
dar gelmiştir. Bilhassa son üç yılın bütçelerindeki 
cari harcamaların nispeti azalarak gelişmiştir. 1975'te 
cari giderler bütçe içerisinde % 47, 1976'da % 45, 
1977'de cari giderler bakanlık bütçesinin % 38'i ka
dardır. 

1977 yıh içerisinde illerde teşkiline çalıştığımız kül
tür müdürlüklerinin kuruluşu tamamlanacak ve yurt 
dışında kültür merkezleri ve kültür müşavirlikleri
nin ihdasına başlanacaktır. Bu bütçe ile Bakanlı
ğımızın hizmet alanı büyük ölçüde genişleyecek, hız 
kazanacaktır. İl ve ilçeforimîzde her çeşit kültür faa
liyetinin yapılabileceği tip kültür merkezlerinin in-
şaasma bu bütçe ile hız verilmiştir. 1977 içerisinde 
İstanbul Küttür Merkezi, El Sanatları Enstitüsü, Türk 
Musikisi Devlet Korosu, Halk Musikisi Korosu, 
Tanıtma ve Halkla İlişkiler üniteleri hizmet alanına 
dahil olacaktır. 

İki yılda 80 civarında çeşitli eserlerden yayınlar 
yapılmıştır. 1977 yılında 100 kadar eseri yayınla
mayı, 800 hizmet ünitesine 100 civarında kültür 
hizmetlerini yürütecek müesseseyi ilâve etmeyi prog
ramlamış bulunuyoruz. 

İki yıllık tatbikattan elde ettiğimiz tecrübeler ve 
yaptığımız çalışmalarla Bakanlığımızın hizmet alanı
na giren kültürün bütün unsurlarım ele almamız ve 
çerçevesini çizmemiz mümkün olmuştur. 1977 prog
ramında kültürümüzün temel prensipleri tespit edilnıiş 
ve alınacak tedbirlerden bir kısmı yayınlanmıştır. 
Şimdi bu temel esaslara kısaca işaret etmek istiyo-
runu 
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Kültürün en önemli özelliklerinden birisi millî 
olmasıdır. Günümüzde çeşitli sebepler yüzünden kül
türü» millî olma vasfı tehlikelerle karşı karşıya bu
lunmaktadır. Tarım yapısından sanayi toplumuna ge
çiş, hızlı sanayileşmenin ve bunun tabiî bir sonucu 
olarak hızlı şehirleşme, gelişen kitle haberleşme va
sıtalarının meydana getirdiği bilgi ve görgü alışveri
şi, milletimizin sosyal hayatında bazı değişikliklerin 
meydana gelmesine yol açmakta dolayısryle millî kül
türümüzün bozulması, temel unsurlarım kaybetmesi 
tehlikesini doğurmaktadır. Son asırda hızla yayıl
masına çalışılan ve ilericilik gibi gösterilmek istenen 
îîîMîyetsizlIk, bugün insanlık içinde Mr felsefî, ideo
lojik ve siyasî buhran vücuda getirmiştir. Bu buhran 
çeşitli propaganda vasttalarryle sunî olarak ve kasden 
yaratılmıştır. 

Milliyetçiliğe karşı olanlar, milliyet esasının in
sanlık sevgisine ve insanî dayanışma prensibine aykırı 
olduğunu telkin etmektedirler. Kültür seviyesi arttık
ça, küMiir meseleleri konuşuldukça milliyetçilik duy
gusu ve şuuru vuzuh kazanacaktır Milliyetçilik mil
letler için yaşama gücü ve teminatıdır. Millet olarak, 
yurdumuzun içinde bulunduğu meselelere çıkış yolu 
getiren bir senteze ulaşmalıyız. Bu sentez ise mazide, 
halde ve gelecekte milletimizi ayakta tutan ve tutacak 
olan inancımız, ahlâki değededıniz, Anadolu topra
ğı ve insanının kültür ve tarih birliğidir. Türk - İs
lâm kültürünün zaman bakımından derinliğine, me
kân olarak yaygınlığına rağmen, asırlar boyu bütün
lüğünü, canMığını muhafaza ettiği bir gerçektir. Bu 
özelliği ile çok zengin ve renkli olan Türk küftüirü-
nün diğer milletlerin kültürleri arasında seçkin bir 
yeri ve önemi Vardır. Millî' kültürümüzün geliştiril
mesi, zenginleştirilmesi çalışmalarında en önemli un
sur onun teme! kaynaklarmın ortaya konması, ehem
miyetli unsurlarının tespit ve bir programa bağîana-
bilmesid!rw Küîüir faaliyetlerinin mallı ihtiyaçlarımı
za uygun şekilde geliştirilmesi bir millî kültür sente
zinin gerçekleştirilmesine bağlıdır, İstikbale ümit 
ve inançla bakan hayatiyet dolu bir millet olarak 
kültürümüzün yeni ufuklar kazanması için, dünya 
milletlerinin kültür faaliyetlerini yakından takip ede
rek, edinilen bilgileri cemiyetimize tanıtmak suretiyle, 
Türk kültürünün daha canlı ve renkli şekilde geliş
mesini sağlamak gereklidir. 

Manevî kalkınmada şuuriaşmamış milletlerin mad
dî kalkınmalarını gereği gibi sağlamaları mümkün de
ğildir. Maddî kalkınmalarım sağlamış olsalar ve 
objektif ilmî bilgilere bir ölçüde sahip bulunsalar 

•bile, millî kültür şuurundan gelen .maneviyat, kud
ret ve zenginliğine sahip olmaları beklenemez. Bu 
anlayışla, iktisadî kalkınmadan sosyal ve kültüre] ge
lişmeye geçişte milletimizin büyüklüğüne, mazisine 
üstün hasletlerine ve onun ebediliğine inanmayı esas 
almak gerekir. 

Küîüir hizmetlerinin yurt sathında dağılması ve 
yaygınlaştırılmasında göz önünde bulundurulacak en 
önemli konulardan biri de, kültür hizmetlerinden 
faydalanmayan ve vatandaşlarımıza öncelik tanımada 
azamî titizlik göstermektir. Kültür hizmetlerinin en 
uzak yurt köşelerine kadar ulaştırılması başlıca he
defimizdir. Türk kültürü alanında yaygınlaştırmayı 
ve en tesirli bir şekilde yerine getirebilmek için, Ba
kanlık hizmetlerinin kültür hizmeti veren diğer ku
ruluşlar, mahallî idareler, gönüllü teşekküller ve 
derneklerle ahenk içinde yürürülmesıi, bu çalışmalara 
Kültür Bakanlığmın katılması hususunda gerekli 
koordinasyonun ve her türlü kültür faaliyetinin des
teklenmesi, gerektiğinde Bakanlık olarak yönlendi
rilmesi sağlanacaktır. Söz konusu edilen bütün bu 
hizmetlerin yanı sıra, sanatçıların eğitimini sağlamak 
ve onları teşvik etmek için de her türlü tedbirin alın
ması gerekli görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, buraya kadar alışmalarımı
zın genel bir çerçevesini çizmiş bulunuyorum. Şimdi 
kısaca, arkadaşlarımızın mütalaalarına cevaplarımı 
sunmak istiyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi. sdına konuşan değerli 
arkadaşımız İlhami Çetin kültürümüz üzerindeki çe
şitli dalgalanmalar ve kültürün tarifi «üzerinde dur-
du5ar»j Bu tabiatıyle çok tartışılacak bir konudur. 
Herkes kendisine göre bu meseleye bakmakta ve ge
reken mütalaayı ileri sürmektedir, bu tartışılabilir 
bir konudur. Mütalâaları arasında bilhassa üzerinde 
durulması gereken bir temenni var, ona biz de işti
rak ediyoruz, «Kültür faaliyetleri yurt sathına dağıl
mayıdır, yayıîmaîıdır». Bilhassa geri kalmış dediği
miz, programda, kalkınma planlarında «öncelikli 
yöreler» dediğimiz yurt köşelerine kültür hizmetle
rin süratle götürülmesi başlıca hedefimizdir. 1977 
yatırım programı bu esas üzerinden hazırlanmıştır ve 
geri kalmış bölgelerin hemen her ilde, her kasabada 
bıı yıl bir hizmet alanı açılacaktır, bir faaliyet dalı 
götürülecektir. 

«Bölge tiyatroları geliştirilmelidir» temennisini ile
ri sisrdü&er. Biz de aynı tatbikatı yapmaktayız. 1977 
yılı içerisinde yeniden Erzurum, Trabzon, Kayseri 
böîge tiyatroları faaliyete geçecektir. Diğer iMerimiz-
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de sahne ve salon müsait olduğu takdirde, oralarda 
da tiyatro faaliyetlerini devam ettirmemiz mümkün 
olacaktır. Bilhassa, yurdumuzda millî eserlerin, yer
li eserlerin öğretici, eğitici birliğimizi, beraberliği
mizi temin edici şekiMe icra edilmesi en büyük arzu
muzdur, bu gayretin içerisindeyiz. 

Değerli arkadaşümız Nilüfer Gürsoy'un kıymetli 
mütalaalarına Bakanlık olarak teşekkür ediyoruz. Bil
hassa «dil» konusu üzerinde durdular. Bakanlığımız 
önemü olan «dil» meselesini ele almış buaisnuyor. Hü
kümet programında da dsîln ikilikten kurtarılması ve 
dilin yabancı unsurların tasallutundan kurtanlması 
ve uydurmacılıktan kurtarılması gibi gayretler ele 
alınmıştır. Bilhassa, büyük bir sözlük Bakanhkça ha-
zırlattınlmaktadjr, bu sözlük bir el lügati olacak; ay
rıca bir emsali sözlük halinde 5 cilt şeklinde hazır
lanmaktadır. Ümit ediyoruz ki, bu yıl içerisinde bu 
konuda önemli bir mesafe alacağız. 

