
C İ L T : 12 TOPLANTI : 12 

CUMHURİYET SENATOSU 
TUTANAK DERGİSİ 

72 nci Birleşim 

12 . 6 . 1973 Salı 

İÇİNDEKİLER 

I. — Geçen tutama1!* özati 

î î . — G'eCieoı kâğıtlar 

III. — Yoklamalar 

T%7, _- Başkanlık Di^apnmn Gc?nl Ku
rula sımııf'l&n 

Sayfa 
16:17 

17 

18,53 

10 
O 

1. — Bursa Üyesi Cahit Ortae/ın, Or
man Bakanlığının görevleri ve orman -
halk ilişkileri konusunda gündem dış 
demeci ve Orman Bakanı İsa. II. Bin-
gökün cevabı. 18 :20 

2. — Denisli Üyesi Hüseyin Atma
camın, Ege Bölgesi tütün ekicisinin. 
1972 yılı Ege tütün piyasasında karşı
laştığı güçlükler ve Hükümetçe alın
ması gerekli tedbirlere dair 71 nci Bir
leşimdeki gündem dışı demecine Gümrük 
ve Tekel Bakanı Fethi Oelikbaş'm ce
vabı. 20 

3. — Kahraman Maraş Üyesi Hilmi 
Soydan'm, Kahraman M araş'"a bir şeker 
fabrikası yapılmasına dair gündem clı«ı 
demeci ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Nuri Bavar'm cevabı, 20:22 

Sayfa 
4. — Yozgat Üyesi Sadık Artuknıae/m 

askerlik yoklamalarının yapılış şekline 
dair gündem dışı demeci ve Millî Savun
ma Bakanı İihanıi Sancar'm cevabı. 22:24 

5. - Vazife ile yurt dışına giden Dış
işleri Bakanı İ M âk Bavulken?e Başba
kan Na'm Talûnun vekillik etmesinin 
uygun görülmüş olduğuna dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi. (3/321) 24 

6. — Vazife ile yurt dışına giden 
Milî Eğitim Bakanı Oröan Dengiz'e 
Modırma Bakanı Sabahattin İMek'in ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na daii' Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
f 3/32 O1: 24 

7. — Vasile ile yurt dışına gidecek 
•o1 an Milî Savum ma Bakanı İlhanı] •San-
ear"a. Devlet Bakanı Başbakan- Yardım
cısı Kemal Satırın vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhur-
bajkauhğı tezkeresi, (3/319) 24:25 

8. — Devlet Bakauı - Başbakan Yar
dımcısı NizameMn Erkin en'in, Üniver
siteler kanunu tasarısının. Mîllî Eğitim 
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•Sayfa 
Temel kanunu tasarısını görüşüp Geçici 
Komisyvaa havalesine dair önergesi. 
(1/203, 4/129) 25 

9. -. . • Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıca-
lı'nın, 1972 - 1973 kampanyasında zeytin
yağı müdahale alımları ile ihracatımda 
uygulanan politika hakkımda Senato 
araştırması isteyen önergesi. (10/8) '25:27 

10. Demdkratik Parti Grup Baş-
_a-__ , Ankara Üyesi Turgut Ce

nin partilerine katıldığına dair tezken 
kanlığının, Ankara Üyesi Turgut 
'be'llin partil^T-in-p. 'knhldiP'infl d pir* 
resi. (3/322) 

11. — Tunceli Üyesi Arslan Bora'ya 
verilmesine dair Başkanlık 74 gün izin ._ . . 

tezkeresi. (3/323) 

V. — Görüşülen t-f iar 

27 

27 

27 

1. — Millî Eğitim Temel kanunu ta
sarısının Millet Meclisimce kalbul olunanı 
metni ve Cumhuriyet -Senatosu Millî 
Eğitini ve Bütçe' ve Plân komisyon
larından 5'er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Mecliıü 1/754; C. Senatosu 1/201) (S. 
»ayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 
11 . G . 1973) 27:53 

VI. —.Somlar ve C3va|pl?jr 

A) — Yazılı sorular ve cevapları 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli 
Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, Adıgüzeller 
Barajının yapımıma dair soru önergesi 
ve 'Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Kernal Demirin yazılı cevabı. (7/lG'3) 

Sayfa 
53 

53 

D6 :OÛ 

2. — Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Üyesi Bahriye Üçok'un, 4 Temmuz 
1972, 2 Şubat ve 5 ŞrJbat 1973 günle
rinde Cumhuriyet Senatosunda yapmış 
olduğu Ikonuşmalar hakkında ne g'oi 
tedbirlerin alındığına dair soru önergesi 
ve Millî Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in 
yazılı ceva'bı. (7/117) i55 :57 

3. — Cumhuriyet Senatosu Amasya 
Üyesi Macit Z e ren'in, Amasya İlinde bir 
fakülte açılmasına dair soru önergesi 
ve Millî Eğitini Balkanı Orhan Dcı::;giz'in 
yazılı cevabı. (7/134) 57:58 

4. — Cumhuriyet Senatosu Malatya 
üyesi Hamdi Özerin, Malatya Devli, it-
Hastanesine bir sinir .mütehassısı tayi
nine dair soru önergesi ve Sağlık: ve; 
Sosyal Yardım Bakanı Vefa Tanır'm ya
zılı cdvabı. (7/138) 58 