«Müze müdürlüklerinin faaliyetlerine» teşekkür 
ettiler. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. 

«Personelin kadro imkânlarının darlığı» uıdan ba
his buyurdular. «Yan ödemeler» den bahsettiler. Bu 
konular üzerinde Bakanlık olarak durmaktayız. Bu, 
tüm kamu personelinin dengesi içerisinde mütalâa 
edilen bir konudur. Ayrıca Bakanlığınızın diğer hiz
metleriyle hemahenk şekilde bu konular üzerinde du
rulacaktır; bazı eksiklerimiz vardır: Teşkilât kanunu
muz hazırlanmıştır, Bakanlar Kuruluna sevk edilmek 
üzeredir. Personele müteallik zatî haklar mevzuunda-
ki teşebbüslerimiz de devam etmekledir. Sanatçıların 
korunması, yetiştirilmesi, zatı haklarının teminat al
tına alınması hususları üzerinde önemle durmakta
yız. Bu konuda kanım tasarısı hazırladık. Ayrıca, sa
natçılarımızın yan ödemeden istifade etmesi konusun
da da teşebbüslerimiz vard»r, müspet istikamette ge
lişmektedir. 

Sayın Ahmet Akçeeî arkadaşımızın, genel müta
laalarımı teşekkür ederiz. Kendilerine biz de iştirak 
ediyoruz. Eski kültürün önemle eîe alınması ve kay
nak eserlerin yayınlanması hususundaki temennileri
ne tamamen iştirak ediyoruz, iki yıldan beri Bakan
lığımız bu konuda büyük mesafeler almıştır. Burada 
isimlerini zikretmiş oldukları edebiyatçılar ve fikir 
adamlarının eserleri eîe alınmıştır. Bu eserler, bu ko
nudaki mütehassıs çeşitli kişilere vazife olarak veril
miştir, hazırlatdmaktadır. Gayet tabiî bu eserlerin 
kısa sürede hazırlanması mümkün olmadığı için bu
güne kadar gecikilmiştir; ama ele alınmıştır ve bu ko
nudaki yetkililer görevlendirilmiştir. 

Son konuşan arkadaşımız, bilhassa 1710 saydı Ka
nundan müşteki oldular. Kanundan şikâyetlerini an
lıyoruz; yalnız, «Demire! Hükümeti bakanlıklarda 
sansürü düzenini başlatmıştır, sömürü düzeninden 
işe başlamıştır» gibi bir tabirleri oldu, pek iyi anla
yamadım her halde. Bu beyanlarında kendilerini hak-
sıs buluyorum ve bu tabir de yersizdi. Aslında, 1710 
sayılı Kanundan biz de müştekiyiz. 1710 sayılı Kanu-
nımiin verdiği yetkiler, hakikaten bugün bizim memle
ketimizin şartlarına uyar bir tatbikatı önlemektedir. 
Bizim, ıstırabımızı burada sizin gibi dile getirmemiz 
de mümkündür. Ancak, biz Yüce Parlamentodan çık
mış bir kanunun taîbikaiçıssyız, kanunun çerçevesin
de icrada bulünmasmz gayet tabiîdir; ama, kanun bizi 
sıkıntıya sokmaktadır. Tadil teklifini hazırladık, kısa 
sürede Bakanlar Kuruluna vermemiz mümkün ola
caktır; diğer bakanlıklardan mütalaa sorduk. 

Tekirdağ şehrinin «sit» olarak ilân edilmesi ve 
vatandaşın kendi mülküne tasarrufunun müşkülâtı 
oltadadır. Ancak, bu konu üzerinde Bakanlık önemle 
durmaktadır ve mevcut nizam içerisinde, mevcut 
mevzuat içerisinde bîr hal çaresi aramaktadır. Ümit 
ediyorum ki, kanun değişikliği gecikeceği için onu 
beklemeden yeni bir koruma planı yaptırarak Tekir
dağ'ın imanımı önlenmesi hususundaki kanunî sıkın
tıyı bertaraf etmemiz mümkün olacaktır. 

Kitaplıkların geliştirilmesi, genişletilmesi hakkın
daki temennilerine gayet tabiî iştirak ediyoruz. Ba
kanlığımız, 1977 yılı içerisinde şehirlerde ve kasaba
larda yeni bir tip kültür merkezi geliştirme gayreti 
içindedir. Bilhassa kültür hizmetlerini topluca içerisi
ne alan kütüphaneleri, çocuk kütüphanesi teşhir yeri, 
nıüsesi, küçük çapta tiyatro sahnesi ve salonu bulu
nan: ayrıca, kasaba halkının zaman zaman toplanıp 
çeşitli meselelerini görüşebileceği salonu olan bir tip 
kültür merkezi geliştirilmektedir; örnekleri bu sene 
yapılacaktır. Ayrıca, kütüphanesi bulunmayan kaza
larımızda, büyük nahiyelerimizde mevcut binalardan 
yararlanarak kira ile tutmalı suretiyle kütüphane aç
mamız mümkpn olacaktır. Arkadaşlarımızın mahallî 
sıkıntılarını Bakanlığımıza intikal ettirmeleri halinde 
bu hususta kendilerine yardımcı olunacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu suretle Bakanlığımızın 
bütçesi üzerindeki mütalâalara arzı cevap etmiş bu
lunuyorum, Vaktin dar oluşu, bize tanınan sürenin 
hudutlu bulunuşu dolayısıyle bu kadarla muhterem 
arkadaşlarımın bizi bağışlamalarını rica ediyorum ve 
değerli heyetinizi sâygıyle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

— 66i 15 — 



M. Meclisi B : 51 21 . 2 . 1977 O : 3 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bakan zatıâlilerinize sualler var. 
Soru sormak isteyen sayın üyeler? Sayın Tekin 

İleri Dikmen, Sayın Tayyar. 
Soru soracak sayın üyelerin tespiti işlemi bitmiştir. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Başkan, 
ben de el kaldırmıştım. 

BAŞKAN — «Sora sorma işlemi bitmiştir» deme
den evvel el kaldırmış mıydınız? 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Kaldırdım efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Abbas soru sorma işlemi bit
miştir. 

Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu'nun sualleri var. 
«Milâttan evvel 3003 yılında yaşayan bir kavimin 

Tanrı sembolü «Hitit Güneşi» adı bilinen heykel, An
kara Sıhhiye Meydanına yapılmaktadır. Bu hususta 
bakanlığımızın girişimi nedir ve ne yapıîmaştır?» 

Yalnız bir şeyi öğrenmek isliyorum. Bilmiyorum, 
onun için öğrenmek istiyorum. Bu heykel denilen şe
yin yapımıyîe bakanlığınızın bir ilişkisi veyahut da 
bakanlığınızın bir katkısı var mıdır? Eğer yoksa bu 
suali kabul etmemek durumu hâsıl olacaktır. 

KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (De
vamla) — Sayın Başkanım, bizim bu heykelin yapıl-
masıyle doğrudan doğruya ilişkimiz yok, ancak bu 
konuda bize çeşitli zamanlarda sualler tevcih edildi 
ve biz fikrimizi açıkladık. Burada da fikrimizi öğren
mek istiyorsa arkadaşlarımız ve sizin müsaadeniz 
olursa beyanda bulunmamız mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Bakanlığınız namına 
kanunen yapabileceğiniz bir davranıştan ancak bu
lada söz edebiliriz. Yoksa şahsî fikirleriniz bizce el
bette ki, muhteremdir, ama malumaliniz, gereği icabı 
lâzım olanın yapılması iktiza eder. 

KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (De
vamla) — Sayın Başkanım, bizim Bakanlığımızın bu 
konudaki yapîsğı hususu arz edeyim. Biz bu heyke
lin yapılmasının daha evvel 1937'de çıkarılmış ve son
ra 1.953'te ve 196ö'da tadile uğramış, Bakanlar Kurulu 
kararîarıyle bir jüriden geçirilmesi gerektiği kanaati
ni taşıyorduk. Ayrıca İçişleri Bakanlığından bize vaki 
bir suale cevap verdik ve mütalaamızı beyan ettik. 
Bakanlığımızda yapılan muamele bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2 nci bir sualleri var. 
«Eski bir Ankara evinin bütün özellikleriyle mu

hafaza edilmesini düşünüyor musunuz, Kültür Bakan
lığı olarak?» 

KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (De
vamla) — Sayın Başkanım, bizim prensip olarak yurdu
muzun her köşesinde o mahallin hususiyetlerini ve o 
mahallin bina, yapı sanatını aksettiren, kültürünü ta
şıyan örnek evleri Bakanlık tarafından satınahnmak 
suretiyle muhafaza ederek, müze şeklinde saklanma
sı prensip kararanı almış bulunuyoruz. Bu yıl içeri
sinde bütçeye koyduğumuz ödeneklerle bazı illerde 
örnek olabilecek mahiyetteki özellikleri taşıyan ev
leri Bakanlığımız sahnalacak ve onların muhafazası
nı sağlayacaktır. 

Ankara'da da böyle bir satmalına işi programlan
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Vahdettin Karaçorlu'nun su
allerini tevcih ediyorum: 

«1. — İstanbul'daki millî saraylar Barok ve Am
pir usulünde şaheser örneklerdir. Tarihî kıymetleri 
itibariyle emsalsizdin, Bu sarayların yeniden yapıl
ması mümkün değildir ve eşyalarıyle mefruşatının 
bugün için temin edilemeyeceği izahtan varestedir. 