I. — GEÖEN TUTANAK ÖZETİ 

Konya Üyesi Mehmet Varışlı, çiftçilerin 
T. C. Ziraat Barikasıaa olan borçlarının don
durularak ertelenmesi ve tafedtlendirilaııesi; 

Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca, Ege Bölgesi 
tütün ekicisinin 1972 yılı Ege Tütün piya-
saumda karşılaştığı güçlükler ve Hükü-
•kümetçe alınması -gerekli tedbirler ; 

Balıkesir Üyesi Nejat Sarlıcalı, traktör, 
ziraî akit ve 'kamyon satışlanndaiki bâzı ger
çekler ve; 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil de, fiyat 

artışlarını emleyim âcil tedbirler konularında 
gündem dışı .birer demeçte 'bulundular. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Çalış
ma Bakanı Ali Naili Erdcm'e, Sanayi ve Tek
noloji Bakanı Nuri Bayar'm vekillik etmesi
nin uygun igörüldüğüne dair Cumhurbaş-
••kanlığı tezkeresi Genel Kurulum bilgicine su
nuldu. 

Devlet Bakamı Nizamettin Erkrnem'in, 
Millî Eğitim Temel 'kanunu,tasarısının havale 
edilmiş olduğu •komisyonlardan alınacak be-
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şer üyeden kurulacak bir gc'çiei komisyonla 
görü'Jiilnıesli'e ve 

A. P. ve C. G. P. Grup Başkanlıklarının, 
6 . 6 . 1973 Çarşamba günü görüşülecek ka
nun tasarı ve teklifin bulunmaması nedeni 
ile Genel Kurulun 12 . 6 . 1973 Salı günü 
'toplanmasına dair önergeleri kabul olundu. 

12 . 6 . 1973 Salı gijnü saat 15,00>te top

lanmak üzere Birleşime saat 15,45'de son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanveküi Konya 
Mac it Zeren Osman Nuri Canpolat 

Kâirip 
İstanbul 

Mebrure Aksoley 

BORULAR 

Yazılı sorular 

1. — Cumhuriyet iSenatosıı Kayseri Üyesi 
•Saaıi Turan'm, Kayseri'ye bir sivil hava alanı 
yapılması hakkında ne düşünüldüğüne dair 
yazılı soru önergesi, Ulaştırma Bakanlığına 
gönderilmijtir. (7/142) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Taibiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın, bir üniversite asistanı hakkında 
verilen karara dair yazılı soru önergesi, ZM.Mlî 
Savunma Bakanlığına gönderilmiştir. (7/143) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si Selâıhattin Babürtoğlu'nun, İmar ve İskân 

Baikanljğmda boşalan Müşavirliğe yapılan ata
maya dair yazılı soru önergesi, İmar ve İskân 
Bakanlığına gonderilımiştir. (7/144) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üye
si ıSclâhattin Babüroğiu'nun İmar ve İskân 
Bakanlığı Teftiş Tüzüğüne dair yazılı soru 
önergesi İmar ve UJkân Bakanhğjna gönderil
miştir (7/145) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Sclâhattin Baibüroğlu'nun, Bakanlık bünyesin
de ve Bakanlığa bağlı Genel Müdürlüklerde 
yevmiye ile atananlara 'dair yazılı soru önergesi, 
İmar ve İskâa Bakanlığına gönderilmiştir. 

II. GELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 

1. — Üniversiteler kanr/au tasarımlım Alil
le! Meclisnce kaibul edilen nıdtni (M. Meclisi : 
1/622 C. Senatosu : 1/203) (Millî Eğitim ve 
Bütçe ve Plân komisyonlarına) (Müddet : İ'er 
hafta) 

Tezkere 

2. — Cumhuriyet Senatosu İsparta üye;:! 
Mustafa GüleügiFin yasama dokunulmazlığının 
'kaldırtması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/318) (Anayasa ve Adak t Komisyonuna) 

Raporlar 
3. — 1694 sayılı 1973 yılı Bütçe Kanununun1 

(II) cetvelin",?! değiştirilmesi ve 27 nci madde
sine bir fükra ilâve edilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karına Komisyonu raporu 
(M. Meclis : 1/841 ; C. Senatosu : 1/2C2) S. Sa-
yı-;ı : 277) (Dağıtma tarihi : 1.1 .,6 . 1973) 

4. — Milî Eğitim Tekel kanı::ıu tasarısınını 
Millet Meclisince kabul olunan .metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak su
retiyle kurulan Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi : 1/754; C. Senatosu : 1/201) (iS. Sa
yısı : 278 : (Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1973) 

— 17 -



C. Senatosu B : 72 12 . 6 . 1973 O : 1 

BÎRÎNCİ OTURUM 

Açılma Saaiti :; 15,00 

BAŞKAN : B&şfeaaııveföîli Necip Miırteellâimoğ'lıı 

KÂTİPLER i Hüseyin öafeüırüd (Siv.ııs), Mfehmet Çaariliosı (Kastaamonnı) 

BAŞKAN — 72 nci Birleşimi acıyorum. 

i n . - YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır, görüşme
lere başlıyoruz. 