Hâl böyle iken, Dolmabahçe Sarayında yapılan 
elektrik tesisatı, bu tarihî âbidenin zemin kattaki ha
cimlerini kullanılmaz hale getirmiştir. Birçok kısım
larının sanat değeri tadil ve tahrip edilmiştir. Yüksek 
Anıtlar Derneğinin ve Bakanlığınızın bu tarihî tahri
battan haberi var mıdır? 

2. — Keyfiyet tarafınızdan bilinmekte ise, bu kıy
metli eserlerin inhidamına neden sebep olunmuştur? 

3. — Durumu bilmiyorsanız, bu arzımı ihbar ka
bul ederek saraylar bir Çırağan Sarayı haline gelmek
ten kurtulacak mıdır?» 

KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (De
vamla) — Sayın Karaçorlu arkadaşımıza iştirak edi
yorum. Ancak, saraylar ve Dolmabahçe Sarayı Mil
let Meclisine bağlı olarak yönetilmektedir. Biz Anıt
lar Kurulu kanalı ile bu tip eserlerin tadil ve tamiri 
hususunda kararlar alırız, müdahale ederiz. Bu konu 
üzerinde de zannediyorum ki, Bakanlığımızda geçmiş 
muameleler vardır; kendilerine ayrıca yazılı cevap 
arz edeceğim. 

VAHDETTİN KARAÇORLU (Sivas) — Teşekkür 
ederim Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Dikmen, buyurunuz. 
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — 3 sualim var, 

arz ediyorum. 
1. — Kemalist devrimin temel ilkeleri ve amaçla

rını Kültür Bakanlığının ihmali sözkonusu mudur? 
2. — İlerici ilim veya muasır medeniyetle uyu

mun milliyetçilikle telif edilemeyeceği kanaati Ba
kanlığınızda hâkim görüş müdür? 
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3. — Eskiye verilen önem ve duyulan hasretin, 
Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü kenara itme yolunda bir 
yoruma müsait yönleri var mıdır? 

Saygılarımla. 
KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (De

vamla) — Sayın Başkanım, ilk iki soruya aynı şekil
de; gayet tabiî kendileriyle beraber düşünüyoruz. Bu
gün Cumhuriyet devrinin getirdiği ilkelerin ortadan 
kaldırılması veyahut Atatürk'ün koyduğu devrimlerin 
yok edilmesi gibi bir hareketin içerisinde bulunulma
sı bahis konusu değildir. Aslında mümkün de değil
dir. 

Eskiye verilen önem üzerinde durmak isterim: De
ğerli arkadaşlarım, bizim genellikle çalışmalarımızda 
en çok tenkide uğradığımız husus, bizim eskiye önem 
vermemiz olmuştur. 

Şimdi, eskiye önem verme neden bu kadar hücuma 
uğruyor. Bunu vuzuha kavuşturmak lâzım. Burada bü
tün arkadaşlarım, kültürün bin yıllık, belki üç bin 
yıllık tarihimize dayandırılmasını, eski kültür varlı
ğına, eski hazineye dayandırılmasını ifade ettiler, es
kiye kültürü dayandıracağımıza, ondan yararlanaca
ğımıza, o kaynaktan güç alacağımıza göre, evvelâ es
kiyi bilmemiz lâzım. Eskiyi bilmeden nasıl dayanaca
ğız, nasıl istifade edeceğiz? 

Bugün konuşan değerli Ahmet Akçeel Bey arka
daşımız burada birtakım eserlerin isimlerini saydılar. 
Bunlar Türk kültürünün, edebiyat, sanat dalında kay
nak eserleridir. Bu kaynak eserler elde olmazsa, bun
lardan istifade etmezsek neye dayanacağız, neye is
tinat ettireceğiz, bir. 

İkincisi, Türk kültürünün hazinesi, varlığı nedir? 
Envanterinde neler vardır? Bunu nereden bileceğiz? 

Biz dengeli bir şekilde bu meseleyi yürütmek gay
reti içinde bulunduğumuz için ve bugüne kadar bu 
meseleye bizim verdiğimiz önem kadar önem veril
mediği için, bu konu yadırganmaktadır ve biz tenki
de uğramaktayız. 

Kültür Bakanlığı iki sene içerisinde 80 - 100 eser 
yayınlamıştır. Bu eserler içerisinde her çeşit, her dal
da eser mevcuttur. Gayet tabiî biz eski kaynakları 
karıştırmadan, eski eserleri ortaya çıkarmadan, eski 
kayıtlan okumadan nereye dayanacağız? Hazinemi
zin ne olduğunu ve kültür mirasımızın ne mertebede 
olduğunu nasıl anlayacağız? 

Bu bakımdan bizim eskiye ağırlık vermiş olma
mız, bu izah ettiğim sebebe dayanmaktadır ve bugü
ne kadar da bizim verdiğimiz ölçüde bir ağırlık; bu 
eski esere, eski sanata, eski mirasa sahip çıkma bizim 
verdiğimiz ağırkkta olmadığı için yadırganmaktadır. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Bilâkis takdire şa
yan bir husus. 

KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (De
vamla) — Aslında her ikisi beraber yürümektedir. 
Çağdaş sanat, gayet tabiî bizim istifade ettiğimiz sa
nattır. Ayrıca milletimizin eski varlığına dayanarak 
diğer milletlerin kültür hazinelerinden, kültür varlık-
lanndan, çağdaş sanatlarından da istifade ederek kül
türümüzün geliştirilmesi bahis konusudur. Bu bizim 
programımızda var. Bizim 1977 programına yazmış 
olduğumuz metinlerin içerisinde de var ve çeşitli be-
yankınmızda da vardır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Tayyar, buyurunuz. 
MUSTAFA TAYYAR (Bursa) — 1. — Sayın 

Başkan, Halk Evlerinin Kültür Bakanlığı kuruluşuna 
geçmesi düşünülmekte midir? 

2. — Türk Ocağının Bakanlığınızın kuruluşuna 
geçtiğini öğrenmiş bulunuyorum. Bu tarihî binamn 
restorasyonu ve oradaki müze halen ne şekildedir? 

KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (De
vamla) — Sayın Başkanım; Halli Evleri, Dernekler 
Kanununa göre yöneltilen bir teşkilâttır. Bakanlığı
mızla ilişkisi mevcut değildir. 

Türk Ocağı binası Bakanlığımıza devredilmiştir. 
Burası Ankara'nın bir kültür merkezi olarak faaliyet 
yapacaktır. Bugün için sadece restore ettiğimiz bir 
salonunu, resim galerisi olarak açmış bulunuyoruz. 
1977 yılı içerisinde restorasyonu bitirilecek ve burası 
Ankara'nın kültür merkezi olarak her çeşit kültürel 
faaliyete açık hizmet yapacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Abbas, buyurunuz. 

HÜSEYİN ABBAS (Tokat) — Sayın Başkan, es
ki kaynaklarımızı günümüzün lisanına aktarabilmek 
için, mütehassıs eski yazı okuma öğrenme için, Kül
tür Bakanlığımızın çalışmaları, gayretleri var mıdır? 

Bu hususu öğrenmek istiyorum. Aksi halde, eski 
yazı okuyanı Şark'tan ithal etmek zorunda kalacağız. 

KÜLTÜR BAKANI RIFKI DANIŞMAN (De
vamla) — Sayın Başkanım; eski kaynakların değer
lendirilmesi, bugün çok büyük önem taşımaktadır. 
Bilhassa eski yazıya vukufu olanlann azalması ve 
bilhassa eski arşivleri anlayacak, değerlendirecek va
sıfta bulunan görevli insanların bulunmaması dolayı-
sıyle büyük sıkıntı çekmekteyiz. Bu sıkıntıyı önlemek 
için Bakanlığımız 1976 yılımla meslek içi eğitim prog
ramı çerçevesinde, eski yazı öğretme kurslan açmış
tır. Bunlardan bir tanesi Erzurum'da devam etmekte
dir, bir tanesi İstanbul Süleymaniyc Kütüphanesinde 
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devanı etmekledir. Ayrıca Ankara'da, Konya'da, Ada- j 
na'da ve bir kaç daha büyük üniversite şehrinde aç
mayı düşünmekteyiz, Bu kurslarda bizim bilhassa es
ki harflere aşina olan görevlilerimiz eğitilmekte ve 
bunların- okuma, yazması geliştirilmektedir. Bu kurs
lara devam edenler içerisinde kabiliyetli olanlar, bil
hassa sanat kabiliyeti olanlar ayrıca hat sanat!, hüsnü 
hat çalışmalarına tabi tutulacak ve bugün nesli aşağı 
yukarı tükenmiş, birkaç önemM kişi kakınç olan hat
tatlık yeniden ihya edilecektir. 

Bu arada, kaybolan eski sanatlar arasında tezhîb 
sanaü, minyatür sanatı kân de İstanbul'da kurslar 
açılmıştır. Ciltçilik, dit sanat* üzerinde de bu sene 
kurslar düzenlenecektir ve bu konuya önemle hız ve- j 
rilecek ve geliştirilecektir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Bakan. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

Snaller cevapIandmhîMştır. 
«Son söz mllletvekilinindlr» gerekçesine müsteni

den Saym Feyzuilah Değerli, buyurun. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Sayın Baş- | 
kan, muhterem îaiiletvekiJlled; Kültür Bakanlığının j 

1977 Bütçesi üzerinde şahsını adına konuşmaya baş- . 
larken, hepinizi hürmetle selânsîlanm. 

Sözlerimi hemen toparlayacağun ve on dakikaMc j 
hakkımı kullanmayacağını. Bu mevzuda bütün arka
daşlarımız çok değerli konuşmalar yaptsîar. 

Bütün arkadaşlarımızın ifade buyurdukları, tarif 
ettikleri gibi, bir topüuma şeklimi veren bilgilere Mtllür 
deniyor. Demek ki kültür, bir mîlleti millet yapan un-
surların başmda geliyor. Bugün kültür, hakîkaten 
milletlerin, karşı milletleri yok etmek için kapan ık 
ları en müessir silâhlardan biri haline gelmiştir. Yaşa
dığımız asırda tecavüzkâr davranışların yerine millet
ler kendi kültürlerini sağlama almak, başka milletlerin 
kültümü dejenere etmek ve kesatîl kültürü ile diğer j 
kültürleri imha etmek suretiyle milletleri kendi tarafı
na çekme veya arzulamadığı milleti yok cîma hedefi
ni gütmektedir Ser. 

Bu sebeple MMMtas, diline, dinine, mOli ve ma- i 
nevî varlıklarına sağlam balkan ve onu iyi muhafaza 
eden, onu geliştiren milletler daima ayakta kalmaya 
namzet milletlerdir. 

Kültür bakımından öyle inamyorum ki, dünyada j 
en zengin millet Müslüman Türk milletidir. Ecdadı
mız bize çok zengin b'ı .kültür hazînesi bırakmıştır, ! 
Bütün yeraltı, yerüstü eserlerimizle, minarelerimizle* j 
konuştuğumuz dilimizle, ısanevî varlığımızla, en zen-
gin tarihî kaynaklarımızla, en zengin kültüre bizler t 

sahibiz. Fakat şunu açıkça ifade edeyim kî, bugün mil
le fesiz son derece hayasız ve soysuzca bir kültür em
peryalizminin baskısı altında tutulmak istenmektedir. 
İçte birtakım gaflet içinde olanlar, dışarıda bizi asır
larca evvel yok etmek Lteyen çeşitHİ düşünse sahip
leri; bizim dilimizi, dimimizi, kültürümüzü, mâlî ben-
llğhımi dejenere etmek suretiyle bizi dize getirmek, 
kendilerinin mukallidi haline sokma çabası içindedir. 

Bu küilürün hazhaesi, kaynağı hiç şüphesiz din
dir, dildir, tarihtir. Kültürü kültür yapan unsurlar 
da vardır. KüMir kendi kendine gökten hüdai naihit 
şeklinde gelmez. Öyleyse, bu millet, yani bizim mil-
ktîsîiz tarihi itibariyle dini itibaryyle ve dili 
itibarlıyla en zengin ve en sağlam kaynağa dayalı bir 
nsHettir ve ba stfeep'e de kültürü en yüksek olan 
iKİlkttir; fakat buna son zamanlarda sahip çıkama-
d iğimiz görülüyor. 

El i tür Bakan ligimiz, son İM yıl içerisinde bizıi 
m&mmun edecek birtaksîn teşebbüslerde bulunmuştur. 
BunDar, «Bin Temel Eser» gibi ve diğer birçok millî 
benliğimize yaraş'r şekilde çıkardan ve neşredilen 
eserler şayanı iftihar eserlerdir. Bilhassa, İsiâm Zir
ve Konferansının memleketimizde yapılışı ve İstanbul 
gibi ilim, irfan şehrinde icra ediliş», hele bütün dün
yama gözü önünde, televizyon ekranlarında Sultan 
Ahmet Camûi'nde bir Cuma namazının birlikte eda 
ediliri!, o heyecanı, o zevki, o anlayışı bütün dünya
da bu milletin se kadar büyük bir Eîiliet olduğunu; 
dinine, kültürüne sahip bir millet olduğunu bir daha 
görmüş oldu, 

Kültür Bakaniığıınızîn bu faaliyetleri, bizi mem
nun câen faaliyetlerdendir. Ba bakanlığımız,. bu dü
şünce ve -. demin de sayın bakanımızın burada dile. 
getirdiği gibi - prensip iiübai-'iyle isabetli bir nokta
dan 'hareket ederek, milleti millet yapan bu kültür 
varJığaMizı gelişiinnenıhı teşebbüsüne geçmişler ve 
hayli de merhale katetmişlerdir. Bugün, kültür hazi
nemizin kaynaklığım yapan eserlere yeni yeni in
sanlar tayin etmek suretiyle eski hakları, tarihî eser
leri, millî kaynaklarımızı dile getirmek suretiyle mil
lete, kendi varlığını vermeye teşeMîüs etmesi, bizim 
için büyük bir memnuniyet verici unsurlardandır. 

Kokuşmamı burada tamamlarken, memleketimizde 
halen bir hastalık halice gelmiş, 'bazı çevreler, kendi 
kültürünü dile getirmeyi, kend'i benliğini yaşamayı 
hatta bazı muhitlerde kendi dilini konuşmayı, kendi 
KiüzsğİRİ dinlemeyi, kendisini küçültür bir düşünce içe
risinde aşağılayacak tarza kadar gitmiştir. Bütün dün
yanın bizi lamdîğı gibi kendisini tanıtmak isteme
yen, birtakım aydın geçinen insanlar vardır. Milletler 
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bizi tamr ve biz, o milletlerin bizi tanıdığı gibi ken
dimizi tanıtmak istemekten çekiniriz. Meselâ; bütün 
dünya, bütün dünya milletleri bizim dinimizin İslâm 
Dini olduğunu kabul etmişlerdir ve hiç bir millet, bu 
milletin Müslüman millet olduğunu inkâr edemez. Me
selâ; birçok insanlar buna karşı, kalkar meselâ, kimi
si ümmetçilikten bahseder, kimisi ümmetçiliği söyle
mekten.. Siz ister ümmetçilikten, kaçının ister Müslü
manlıktan kaçının, ister dininizden bahsetmekten çe
kinin, bütün dünya bu milleti Müslüman Türk Mille
ti olarak tanıyor. (M.S.P. sıralarından alkışlar) 

Birçok insanlar Avrupaya gidiyor, siz daha söyle
meden, Türk okluğunu ona söylediğiniz zaman «Mu-
hammedan» diyor, yani «Siz Muhammedisiniz» di
yor. Siz isterseniz, «Biz Muhammedi Ümmet» deme
den, onlar size «Muhammedan» derler. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, bir dakikanız kaldı 
efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Biz Haz
ret! Muhammed'in Ümmetiyiz» tslâm Dininin men
suplarıyız. Türk milletiyiz. Dinimiz, dilimiz, milliye
timiz, mukaddesatımız bellidir. Milletler bunu bize 
rahatlıkla söylerken, «Siz Muhammedi'siniz siz Müs-
lümansınız» derken, biz bunları söyleyemez, çekinir, 
küçülür hale gelmemizi anlamak mümkün değildir. 

Bu sebeple bu millet tarihi ile dini ile milhyetiyle 
mukaddesatıyıle kültürüyle kendi müziği ile dünya mil
letleri arasında övünmeye lâyık bir millettir. Hiçbir 
milletin kültürü, kültür hazinesi, maneviyat kaynağı, 
din ve millet düşüncesi, bu millet kadar kudretli kuv
vetli değildir. Bir Selimiye'ye mührünü vuran bu mil
lettir. Tarihi ile 3 kıtada at oynatan millet, bu mil
lettir. O halde bu millet.. 

BAŞKAN — Sayın Değerli, son cümlenizi rica 
ediyorum efendim. 

FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. 

Şu milletin başım aşağı eğdirecek, mahcubiyet ve
ren hiç bir şey bizim tarihimizde, kültürümüzde yok
tur. Tarihimizi, kültürümüzü hatırlattığımız zaman 
başımız dik olacaktır, başımız eğitmeyecektir. Bizim 
başımızı eğecek hiçbir mahcubiyet unsuru, geçmişimiz
de ve geleceğimizde yoktur. 

Sözlerimi bitirirken, 1977 Kültür Bakanlığı Büt
çesinin Bakanhk mensuplarına ve milletimize hayırlı 
olmasını Cenabı Hak'tan niyaz eder, gecenin bu saa
tinde hepinizi sevgiyle selâmlarım. (A.P. sıralarından 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Değerli. 
Muhterem milletvekilleri, Küttür Bakanlığı Bütçe

si üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi her bölümü okutup oylarınıza sunacağım: 

B) KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 121 908 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Miut ve Çağdaş Kültür Varlıkla
rının Derlenmesi, Korunması, 
Değerlendirilmesi Tanıtılması ile 
Kütüphaneciliğin Geliştirilmesi. 393 089 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

112 Çağdaş Sanat Akımlarını İzleye
rek Atatürk'çü Millî Karakterde 
Güzel Sanatların Teşviki, Gelişti
rilmesi, Tanıtılması, Eğitimi ve 
Öğretimi. 173 659 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 258 310 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, Kültür Bakanlığı Büt
çesinin memleketimize ve Bakanhk camiasına hayırlı 
ve uğurlu olmasını dilerim. 

Muhterem milletvekilleri, bugünkü programda be
lirtilen bütçeler üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
tır, 

Program gereğince 1977 Malî Yılı Bütçe Kanunu 
tasarılarının görüşülmelerine devam etmdc üzere, 
22 . 2 . 1977 Sah günü saat 10.00'da toplanmak üze
re Birleşimi kapatıyorum, 

Kapanma Saati: 21.50 

* « ^ 
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III. - SORULAR VE CEVAPLAR 

Â) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, Hacettepe 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerine 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Er
dem' in yazalı cevabı. (7/1522) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Bakam tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı say-
gıyle arz ederim. 10 .11 .1976 

İçel Milletvekili 
Çetin Yılmaz 

Soru : 

1. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte
si Dönem - 2 öğrencilerinin her birinden Laboratuvar 
çalışmasında kullanılmak üzere ortalama fiyatı 4 000 
TL. olan «Diş Motoru» alınması istenmiş midir? 

2. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte
si Dönem - 4 ve Dönem - 5 öğrencilerinin klinik ça
lışmaları Üniversite döner sermayesine her bir öğrenci 
için ortalama 80 000 TL. kazandırmaktadır. Yaratı
lan bu değer için öğrencilere iki öğün yemek dışında 
herhangi bir pay verilmekte midir? 

3.ı öğrencilerden bu denli kazanç sağlayan üniver
site döner sermayesi ve fakülte, istenen diş motorla
rından fakülte deposunda bulunmasına rağmen, öğren
cilere bu motorları kullanma olanağı niye sağlanma-
maktadır? 

44 Dönem - 2 öğrencilerinden toplam olarak 
280 000 TL. motor parası istenmesi Anayasa'nın 50 
nci maddesinde belirtilen : 

«Halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama 
Devletin başta gelen, ödevlerindendir... Devlet maddî 
imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek
öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağlama ama-
cıyle burslar ve başka yollarla gerekli yardımları ya
par.» 

ilkeye uymakta mıdır? 

Not : 18 . 1 . 1977 tarihli 33 ncü Birleşim Tutanak 
Dergisinde yayınlanan cevabja ek cevaptır, (7/1522) 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 133 18 . 2 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 . 12 . 1976 tarih ve 7/1522 - 5053/39792 

sayılı yazınız. 
içel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın yazılı soru öner

gesi ile ilgili cevabımız ilişikte sunulmuştur. 
Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

îçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın yazılı soru önergesi 
ile ilgili cevabımız 

içel Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz'ın yazılı soru 
önergesindeki sorular, Hacettepe Üniversitesi Diş 
Hekimliği Fakültesi tarafından cevaplandırılmış ve 
cevaplar aşağıya alınmıştır. 

1. Diş hekimliği eğitimi ve tüm meslek hayatı 
boyunca kullanılan Tur Motoru, Dönem II öğren
cilerinden istenmiştir. 1 60,0 - 1 70$ TL. na satınalınan 
bu araç öğrencinin şahsi malı olmakta, mezun oldu
ğu zaman da alıp götürmektedir. 

Ayrıca, laboratuvarlarda öğrencilerin 1/3'üniin 
kullanabileceği sayıda monte edilmiş durumda bu 
araçlardan mevcuttur. Malî durumu bozuk öğrencilere 
tatbiki derslerde bunları kullanmalarına müsaade 
edilmektedir. 

2. Bütün hasta üzerinde eğitim gören kuruluşlar
da olduğu gibi Diş Hekimliği Fakültesinde de hasta 
üzerinde tabiidir ki, eğitim yapılmaktadır, öğrencinin 
icra'i tababet yapma yetkisi ilgili kanunla olmadığı 
için bir öğretim üyesinin sorumluluğu altında bu eği
timi yapmaktadır. Ayrıca her bir öğrencinin 80 00(0 
TL. gibi bir gelir sağlaması ne teorik Ve ne de pratik 
olarak mümkün değildir. 

3. Yukarıda belirtildiği gibi öğrencilerden bu den
li bir kazanç söz konusu değildir. Fakültemizin taşın
makta olduğu binada kullanılmak üzere alınan mal
zemelerin arasında Tur Motorları da bulunmakta 
olup, bunlar peyderpey öngörülen yere monte e#U-
mektedir. Nitekim şu anda dönem II. laboratuvar ça
lışmalarını yapacağı yere monte edilmiş bulunmak
tadır. Sabit olarak monte edilen bu yerde öğrençile-
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rin motorlardan faydalanma olanağı vardır. Ancak, | 
oğröndleria istediği gibi her birine bir adet moto- 1 
ruıı, hem demkbaş makeraesi olmaa, hem d« bu tarz- I 
da verüme» öngÖrttJmeytp yine herkesin faydalan- j 
ması şeklinde ve sabit monte edilmek üzere alınmış I 
olması açısından verilmesi mümkün değildir. Maddî I 
imkânları olmayan her öğrenci fakülte için çahşmala- | 
nnda bu motorlardan faydalanabilir. I 

4. Dönem II öğrencilerinden 2801 Ûft0 TL. ldt bir 
talepte bulunulmamıştır. Öğrencilerden fakülteye baş- I 
ladığı birinci sınıftan itibaren 1 - 2 - 3 ncü sınıflar
da Iâzun olacak malzemelerin listesi verilir ve bunla
rın yavaş yavaş sağlanması kendilerine teksir edilmiş 
halde dağıtılarak belirtilir. Yalnız dönem II için değil, 
dönem I, II ve II için lâzım olan malzemenin tümü- I 
nün toplam değeri öğrencilerin belirttiği gibi hayal 
mahsulü ve mantık dışı 280 000 TL. olmayıp sade
ce 3 OOıO TL. civarındadır. Bu rakama sözü edilen 
Tur Motoru da dahildir. Bu malzemler peşin alın- t 
dığj takdirde daha indirimin de yapılabileceği teklif 
veren firmalarca aynca belirtilmiştir. Bundan böyle 
sarf malzemesi Fakültece karşılanmaktadır. I 

Kendilerinin aldığı bu malzemeler öğrencilerin tüm 
meslek hayatı boyunca olmak ve kullanmak zorunda 
olduğu malzemelerdir. 

Ayrıca Hacettepe Üniversitesinin özerk olması do- I 
layısıyle Diş Hekimliği Fakültesinin öğrencilere ders 
malzemesi aldırmak için Bakanlığımızın onayım al- I 
ması da gerekmemektedir. 

Ali Naili Erdem 
Millî Eğitim Bakanı 

2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Mani
sa - Saruhanlı - Mütevelli kasabası Belediye Başkanı- I 
na ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk' 
ün yazılı cevabı (7/1591) 

11 . 12 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakam tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına yardımcı olmanızı say-
güanmla rica ederim. 

Manisa Milletvekilli 
Mustafa Ok 

Manisa'nın Saruhanlı İlçesi Mütevelli Kasabası 
Belediye Başkam Mehmet Çokbilenin yaptığı yolsuz
luklara ilgili vesikalar karşısında, Sayın Bakan, bu 
Belediye Başkanı hakkında gerekli idarî ve kanunî ko-
ğuşturmaya geçmeyi düşünmekte midir? 
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T. C. 
İçişleri Bakanlığı 

Mahallî id. Gn. Md. 18 . 2 . 1977 
Şb. Md.: 521 - 77 - 302 - 2/4561 

Konu : Manisa Milletvekili Mustafa 
Ok'un soru önergesi hakkında. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 5 . 1 . 1977 tarih ve Genel Sekreterlik Ka

nunlar Müdürlüğü : 7/1591 5282/41093 saydı yazı. 
Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Ok'un, Müte

velli Belediye Başkam hakkındaki soru önergesinde 
yeralan konular incelettirüntektedir. 

Sonuç alındığında ayrıca bilgi sunulacaktır. 
Arz ederim. 

Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakam 

3. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, fıstık üre
ticilerinin kooperatif ve banka borçlarının ertelenme
sine ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'ın 
yazılı cevabı. (7/1595) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gıda = Tarım ve Hayvancı

lık - Ticaret ve Köy İşleri bakanları tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı dilerim. 

28 . 12 . 1976 
içel Milletvekili 
Çetin Ydmaz 

Güney Anadohı'da doğu koşullan birkaç yıldır 
kırsal kesim insanının aleyhinde seyretmektedir. Per-
yodik kuraklık yıllan bu yere mevsim normallerinin 
üzerinde yağışa dönüşmüş, ve fıstık ekicisinin ürünü
nü tarlada çürütmüştür. 

Ekonomik dengesizlikler, çiftçi girdilerindeki sö
mürü ve vurgun düzeni, enflasyonist baskılar, büyük 
üretici ve toprak ağası çıkarına işleyen kredi düzeni, 
karaborsa, pazarlama Ve üretim koşullanndaki ilkel
lik Güney Anadolu yer fıstığı üreticisini bu yıl her 
yıldan fazla perişan etmiştir. 

Ayrıca taban fiyat uygulaması yapan Fıstık Koo
peratifinin tutumunu da küçük aile üretimi olan fıstık 
çiftçisinin çıkarına değildir. 

1. Anamur, Silifke, Mut, Gülnar, Gazipaşa, Os
maniye fıstık üreticilerinin kooperatif ve banka borç
larım ertelemeyi düşünüyor musunuz? 

•• — • ? „ L . . ' J J F . l , l l * ' L 1 ^ " ! " J — . — . — — 

Not : 1 . 2 . 1977 tarihli 39 ncu Birleşim Tuta
nak Dergisinde yayınlanan cevaba ek cevaptır. (7/1595) 
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2. Mevsim normallerinin üstünde ve zamansız ya
ğışlar nedeniyle tarlada çürüyen fıstık üretimi sap
tanmış mıdır? 

3. Doğa koşulları nedeniyle çok zor durumda 
olan fıstık üreticilerine devlet şefkati düşünülmekte 
midir. Destekleme yardımı yapılacak mıdır? 

T. C. 
Gıda - Tanm ve Hayvancılık 

Bakanlığı 17 . 2 . 1977 
Özel Kalem Müd. 
Sayı : 2KV22960 

Konu : Sn. Çetin Yılmaz'ııı yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 5 . 1 . 1977 gün Başbakanlığa muhatap, 
Kanunlar Müdürlüğü 7/1595 - 5404/4162» sayılı yazı
nız. 

içel Milletvekili Sn. Çetin Yılmaz tarafından fıs
tık üreticilerinin sorunlarına ilişkin olarak; Sayın Baş
bakana yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplandırıl
ması tensip olunan yazıb soru önergesi cevabının iki 
nüsha olarak eklice sunulmuş olduğunu saygılarım
la arz ederim. 