IV, , BAŞKANLIK DÎVANININ1 GENEL KURULA. SUNUŞLARI 

1. — Bursa Üyesi Cahit Ortaç'in, Orman Ba
kanlığının görevleri ve orman - halk ilişkileri ko
nusunda gündem dışı demeci ve Orman Bal:anı 
İsa II. BingöTün cevabı. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istemleri var
dır, imkânlarımız içinde sayın üyelerin istemle
rini yerine getirmeye çalışacağız. 

Sayın Cahit Ortaç, orman - halk ilişkileri 
politikası hakkında gündem dışı konuşma talep 
etmiştir. 10 dakika içinde bitirmek üzere bu
yurunuz efendim. 

CAHÎT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

Orman köylerinin kalkındırılması ve orman
ların korunması gibi millî dâvanın son zaman
larda yeniden endişe verici bir tarzda yönetil
mekte olduğu hakkındaki bir belirti ve bâzı 
olayları tespit etmemiş olsaydım, bu politikanın 
süregelen rehavet ve tek taraflılığına karşı bir 
konuşma yapma lüzumunu hissetmezdim. 

Orman köylüleriyle, orman ilişkilerini dü
zenlemeye yardım amacı ile kurulmuş bulunan 
iki dernekten birinin, Türkiye Orman ve Dağ 
Köylerini Kalkındırma Cemiyetinin Bursa'da 
yapılan kongresinde bulundum. Bu kongrede. 
Bursa ve Kütahya illeri orman köyleri delege
leriyle, hukukçu, emekli subay, öğretmen, mü
hendisler gibi münevverlerin hemen hepsi söz 
aldı. Dile getirilen ıstıraplarla, temenni ve di
leklerde, çare ve tedbirlerde keyfiyete çok de
ğer taşıyan bir topluluk iştirak etti. Hiç kimse 
köylerin kalkınması için plânlardan Ziraat Ban
kası kapılarında zaten orman köylerine kapa1! 
bulunan kredi kaynaklarının harekete getiril

memesinden. hele kaç tavuğun var, kaç yumur
ta. yapar, köyünüzde kanalizasyon var mı gibi 
soruları taşıyan envanter ve etüt heyetlerinin 
köyerine de gelmesinden söz etmediler. 

Orman Kanununun değişiklikte olduğu ve 
orman köylerini kalkındırma fonu teşkili gibi 
ciddî ümit ışıklarını da ne sordular, ne de bahis 
açtılar. Benim ve bu temel dâva için bir ömür 
tüketmiş bâzı ormancı arkadaşların bu kanal
daki açıklamalarını da derin bir sükûnet içinde 
sadece dinlediler. O halde ıstırapları ne idi, neyi 
temenni ediyorlardı : 

Sayın senatörler, işte şimdi tarihî bir seyir 
içinde 1945 yılından başlayarak bu güne kadar 
döne döne hep aynı sedayı veren, zamanla du
ruldu zannedilen; ama yine bir zaman sonra 
âfet şeklinde karşımıza dikilerek çıkan bu ya
raları tedavi nedir bilmeyen insanların dilinden 
yüksek huzurlarınıza avneıı aksettir ece sim. 

! 
i 

Sayın senatörler, ormanla orman köylüleri
nin, orman içindeki ve kenarındaki tarlası ara-

| smda delegelerin benzetişi eriyle Majino hattı 
i gibi diken1! tel cekihniştir. Bu tarlalar, sene bu 
• sme ağaçlandırılıyor, zihniyete ve yönetime ge-
; re yeniden o'-man kazanılıyor, fakat hadrlıza-
i tında köylünün maişet kaynağı ve yurdun ziraî 
; üretimi ciddî bir şekilde sorun olarak koordi-
! nasyon masalarına getiriliyor. Hemen kesinlik-
| le denilebilir ki, orman köylerinde hayvancılık 
\ yok edibmeye mahkûm hale getirilmiştir. Köylü-
' ye, ısıtma ve yakma aracı olarak verilen odun 

ihtiyacı yetersizdir. Kereste fiyatlarının yük
sekliğine ve durmadan da yükselmesine karşılık. 

13 — 
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köylü boğaz tokluğuna çalıştırılmaktadır. Aynı I 
orman başmüdürlüğünün Bursa merkez işletme- I 
sinde istihsalde çalışan köylüye, bu istihsalin 
% 25'i verilirken, Orhaneli ve diğer işletmeler
de verilmemektedir. Meselâ, Bursa ormanları 
köy mülkî sınırları esasına göre ameneje edil- I 
iniş ve verimden yararlanılması köylüye terk 
•edilmiştir.' Bu tatbikatın orman korunmasına 
olan kesin, müspet sonucu, resmî raporlar ve 
buranın baltalıklarının bugünkü sıhhate yönel
miş durumu ile sabit iken ve halk ile idare ara- I 
•smda ahlâklı bir gelenek meydana gelmişken, I 
;bu yerleşmiş ve alışılmış kaidenin Orhaneli iş- I 
]etmesi ve benzerlerince bozulduğunu anlamış I 
bulunuyoruz. Niçin bozuluyor1? I 

Çünkü işletme, köylünün odunun sterini 17 I 
liraya satması iç m onun karşısına formaliteler I 
çıkaracak ve fakat kendisi 55 liraya satacaktır. 
Orman köylerinden göçler başlamıştır. Köylüler I 
orman Devletin olsun, ama biz de Devletin ola
lım diyecek kadar mustariptirler. Orman köy
lüleri, Uludağ Millî Parkındaki hayvanlara çok I 
daha iyi bakıldığını belirttiler. 