Korkut Özal 
Gıda - Tarım Ve Hayvancılık Bakanı 

İçel Milletvekili Sayın Çetin Yılmaz tarafından Sayın 
Başbakana yöneltilen ve Bakanlığımızca cevaplan
dırılması tensip olunan yazıh soru önergesi cevabı 

1. 1976 alım döneminde Yerfiskobirliğîn orta
lama fıstık alım fiyatı 820 Krş/Kg. iken, 1976 döne
minde serbest piyasa fiyatının da üstüne çıkılarak ; 975 
Krş/Kg. da satınalınmıştır. 

Bu duurm karşısında kooperatif ortakları mem
nun olmuş, kooperatife daha çok mahsûl getirerek, 
ürün bedellerini tamamen almış ve Birliğe olan borç
larını da vaktinde.ödedikleri, yapılan tetkikat sonun
da tespit edilmiş olup ortaklar tarafından, Birliğe 
olan borçlarının ertelenmesi için herhangi bir müra
caat olmamıştır. 

2. Mevsim normallerinin üstünde ve zamansız 
yağışlar dolayısıyle bazı üreticilerin zarar gördüğü bir 
vakıadır. Ancak, bu zarar geniş ekim yapan bazı 
müstahsilin tarlasında % 15 * 20 arasında olup, genel 
bir afet niteliğini taşımamaktadır. 

Bununla beraber yağışlardan en fazla zarar gö
renlerin, en az etkilenmelerini sağlamak amacıyle Bir
lik tarafından her yıl çiftçiye verilmekte olan güçlen
dirme ve tohumluk kredilerini 1977 yılı dönemi İçin 
arttırma kararı alınmış bulunmaktadır. 

3. Yerfıstığı, taşıdığı besin değeri, dane ve bit
ki artıklarının muhtelif yerlerde değerlendirilmesi 
yanında, birinci mahsûl olarak ekilebildiği gibi, 
Çukurova Bölgesinde Arpa, Buğday, Yulaf, Pata
tes, Fiğ ve Bakla gibi bitkilerden sonra aynı yıl için
de ikinci bir mahsûl olarak yetiştirilme özelliği ile bü
yük bir ekonomik değer taşıması sebebiyle üzerinde 
durulmaya değer bir mahsûldür. 

Bu bakımdan, Bakanlıklarımız arasında yeıfıstı-
ğının destekleme alımına tabi tutulması konusun
da gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

4. — İzmir Milletvekili Alev Coşkunun, tütün 
beyannameleri için yayınlanan genelgeye ilişkin soru
su ve Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın 
yazılı cevabı (711623) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Gümrük ve Tekel Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla arz ederim. 

İzmir Milletvekili 
Alev Coşkun 

Soru : 
Eğle bölgesinde tütün beyannamelerinin 25 Ocak 

1979 tarihine kadar verilmesine daür Bakanlığınızca 
bir genelge yayınlanmıştır. 

Bugüne kadar yapılan uygulamada bu beyanna
meler Mayıs ya da Haziran aylarında verilmekteydi. 

Bu yeni genelge ile tütün üreticisi çok zor duruma 
girmektedir. Henüz tütününü satamamıştır. Piyasa
nın durumunu fiyatları bilememektedir. Henüz han
gi tarlayı ekeceğini ya da kiralayacağım kararlaştır-
mamıştır. Kaldı ki, daha tütün fideleri de yetiştiril
memiş bu bilgilerden yoksun olan tütün üreticisi köy
lüler, bu yeni uygulamayla zor duruma düşürülmüş
tür. Üreticiden beyannameleri isteyen muhtarlar da 
güç durumda kalmaktadırlar. 

Tüm bu nedenlerle, tütün beyannamelerinin ve
rilişinin makul bir tarihe alınması üretici ve köylü 
için yararlı olacaktır. Bakanlığınızca bu beyanname
lerinin veriliş tarihinin makul bir şekilde Oeriye 
alınması düşünülmekte inidir? 
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T. C. 
Gümrükve Tekel Bakanlığı 

Tetkik ve Murakabe 18 ...1 . 1977 
Kumlu Başkanlığı 
Sayı: 04 --1 -1253 

Konu : Som önergesi Hk. 

MUlet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 1 . 1977 günlü 7/1623 - 5571/42464 

saydı yazdan. 
Tütün beyannameleri için yayınlanan genelgeye 

ilişkin, ilgide kayıttı yazıları ekinde alınan İzmir Mil
letvekili Alev Coşkun'un yazılı soru önergesinin ce
vabı 2 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerini ve gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakam 

İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un tütün beyanname
leri için yayınlanan genelgeye ilişkin yazılı soru 

önergesinin cevabıdır. 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 
15 nci maddesi ve bu kanunun uygulama şeklini gös
terir Tütün ve Tütün Tekeü Tüzüğünün 9 ncu mad
desi; tütün üretimi yapacak ekicilerin ekimden önce 
Tüzükteki örneğe göre «Türün ekim istek kâğıdı» 
vermelerini ve muhtarlarca ekicUer tarafından veril
miş tütün ekim istek kâğıtları incelenip onaylandık
tan sonra iki nüsha olarak düzenlenen ekici listeleriy-
le birlikte tütün ekim istek kâğıtlarının mahallî Tekel 
İdaresine verilmesini öngörmüştür. 

Tütün ekim istek kâğıtlarının muhtarlara verilece
ği tarihin sonunun mahallî şartlar gözönünde bulun
durularak ilgili Tekel Başmüdürlüğünce saptanması, 
sözkonusu Tüzüğün 9 ncu maddesinin (c) bendi gere
ğidir. 

30 . 5 . 1969 tarihinde yürürlüğe konulan 1177 sa
yılı Kanunun tütün ekim istek kâğıtlannm verilme
sindeki süreye ilişkin hükmü, anılan kanunun uy
gulama şeklini gösterir Tüzüğün 16 . 3 . 1975 tarih 
ve 15179 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmasına ka
dar işletilememiştir. Sözkonusu hükmün uygulanma
sına ancak, 1977 yılı ürününden itibaren başlanılmış
tır. 

1977 ürün yılı ekimine ilişkin bilgilerin zamanın
da toplanabilmesi amacıyle Tekel Genel Müdürlüğü
nün 29 . 11 . 1976 gün ve 93537 sayılı genel talimatıy-

21 . 2,. 1977 O : 3 

la en geç 25 Ocak tarihinde Tekel idarelerine veril
mesi istenen türün ekim istek kâğıtlannm, ekicilerin 
müracaattan üzerine, ertelenmesi uygun görülerek 
dununun ekicilere ve muhtarlara duyurulması için il
gili Başmüdürlüklere gerekli talimat verilmiştir. 

Orhan öztrak 
Gümrük ve Tekel Bakam 

5. — İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, izmir 
Valisinin tutumuna ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1624) 

. Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin İçişleri Bakam tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması için delâletlerinizi 
arz ederim. 

Saygdarımla. 
Alev Coşkun 

İzmir Milletvekili 

Soru : 
1. — Van deprem felâketinden sonra İzmir civar 

ilçelerine yerleştirilen deprem felâketzedelerinin dü-
rumlannı yansıtan gazete haberlerinden sonra İzmir 
Valisi Turgut Eğilmez'in, felâketzedelere yardımı ya
sakladığı ve kendilerin'n gazetecilerle konuşmalarım 
engelleyici, kısıtlayıcı tedbirler aldığı belirtilmektedir. 

Anayasal hak ve özgürlüklere karşı açık bir dav
ranış olan bu kararlardan Bakanlığın haberi var mı
dır? 

2. — İzmir Valisi Turgut Eğilmez İl Genel Mec
lisi toplantüanmn başladığı bu devrede İl Genel Mec
lisi Daimî Encümenine katılmadığı, buna rağmen 
hakkı huzurlanm almaya devam ettiği belirtilmekte
dir. Bakanlığın valinin bu tutumundan, aslî görevle
rinden biri olan Daimî Encümen toplantdanna ka
tılmamasından haberi var mıdır? Varsa hakkında bir 
kovuşturma açılmış mıdır? 

3. — İzmir Emniyet örgütünden öteden beri ba
zı huzursuzlukların olduğu *e hatta bir öğrenci çatış
ması şuasında telsizle görüşülürken bir görevlinin 
«biz üstlerimizden mi emir alacağız? Yoksa Tariş 
Genel Müdüründen mi?» şeklinde söz söylediği gaze
telere dahi geçmiştir. 

Bakanlığınızın bu durumdan haberi var mıdır? 
Konu tetkik edilmiş midir? Tariş Genel Müdürü öğ-
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renri ve işçi hareketlerinde emniyete talimat ve emir 
vermekte midir? Bu konularda îzmir Valisinin her
hangi bir girişimi olmuş mudur? 

4. — İzmir Valisi, zaman zaman İl Genel Meclisi 
toplantılarında açıkça beni buraya A. P. getirdi, A. P. 
iktidardan düşerse ben de çekip giderim demekte
dir. Bir ilin en büyük İdare Amiri olan valiler istifa 
edip gitse bile devresine ait tasarrufları nedeniyle 
idarî, hukukî ve cezaî sorumluluklarının devam ede
ceğine Bakanlık inanmakta mıdır? 

Kanun önünde hesap vermesi gerektiğinde bir ida
recinin daha önce istifa etmiş olması kendisini kur
tarabilir mi? İzmir Valisinin istifa edip gitmesi, ken
di devresindeki kanunî sorumluluklardan kendisinin 
arındırılmasını sağlar mı? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 
öz, tş. Gn. Md. 

Şb. Md.: Değ. ve atama 731/2964 

11 .._ 2 . 1977 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 25 . 1 . 1977 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü 

7/1624 - 5572/42465 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sayın Alev Coşkun'un Millet 
Meclisi Başkanlığına sunduğu ve tarafımdan cevap
landırılması dileğiyle verdiği yazılı soru önergesi ma
hallinde bir mülkiye müfettişine incelettirilmekte ohıp 
ayrıca sonucundan bilgi verilecektir. 

Arz ederim. 
Oğuzhan AsÜtürk 

İçişleri Bakam 

ı>^j-<gs»<>—' — 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

51 NCt BİRLEŞİM 

21 . 2 . 1977 Pazartesi 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1977 yılı Bütçe kanunu 
tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/494; C. Senatosu : 1/49-2) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 499; C. Senatosu S. Sayısı : 614) 
(Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 2. — 1977 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/497; C. Senatosu : 
1/495 (M. Meclisi S. Sayısı : 474; C. Senatosu S. Sa
yısı : 617) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 .1977) 

X 3. — 1977 yilı Ankara Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisli : 1/498; C. Senatosu • 
1/496) (M. Meclisi S. Sayısı : 475; C. Senatosu S. Sa
yısı : 618) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 .1977) 

X 4. — 1977 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
<lair C. Sena/tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/499; C. Senato
su : 1/497) (M. Meclisi S. Sayısı : 476; C. Senatosu S. 
Sayısı: 619) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 5. — 1977 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasiarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/500; C. Senatosu : 1/498) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 477; C. Senatosu S. Sayısı : 
620) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 6. — 1977 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair G, Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş

kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisli : 1/501; C. Sena
tosu : 1/499) (M. Meclisi S. Sayısı : 478; C. Senatosu 
S. Sayısı : 621) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 7. —1977 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dâir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/502; C. Sena
tosu : 1/50D) (M. Meclisi S. Sayısı : 479; C. Sena
tosu S. Sayısı : 622) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X8. — 1977 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/503; C. Se
natosu : 1/501) (M. Meclisi S. Sayısı : 480; C. Sena
tosu S. Sayısı : 623) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 9. — 1977 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/504; C. Senatosu : 
1/502) (M. Meclisi S. Sayısı : 481; C. Senatosu S. 
Sayısı: 624) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 10. — 1977 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/505; C. Senatosu : 
1/503) (M. Meclisi S. Sayısı : 482; C. Senatosu S. 
Sayısı: 625) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 11. — 1977 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/506; C. Se
natosu : 1/504) (M. Meclisi S. Sayısı : 483; C. Sena
tosu S. Sayısı : 626) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 12. — 1977 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/507; C. Sena
tosu : 1/505) (M. Meclisi S. Sayısı : 484; C. Sena
tosu S. Sayısı : 627) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 



X 13. — 1977 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe kanu
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/508; C. Sena
tosu : 1/506) (M. Meclisi S. Sayısı : 485; C. Sena
tosu S. Sayısı : 628) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 14. — 1977 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/509; 
C. Senatosu : 1/507) (M. Meclisi S. Sayısı : 486; 
C. Senatosu S. Sayısı : 629) (Dağıtma tarihi : 
1.4 . 2 . 1977) 

X 15. — 1977 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/510; C. Sena
tosu : 1/508) (M. Meclisi S. Sayısı : 487; C. Sena
tosu S. Sayısı : 630) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 16. — 1977 yılı İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demileri bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si : 1/511; C. Senatosu : 1/509) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 488; C. Senatosu S. Sayısı : 631) (Dağıtma ta
rihi : 14 . 2 . 1977) 

X 17. — 1977 yılı Selçuk ÜriiversiftesS Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/512; C. Sena
tosu : 1/510) (M. Meclisi S. Sayısı : 489; (C. Sena
tosu S. Sayısı : 632) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 18. — 1977 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/513; 
C. Senatosu : 1/511) (M. Meclisi S. Sayısı : 490; C. 
Senatosu S. Sayısı : 633) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 19. — 1977 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/520; C. Se
natosu : 1/518) (M. Meclisi S. Sayısı : 497; C. Sena
tosu S. Sayısı : 640) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 20. — 1977 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri (M, Meclisi : 1/517; C. Senatosu : 1/515) 

(M, Meclis. S. Sayısı : 494; C. Senatosu S. Sayısı : 
637) (Dağıtma tarihi: 14 . 2 . 1977) 

X 21. — 1977 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/514; C. Senatosu : 1/512) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 491; C. Senatosu S. Sayısı : 634) (Dağıtma. 
tarihi : 14 . 2 . 1977) 

X 22. — 1977 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma. 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/518; C. Senatosu : 1/516) (M. Meclisi S. Sayısı : 
496; C. Senatosu S. Sayısı : 638) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 23. — 1977 yılı Petrol İşledi Genel Müdürlüğü-. 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/519; 
C. Senatosu : 1/517) (M. Meclisi S. Sayısı : 495; G-
Senatosu S. Sayısı : 639) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 24. — 1977 yılı Tekel Gend Müdürlüğü Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/515; C. Se
natosu : 1/513) (M. Meclisi S. Sayısı : 492; C. Se
natosu S. Sayısı : 635) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977) 

X 25. — 1977 yılı Devleft Üretme Çiftİkleri Genel; 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/516; C. Senatosu : 1/514) (M. Meclisi S. Sayısı : 
493; C. Senatosu S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 26. — 1977 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü* 
ğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/521; 
C. Senatosu : 1/519) (M. Meclisi S. Sayısı : 498; C. 
Senatosu S. Sayısı : 641) (Dağıtma tarihi : 14.2.1977)» 

3 

SEÇİM 

4 
OYLA M AST YAPILACAK İSLER 

X I . — 1977 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müste-
şarlığı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis-



yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1 /496; 
C. Senatosu : 1/494) (M. Meclisi S. Sayısı : 473; 
C. Senatosu S. Sayısı : 616) (Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1977) 

X 2. —1977 ytfı Vafleıflar Gönel MüdürKiğü Bütçe-
Kanumu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ruma dair C. Senaltosu ve Bütçe Kanma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. MecMsi : 1/495; C. Se
naltosu : 1/493) (M. MecM S. Sayısı : 472; C. Sena
tosu S. Sayısı : 615) (Dağıtma tarihi : 14 t 2 . 1977) 

X 3. — 1970 sayılı 1970 yılı Bütçe Kanunu ile bu 
Kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi t 
1/483; C. Senatosu : 1/452) (M. Meclisi S. Sayısı : 
500; C. Senatosu S. Sayısı : 664) (Dağıtma tarihi : 
16 . 2 . 1977) 

X 4. — 1970 sayılı 1976 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 

dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/529; 
C. Senatosu : 1/453) (M. Meclisi S. Sayısı : 501; C. 
Senatosu S. Sayısı: 663) (Dağıtma tarihi: 16 . 2 . 1977) 

X 5. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
1976 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli cetvelde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkla
rı Tezkereleri (M. Meclisi : 1/524; C. Senatosu 
1/454) (M. Meclisi S. Sayısı : 502; C. Senatosu Ss 

Sayı : 662) (Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1977) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLlS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 474 
Toplantı : 4 

1977 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/497; C. Se

natosu : 1/495) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 617) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 2 , 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5376 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 11.1.1977 gün ve 1/497-153 sayıh yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.2.1977 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan, Anadolu Üniversitesi 1977 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederini. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Not : 

AÇIK OY NETİCESİ (136) 

Kabul 134 
Ret 2 

Bütçe Karma K misyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 10 B 2 G 1977 

Esas No. : 1/497, C. S. 1/495 
No. : 270 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genıel Kurulunun 8.2.1977 tarihli ve 33 ncü BMeşimînde aynen kabul edilen 
<1977 Malî Yık Anadolu Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komıisyonu raporu ilişikte 
^gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tayiplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

«t ^y« 





Dön,m =4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 475 
Toplantı : 4 

1977 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/498; C. Se

natosu : 1/496) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 618) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 2 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5401 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12 . 1 . 1977 gün ve 1/498-151 sayıîı yazınıza karalıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açık oy ite 

kabul ohınan, Ankara Üniversitesi 1977 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

NOT : 

AÇIK OY NETİCESİ (137) 

Kabul 133 
Ret 4 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 10 . 2 . 1977 

Esas No. : 1/498 C.S.l/496 
271 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tanifoM ve 33 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
(1977 malî yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Kanmia Kom'ısyonu raporu liliiş'Jkte götn-
derülımiiştir. 

Genel Kurulun tasviplıarine sunulmak üzere, Yiüks dk Başkanlığa saygı ilıe ıaırz olunur. 
Bütçe Karma Kotmfeyoöu 

Başfcanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem =4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 476 
Toplantı : 4 

1977 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/499; C. Se

natosu : 1/497) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 619) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 , 2 fc 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5438 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12 . 1 . 1977 gün ve 1/499-155 sayıa yazınıza karşılıktır 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açık oy ile ka

bul olunan, Atatürk Üniversitesi 1977 yıü Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğim rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

NOT : 

AÇIK OY NETİCESİ (136) 

(KabuÖf 133 
Ret 3 

Bütçe Karma Komisoynu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 10 . 2 . 1977 

Esas No. : 1/499 C.S.1/497 
272 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli ve 33 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
(1977) malî yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gön
derilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunuıîmıaik üzere, Yüksek Başkanlığa saıygi i e arz olunur. 
Bütçe Kaınma Komisyonu 

Başkam 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem =4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 477 
Toplantı : 4 

1977, Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/500; C. Se

natosu : 1/498) 

(Not: C. Senatosu S. Sayısı : 620) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.2. 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5377 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLİĞİNA 

İlgi : 11 . 1 . 1977 gün ve 1/500-150 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan, Bursa Üniversitesi 1977 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
. Gereğini rica ederim. 