ISaym senatörler, gördüm, anladım ki. Orman I 
Kanunlarının uygulanmasında, orman köylüsü
ne karşı kanunların bahsettiği haklar yönünden, t-
Orman Bakanlığına yüklenen görevlerde, bir im
lemez çarkın. 30 yıl önceki kırık dişlisindeyiz. 
Yıllarca önce bu hallere zihniyet, tek taraflılık, j 
katı ormancılık, yeşil edebiyatçılık gibi isimler 
konulan ve bunun için de oy al ana o ya lan a bu- I 
günlere vâsıl olmamıza sebebolunan teşhiste ol- I 
dukça büyük bir hata olduğu kanaatindeyim. 

Görülüyor ki; 17 yıllık mazisi olan 6831 sa- I 
yılı Orman Kanununun tatbik edilmediğini göre 
göre yenileştirmeye, gidilmekle kırık dişli tutuk
luluğunu devam ettirmiş olacağız. 

Bununla, değişimin karşısında değilim ; ama I 
zannederim, artık yeter denilecek bir sınır ken- I 
diliğinden gelmiş bulunuyor. 

ıSaym 'senatörler, bu konuşmalarımdan çı
karmak istediğim bir tek sonuç vardır : Orman I 
'Bakanlığı yeni kurulmuştur. Bu kuruluş yeni- I 
ligini eskiliklerden ve alışılagelmiş yara, bere 
dolu tatbikattan alırsa, kendisinden bekleneni 
yapamaz. Bunun için, Orman Bakanlığının poli- I 
tikasmı ve yönetimini yurt gerçeklerine ve or
mancılık tekniğine göre yeniden ve milletimizin 
inancına mazhar Olacak doğrultuda tespit etme- I 
yi gerektirmektedir kanaatindeyim. | 

— 19 
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Saygılar arz ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar) ; 

ORMAN BAKANI İSA HlSAN BİNGÖL 
(Muş) — Sayın Başkan, cevap arz etmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Orman Bakanı Bingöl, 
buyurun efendim. 

ORMAN BAKANI İSA HISAN BİNGÖL 
(Muş) — Sayın Başkan, değerli senatörler. 

Kendilerine kalbi saygılarım bulunan Sayın 
Ortaç'm konuşmalarımın son kısımlarını dikkat
le dinledim. 

Odun satışları konusundaki ifade buyurduk
ları konunun esasını, tatbikatını zannederim 
kendileri de bizim kadar bilirler. 

Mevzu, İşletme Talimatnamesi hükümlerine 
göre tatbik edilmektedir ve bu bir kararname 
hükmüdür. İstihsal edilen ve orman içi köy
lüsü tarafından birim fiyatlarına göre kesilmiş, 
taşınmış ve istif edilmiş olan odunun maliyet 
masrafına tevzi masrafı da eklenip kendileri
ne büyük bir kısmıyla "pazar satışı olarak ve
rilmekte ve bir kısmı da idarece müesseselerin 
ihtiyacı olarak tedvir edilmektedir. 

Bu konu yeni değildir ve hakikaten işaret 
buyurdukları gibi, orman işletmeciliğinin,, dö
ner sermayenin tatbik edildiği günden beri de
vam etmektedir. Ancak; bir konunun da ken
dilerinin malûmatı olduğunu zannediyorum; 
Orman Bakanlığı kurulduktan sonra orman iş
letmelerinin ve bunların yanında büyük âmme 
hizmeti gören Erozyon Kontrol ve Ağaçlandır
ma Genel Müdürlüğünün, Orman - Köy İliş
kileri Genel Müdürlüğünün hizmet götürmek 
üzere kendi maksatlarını tahakkuk ettirme ya
nında orman içi köylerinin yol inşası ve diğer 
bakanlık mensuplarının, teknik elemanları
nın yetiştirilmesi konusu Millî Eğitim Bakanlı
ğınca tedvir edilmiş olmasına rağmen Orman . 
Bakanlığınca orman fakülteleri hariç, diğer 
âmme hizmeti gören eğitim müesseselerinin 
bütün masrafları da, arkadaşımızın işaret et
tikleri gibi, tevzi masrafı hissesi alarak bu 
maliyet bedeline eklenmektedir. Ancak, Or^ 
man Bakanlığı kurulduktan sonra yeni kurulan 
genel müdürlükler henüz bir «olur» ile hizmet 
görmektedir. Hazırlanmış teşkilât kanunları Yü
ce Meclislerin komisyonlanndadır. Hizmet te-
kabbül ettiğimiz zaman takip etmekte olduk; 
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Millet Meclisinin Plân Komisyonunda Ağaçlan
dırma ve Erozyon Kontrol Genel Müdürlüğü 
özel ve hükmî şahsiyeti haiz katma bütçeli bir 
genel müdürlük haline getirilecek, Orman 
Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğü 440 sayılı 
Kanun gereğince bir kamu iktisadî teşebbüsü 
halline getirilecek ve hizmetleri kendi bünyele
ri içinde özel bütçeleriyle karşılanacak ve bu ka
nunlar gerçekleştiği ve hizmetler tahakkuk et
tiği zaman, Onnan Genel Müdürlüğü bünyesin
de işletme unsuru olarak maliyet bedeli üzerine 
bir ilâve yapmak mümkün olmayacaktır. 