Saygılarımla. 
Tekin Arıburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not : 

AÇIK OY NETİCESİ (136) 

Kabul 133 
Ret 3 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 10 . 2 . 1977 

Esas No. : 1/500 C. S. 1/498 
No, : 273 

Millet Meclisi Başkanlığına s 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli ve 33 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen (1977 
Malî yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiş
tir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın Milletvekili 

îsmet Sezgin 





Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 478 
Toplantı : 4 

1977 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/501; C. Se

natosu : 1/499) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı: 621) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği * 9 . 2 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5378 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 11 . 1 . 1977 gün ve 1/501 - 145 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 2 . 1977 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan, Cumhuriyet Üniversitesi 1977 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT 

AÇIK OY NETİCESİ (135) 

Kabul 131 
Ret 4 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 10 T 2 . 1977 
Esas No. : 1/501 €. S. 1/599 

No. : 274 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli ve 33 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen (1977 
malî yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönde
rilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem ,4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 479 
Toplantı : 4 

1977 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/502; C. Se

natosu : 1/500) 

(Not: C. Senatosu S. Sayısı : 622) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.2. 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5380 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 10 . 1 . 1977 gün ve 1/502-148 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli 33 ncü Birleşiminde, aynen ye açık oy ile ka

bul olunan, Çukurova Üniversitesi 1977 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin An bur un 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : 

AÇIK OY NETİCESİ (141) 

Kabul 137 
Ret 4 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 10 . 2 . 1977 
Esas No. : 1/502 C. S. 1/500 

No. : 275 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli ve 33 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen (1977 
malî yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderil
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 480 
Toplantı : 4 

197'/ Yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi.: 1/503; C. Se

natosu : 1/501) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı: 623) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 2 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5379 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
İlgi : 9 . 1 . 1977 gün ve 1/503 -140 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan, Diyarbakır Üniversitesi 1977 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT 

AÇIK OY NETİCESİ (138) 

Kafbul 135 
Ret 3 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 10.2, 1977 
Esas No. : 1/503-C. S. 1/501 

No. : 276 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli ve 33 ncü Birleşirainde aynen kabul edilen (1977 
malî yıü Diyarbakır Üniversitesi Bütçe kanunu tasarıs:) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderil
miştir. 

Genel Kjıınuluın tasviptefline suıuirnaık üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın Miletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 481 
Toplantı : 4 

1977 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/504; C. Senatosu : 

1/502) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 624) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 2 . 1977 

Kanunlar Mdürlüğü 
Sayı: 5450 

BÜJTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 1Q . 1 . 1977 gün ve 1/504-147 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan, Ege Üniversitesi 1977 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT 

AÇIK OY NETİCESİ (14J) 

Kabul 138 
Ret 3 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 10 2 . 1977 

Esas No. : 1/504-C.S. 1/502 
No. : 277 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Oenol Kurustuınun 8 .2 .1977 tarilhli ve 33 ncü Bıirleşimiinde aynen kabul ediiiıen (1977 
malî .yılı Elge Üniversitesi Bütçe ikanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu dliıişMe göndeıiılimiiştar. 

Genetl Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz oluinur. 

Bütçe Karma Kornilsyonu 
Bastikanı 

Aydırt Milletvekili 
İsmet Sezgin 





Dönem :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 482 
Toplantı : 4 

1977 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/505; C. Sena

tosu : 1/503) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 625) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 2 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5381 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 10 . 1 . 1977 gün ve 1/505 - 158 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan, Fırat Üniversitesi 1977 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : 

AÇIK OY NETİCESİ (140) 

Kabul 137 
Ret 3 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 10 . 2 . 1977 

Esas No. : 1/505, C. S. 1/503 
No. : 278 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli ve 33 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
(1977 malî yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komıisyönu raporu iöşikte gön
der iıkniştlir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem =4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. SayiM: 483 
Toplantı : 4 

1977 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyona Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1 506; C. Se

natosu : 1/504) 
(Not: C. Senatosu S. Sayısı: 626) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.2. 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5382 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12 . 1 . 1977 gün ve 1/506 - 145 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel-Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan, Hacettepe Üniversitesi 1977 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT 

AÇIK OY NETİCESİ (141) 

Kabul 138 
Ret 3 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 10 . 2 . 1977 

Esas No. : 1/506, C. S. 1/504 
No. : 279 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 - . 1977 tarihli ve 33 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
(1977 malî yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gön
derilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın Miletveklilii 

İsmet Sezgin 





Dönem : 4 
Toplantı : 4 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 484 

1977 Yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/507; C. Se

natosu : 1/505) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı: 627) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayt : 5403 

9 . 2 . 1977 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 12 . 1 . 1977 gün ve 1/507 - 163 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli 33 ncii Birleşiminde aynen ve açık oy ile kabul 

olunan, İnönü Üniversitesi 1977 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

NOT 

AÇİK OY NETİCESİ (139) 

Kabul 
Ret 

136 
3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/507, C. S. 1/505 
No. : 280 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

10 . 2 . 1977 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli ve 33 ncü Birleşimimde aynen kabul edilen (1977 
malî yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın MıMetvekıM 

İsmet Sezgin 

»>••« 





Dönem ,4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4$5 
Toplantı : 4 

1977 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/508; C. Se

natosu : 1 / 5 0 6 ) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı ; 628) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9,2. 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5383 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 14 . 1 . 1977 gün ve 1/508 -152 sayılı yazınıza karşılı kür: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açık oy ile ka

bul olunan, İstanbul Üniversitesi 1977 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT 

AÇIK OY NETİCESİ (140) 

Kabul 137 
Ret 3 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 10 . 2 . 1977 

Esas No. : 1/508, C. S. 1/506 
No. : 281 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli ve 33 ncü Bârleşimdnde aynen kabul edilen 
(1977 malî yılı İstanbul Ünıiversitesi Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 'irşiıkte gön
derilmiştir. 

Geneli Kurutan tasviplerime sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Bütçe Kanma Komisyonu 

Başkam 
Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 

• • » • ı ^ » - < » •<••• 





Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 486 
Toplantı : 4 

1977 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/509; 

C. Senatosu : 1/507) 

(Not: C. Senatosu S. Sayısı : 629) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.2. 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5386 

BÜTÇE KARMA KOMİS/ONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi 9 . 1 . 1977 gün ve 1/509-144 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açık oy ile ka

bul olunan, İstanbul Teknik Üniversitesi 1977 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT 

AÇIK OY NETİCESİ (142) 

Kaıbul 139 
Ret 3 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 10 . 2 . 1977 

Esas No. : 11509, C. S. 1150? 
No. : 282 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihlıi ve 33 ncü BMeişJminde aynen kabul edıiılen 

(1977 maili yılı İsta'nbuü Teknik Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ili
şikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Bütçe Kaiîma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın Milletvekili 
îsmıt Sezgin 





Dönem :4 M İ L L E T M E C L İ S t S. Sayısı: 487 
Toplantı : 4 

1977 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/510; C. Se

natosu : 1/508) 
(Not: C. Senatosu S. Sayısı: 630) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 *2 £ 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5385 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 11 . 1 . 1977 gün ve 1/510-156 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli 33 ndi Birleşiminde aynen ve açık oy ile ka« 

bul olunan, 19 Mayıs Üniversitesi 1977 yıh Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

NOT : 

AÇIK OY NETÎCESÎ (139) 

Kabul 136 
Ret 3 

Bütçe Karma Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 10 £ 2 6 1977. 

Esas No. : 1/510, C. S. 1/508 
No. : 283 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli ve 33 ncü BMeşiminde aynen kabul edilen 
(1977 malî yıh 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Kanna Komisyonu raporu ilişikte gön-» 
derdlmişüir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı sille arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkam 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 488 
Toplantı : 4 

1977 Yılı İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Mec

lisi : 1 /511; C. Senatosu : 1/509) 
(Not: C. Senatosu S. Sayısı: 631) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9 . 2 . 1977 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5435 

F3ÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 10 . 1 . 1977 gün ve 1/511-164 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açık oy ile ka

bul olunan, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1977 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT 

AÇIK OY NETİCESİ (142) 

Kabul 139 
Ret 3 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 10 . 2 . 1977 
Esas No. : 1/511 C. S. 1/509 

No. : 284 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli ve 33 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
(1977 malî yılı İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Aydın Milletvekili 
İsmet Sezgin 





Dönem : 4 
Toplantı : 4 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı ; 489 

1977 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve* Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/512; C. Se

natosu :1/510) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 632) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5384 

9 , 2 . 1977 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 11 . 1 . 1977 gün ve 1/512-160 sayılı yazınıza karşılıktır: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli 33 ncü Birleşiminde aynen ve açık oy ile ka

bul olunan, Selçuk Üniversitesi 1977 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT 

AÇİK OY NETİCESİ (138) 

Kabul 
Ret 

135 
3 

T. U. M. M. 
Bütçe Karına Komisyonu 

Esas No. : 1/512 C. S. 1/510 
No. : 285 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

10 . 1977 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1977 tarihli ve 33 ncü Birleşiminde aynen kabul edilen 
(1977 malî yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gön
derilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere. Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 