Kendilerinin de bunu yakından bilmiş olma
larına rağmen ve bunun bizim imkânsızlığımız
dan meydana geldiğini, yani yasama organı 
bünyesi içinde bunun cereyan etmekte olduğu
nu yakmen bildiklerini ummama rağmen bu 
ifadelerini samimen yadırgadım. Sadece ken
dilerinin işaret buyurmaları bakımından hem 
'kendilerinin bilgilerine, hem de yüksek huzu
runuza arz etmek için söz aklım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

2. — Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca'nın, Ege 
Bölgesi tütün ekicisinin 1972 yılı Ege tütün pi
yasasında karşılaştığı güçlükler ve Hükümetçe 
alınması gerekli tedbirlere dair 71 nci Birleşim
deki gündem dışı demecine Gümrük ve Tekel 
Bakanı Fethi Çelikbaş'ın cevabı. 

BAŞKAN" — Gümrük ve Tekel Bakanı Sa
yın Fethi Çelikbaş, geçen birleşimde Sayın Hü
seyin Atmaca tarafından tütünle ilgili konu 
üzerinde yapmış olduğu konuşmaya cevap ma
hiyetinde gündem dışı söz talep etmiştir. 

Buyurunuz, Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI FETHİ 
ÇELİKBAŞ (Cumhuraşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri ; 

Geçen hafta Salı günü gündem dışı söz alan 
Denizli Senatörü Sayın Atmaca, Denizli'de üre
ticiden tütün satın alan tüccarların aradan bu 
kadar zama.ıı geçmiş olmasına rağmen tütün 
'bedellerini ödememiş olduklarından bahisle üre
ticinin perişan duruma düştüğünden ve bunun 
karşısında Gümrük ve Tekel Bakanlığının se
yirci kaldığından bahsetmişlerdir. Ben buna 
cevap vermcık istiyorum. 

Sadece Ege Bölgesinde tütün ekicilerinden 
yer yer şikâyetler Bakanlığa Mayıs ayının 5'in
den itibaren intikal etmeye başlamıştır. Bunlar 
münferit hâdiseılardir; fakat aynı 23'ünden son
ra daha kesif müracaatlar alınmış ve bu müra
caatlar üzerine evvelce şifahen verilen talimat
la yetinmeyerek yazıyla Tekel Genel Müdür
lüğüne, kanun hükümlerinin behemahal tatbik 
edilmesi hususunda gerekli tetkikatm yapılma
sı ve şikâyet vaiki olan yerlere müfettiş gönde
rilmek suretiyle ilgililerden bilgi almma.sı is
tenmişti. 

Üretici, hem Tekel İdaresine, hem de Te
kel Genel Müdürlüğünden tütün ticaretiyle 
meşgul olmasına izin verilen tüccar vasfmdaki 
kişilere tütün satmakta muhtardır ve bu tütün 
satışları bir muikaveleye bağlanmakta ve mu
kavele feshedilmediği müddetçe Tekel müdaha
le ederek üreticinin malını almanın hukukî im
kânına sahip bulunmaımıalktadır. 

Bu durum karşısında, üreticilere araların
daki mukavelenin sulh mahkemesine müracaat 
etmelk suretiyle fesih edilmesi halinde, Tekel 
Genel Müdürlüğünün kanun gereğince yeniden 
ekspertiz yaptırmak suretiyle tütünlerini satın 
ala.bileceği duyurulmaktadır. 

Muameleler böylesine yürütülürken, arka
daşlarımızın Bakanlığın veya Genel Müdürlü
ğünün olaylar karşısında seyirci kaldığını iddia 
etmeleri biraz insafsız bulunmaktadır. Ham-
dolsun burada Tekel memurlarına böyle bir it
ham yapılmadı. Kanun gereğince, tütünün 
tüccarlar tarafından bir şehirden bir başka şe-
hire nakledilmesi üreticilere olan borcun tama
men ödendiğinin bir vesika ile tevsik edilmesi
ne tabi tutulmuştur. Millet Meclisinde böyle 
bir umumî iddia üzerine mahalline müfettiş 
gönderilmak suretiyle bu iddiaların tevsiki yo
lunda da gerekli muameleye tevessül edilmiş
tir. Bütün bunların dışında tütün ticaretiyle 
iştigal eden tüccarlara yeni bir duyuru yapıl
mak suretiyle borçlarını ödemeyen tüccarların 
elinden ruhsatlarının alınacağı tebliğ edilmiş
tir. 

Bu itibarla gerok Genel Müdürlük ve gerek
se Bakanlık olarak kanunun verdiği vazifeleri 
yapmış olduğu kanaatini taşıyorum. Mâruzâ
tım bundan ibarettir, teşekkür ederim. 

3. — Kahraman Maraş Üyesi Hilmi Soy
danın, Kahraman Maraş'a bir şeker fabrikası 

— 20 — 



C. .E.p&tosu B : 72 

yapılmasına dair gündem dt.şı demeci ve Sana
yi ve Teknoloji Bakam Nuri Bayar'ın cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Soydan, Plânla
madan çıkan; fakat yeri henüz belirlenmemiş 
bulunan üçüncü şeker fabrilkası konusunda bir 
gündem dışı konuşma talep etmiştir. 10 daki
ka içinde bitirmek üzere buyurun Sayın Soy
dan. 

HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — 
tSayııı Başkan, değerli arkadaşlarım. 

1973 senesinde Türkiye'deki nüfusun % 3 
oranında artışı karşısında mevcut şeker sana
yiinde istihsal edilen şekerin Türk nüfusuna 
kâfi yemeyeceği ve bu meyanda dışarıdan ithal 
zarureti göz önüne almaralk Plânlamada üç ta
ne şeker fabrikasının inşasına lüzum hâsıl ol
muştur. 

Bu üç şeker fabrikasının birisi Afyon Kara-
hisar biri Muş veya Van'a ve üçüncü fabrika
nın da Türkiye'nin neresinde inşa edileceği 
mevzuunda yer tayin edilmiş değildir. 

Biz iddia ediyoruz ki Kahraman Maraş ili 
Cumhuriyetten bu tarafa kahra uğramış ve 
sanayi, vatandaşın ayağına getirilmemiş, maa
lesef Kahraman Maraş'ta istihsal edilen pancar 
Devlet tarafından kira verilmek suretiyle ci
var vilâyete gönderilmiştir. 

Kahraman Maraş, kaza ve il itibariyle pan
car istihsalinde rekor kazanmıştır. Suyu so
ğuk okluğu gibi arazinin rantabl olması ve bir 
de pancarın şeker miktarının fazıla bulunması 
bakımından aile ziraatının de yerleşmesi sebe
biyle dekara ortalama 6 - 7 ton alınmaktadır. 

Hal böyle iken Kahraman Mıaraş iline bağ
lı Afşim,, Elbistan, Göksün kazalarında tahdidi 
müsaade verilmekte ve 37 bin dekar ekim ya
pılmaktadır. Senede istihsal edilen pancar ye
kûnu 160 - 170 bin tonu bulmakta, tahdidi mü
saade ile. Bu da nakliye suretiyle Malatya 
Söker Fabrikasına gönderilmektedir. Aşağı -
yukarı 14 - 15 milyon TL. arasında Devlet kira 
vermektedir ve Hazineden para sarf edilmek
tedir. 

Şimdi Sayın Hükümetten ricamız şudur: 
Malatya'da Sürgü Barajı yapılmıştır ve bir 

de Tokma Barajı (ki Karâkaya Barajı deni
yor) bu sene inşasına başlanacaktır. Malat
ya'da tahdidi müsaade ile 40 bin dekar araziye 
ekim müsaadesi verilmektedir. Bu barajların 
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da girmesi suretiyle kapasitesi 100 bin ton olan 
pancar istihsalinin, Malatya ekim bölgesinden 
temini mümkün görülmektedir. 

Burada Sanayi Bakanlığınca karşımıza çı
kan mâni bir hâl de Elâzığ Şeker Falbrikasıdır. 
Elâzığ Şeker Fabrikasında kapasite 60 bin ton
dur. Tahdidi müsaade 30 bin de/kardır, 3'er ton 
verilse 90 bin tonu bulmaktadır. Şu hale gö
re Kahraman Maraş iline yeri belli olmayan 
bu pancarın istihsalinin yapılmasında gerek 
ziraî istihsal bakımından, gerek ekoınoımiik ba
kımdan, gerek sosyal bakımdan zaruret görül
mektedir. Bu bölgeye yapıldığı takdirde 
DSİ'nin yapmış olduğu tespite göre üç kazada 
sulanabilen arazi (daha Devlet sektörü girme
diği halde) 400 bin dekar olduğu gibi, 660 bin 
dekar sulanmayan arazi vardır. Ceyhan hav
zası üzerinde tespiti yapılmış, D Sİ'ne e Hur
mam, Karakız ve Göksu, Adatepe ve Kahraman 
Maraş'ta da Mendirek barajlarının zemini sağ
lam çıkmış, para imkânsızığı sebebiye bunun 
yapımı yoluna gidilememiştir. Buna ili de kat
tığınız takdirde istikbale muzaf sulanabilecek 
arazi takribi 1 milyon dekara yaklaştığı gibi, 
sulanan arazi de 800 bin dekarı bulacaktır. 

Şu halde dörtlü münavebe, pancar statüsün
de esas olduğuna göre, senede 100 bin dekar 
müsaade verilse dahi 4 ton üzerinden 400 bin 
ton ilâ 500 bin ton arasında bu bölgeden istih
sal edilecek pancar çıkacak ve bu çıkan panca
ra da Devlet kira vermeyecektir. Yapılan tet-
kikatta, teknik araştırmalarda bu yer hak
kında «Buraya yapılmasında zaruret vardır» 
diye rapor da istihsal edilmiştir. 

Bizim iddiamız, (hakkımız olarak bunu söy
lüyoruz) diğer fabrikalara bizim ziyanımız do
kunmayacaktır, diğer fabrikalar kendi yağı 
ile kavrulur vaziyete de gelmiş bulunmakta
dırlar. Betahsis Malatya'da Sürgü ve Tokm'a 
barajlarının faaliyete girişi, artık bizim böi-
'gede istihsal edilen pancarın buraya gelmesi
ne lüzum bırakmamıştır. Ve bu bakımdan da 
kapasitesi 100 bin ton olan Malatya Şeker Fab
rikasının istihsali 170 bin tona çıksa dahi Ma
latya bunu istihsal edecek vaziyete gelmiştir. 

Hal böyle olunca; Sayın Hükümetten rica
mız şudur; gerek kira mevzuu ve gerek istih
sal edilen pancarın tam bir pancar merkezi ol
ması ve kapasitenin 500 bin ton olması, en bü-
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yük fabrika yapılsa dahi bunu karşılayacak ve 
koruyacak durumda olması, arazi ve su mev
cudiyeti hesaba katılarak; üçüncü fabrikanın 
Kahraman Maraş iline yapılmasını arz eder, he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sanayi Bakanı 
Nuri Bayar. 

SANAYİ YE TEKNOLOJİ BAKANI NAAI 
BAYAE (Sakarya Milletvekili) —. Sayın Be.,-
Kiuı, ı uce öcn&tG'iidn ocgetii ue\ser:. 

Sayın Soydanın Kahraman Maraş Şeker Fab-
ıükasıyle ilgili 'beyanatını ilgi ile dinledim. Filha
kika; şeker istihlâkimizde, şeker tüketimimizde 

ebrria Uç uncu 
e fsbr kasının 
aA İkadan b_r 
Lİvoırda 1973 

vukua gelen geniş ölçüde artma ee 
Beş Yıllık Plânımızda üç yeni sel 
kurulması öngörülmüştür. Bu üe 

•.- .O -

tanesinin yeri takarrür etmiş v 
yılı içende kurulması plâAemry 

Değerli arkadaşımın Kahraman i l araş ile il 
g'lld beyanatını dinledikten sonra bana şahsen in 
tikal ettirdiği argümanları değcricndAmek göre 
vimizdir. Bu argümanla ^ d A d A ' p l > 
İlmin, ekonominin ve i-1 h 

,ı 
m. o 

i-ıate aimmasıyie Kurulma ^ oa mm 
şeker fabrikasının yeri h u ' 7 A" 
sî ölçülere göre bulunu a m ı -1 < 
re bu fabrikaların kuru11! a ' u > ı ^ ( 
ğım izaha hacet görmüyorum. 

Ekonomik şartlar, istihsal AAörieri •' 
alınarak ve mutlak objekiivite IçAde- dAer 
ker fabrikamızın yeri önümüzdeki 1974 r 
mı iein tetkik edilmektedir. Huzm'U'ütızdr. 
yebileeeğim şey; tetkik edilen iller m e; , 
Kahraman Maraş Aı da bulunduğudur. 

Saygılarımla. 

4. —• Yozgat Üyesi Sadık Arlukmaçan 
lik yol d ara ala) va-ın yapd-i] şekline dair eAmi 
sı demeci re UlUll Sarıınma Bakam tlkctnı 
carın ceveûn. 

c m u 
d " 

ask er

te d; 
,1 ,-™ 

;nd 
rt onu s 

— BAŞKAN 
ifade edilen bir gündem eir 
kân verip, bugünkü gündem di\rı lAe-z.lori yasine 
getirmiş olacağız. 

Asker yoklamaları konusunda, Sayın Sadd: Ar-
•tukmaç, buyurun efendim. 

SADIK AETUKMAÇ (Yozgat) — Savm 
Başkan, muhterem arkadaşlar; askerlik yoklama
larının halen yapılış şekli hakkında- maruzatta bu
lunacağım. 

- Muhterem -arkadaşlar, bundan bir yıl öncesine 
kadar askerlik yoklamaları ve- sair işlenileni, ilce 
merkezlerindeki askerlik şubelerince yapılmakta, 
ilgili vatandaşların işleri; masrafsız, külfetsiz ve 
mümkün olan süratle gömben ek t evdi. Bu usul 
geeen seno değiştirildi ve askerlik yoklamalarının 
11 me:közlerinde yapılmasına Millî Savunma Ba
kanlığınca karar verildi. Nedenlerini ve kapsamını 
bdemodyAıiz bu kararın, vatandaş menfaatleri
ne tamam,yto aykırı olduğu bir gerçektir ve bu 
hâl zamanla daha da iyi anlaşılmıştır. 

Durumu, kendi seçim bölgemden misal vere
rek açıklamak istiyorum: Yozgat'ın bir Çekerek 
ilçesi vardır. Bu ilçe il merkezine 90 kilometre
lik mesafededir. Bu ilçeye bağlı köylerin çoğu ise, 
ilçe merkezine ortalama 40 - 50 kilometre mesafe
dedir. Böyle köy halkından bir İnin, askerlik yok
laması için il merkezine taşınmak zoruntuğunu 
tasa \ vur buvnrmanızı istirimm ederim W a n d a ^ 

) A n iYi , 4 0 50k 1 o ı f mat An ] 

e n p % c A \ L t A 1 d iı e ı 
ı ı J ı Bu \ chm1 ı ıf

£ da ı ° ı n 
1 i 1İ Aç r b r ı ?z 1 i zvr k dm 
" "» L 1 J U 1 i ] 3 ı -

1 ı 1 ı ı ıı ı c" 1 un -̂  n 
1 

( 1 f i l "> 1 

7 i e 

U ' İL' i l 

i D 1 0 

" i ı ı eaı ı i l , de d "* ı ı 
13 p ı he a ıfı ı 1 i 

1 ° ı J a -a, oıneğ ıı b r nufıio ka\ di 

t <o t s n n \ do i 
1 n L. m 1 "" 

JJ ] ı / e <w u c\ c ı A pa 
..mı i.... *m.,ıma . ^ .xu.ı ıA ela.m tazm.^m .̂  
maktadır. 

Yoklamaya katılacakların adedi nüfusla 
orantılıdır. İlçenin 60 OOO'i geçen nüfusuna gö
re, her sene yüzlerce genç askerlik şubesine baş
vurmak mecburiyetindedir. Bunun yanında ih
tiyat yoklamalarını da gözönünde tutmamız lâ-
zırdır. Yine yüzlerce kişi ihtiyat yoklamalarını 
da yaptırmak zorunluğunela bulunmaktadır. Ay
rıca. Asker Ailelerine Yardım Kanunundan ya
rarlanmak durumunda olan birçok ailenin mev
cudiyetini de kabul edelim. O zaman. Millî Sa
vunma Bakanlığının söz konusu ettiğim kararı
nın vatandaşın yararından ziyade zararına oldu
ğu açıkça ortaya çıkmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlarım, arz .ettiğim neden
ler dolayısıyle, memleket gerçeklerine aykırı dü
şen bu durumun en kısa zamanda düzeltilmesi 
ve eskisi gibi askerlik işlemlerinin ilçe merkez
lerinde askerlik şubelerince yapılması gerekmek
tedir. Millî Savunma Bakanlığının bu konu üze
rinde hassasiyetle durarak, yurt çapında yeni 
bir karar almasını ümit ve temenni etmekteyim. 

Yüce Heyetinizi saygiyle selâmlarım. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İLHAMI SAN-

CAR (İstanbul Milletvekili) — Söz istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANI İLHAMİ SAN
CAK (İstanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

1111 sayılı Askerlik Kanunu, vatandaşların 
askerlik işlemlerinin hangi sırayle, ne zaman ve 
nasıl yapılacağını düzenlemiş bulunmaktadır. Bu 
kanunun muhtelif maddelerindeki hükümlere 
göre,'Sayın Ferid Mel en'in 30 Eylül 1971'de 
Mecliste vâki beyanatı, radyo ve basında yer 
alan açıklamada belirtildiği üzere, ilk yoklama, 
son yoklama, celp ve sevk, ihtiyat yoklamaları 
gibi işlemlerin ne zaman, nasıl yapılacağını bu 
vesileyle kısaca anlatmak isterim. 

İlk yoklama : 1315 sayılı Kanunun getirdiği 
yeni hükümlerden biri; askerlik çağma girenle
rin ilk yoklamaları Nisan ayı zarfında köy ve 
mahalle muhtarlıklarıyle askerlik şubelerinde 
askıya asılmak suretiyle ve ilân yoluyle yapıla
caktır. Askerlik cağına giren vatandaşların kün
yelerini ihtiva eden listeler, nüfus idarelerince 
köy köy, mahalle mahalle çıkarılarak askerlik 
şubelerine verilmekte, bu listeler mülkî amirlik
lere sunularak köy ve mahallelerde askıya çıka
rılmaları temin edilmektedir. 1315 sayılı Kanu
nun 1 Ağustos 1970 tarihinde yürürlüğe girme
sinden evvel, askerlik şubelerinden ve nüfus ida
relerinden teşkil olunan ilk yoklama heyetleri, 
Ocak ayı ile Haziran sonu arasındaki altı aylık 
süre içinde iki - üç ay geçici görev yolluğu ve 
yevmiyesi alarak köy köy dolaşmakta ve asker
lik çağma girmiş olanları yerinde tespite çalış
maktaydı. Bu tespit için köyleri dolaşan heyet
ler, listelerde isimleri yazılı vatandaşların yüzde 
10'unu dahi köyünde bulamadan dönmekteydi
ler. Bu maksatla yalnız Silâhlı Kuvvetler büt
çesinden asgarî iki milyon lira -geçici görev bö

lümünden - para ödenmekte; netice de hiç tat
minkâr olmamaktadır. Nüfus idarelerinden gö
revlendirilen memurları İçişleri Bakanlığı büt
çesinden ödenen meblâğ da ilâve edilirse, sadece 
ilk yoklama için sarf edilen meblâğdan tasarruf 
Devlet bütçesinden asgarî 3 milyon lira kadar
dır. Buna bir de Silâhlı Kuvvetlerden şubeler 
emrine bu maksatla tahsis olunan harp araçları
nın işletme, bakım ve hasar durumları eklenirse 
tasarrufun 3 milyonun üstünde olacağı anlaşıla
caktır. 

Bu, maliyeti, yüksek, sonucundan fayda sağ
lanmayan usul yerine, Yüce Meclis 1315 sayılı 
Kanunla bunu değiştirerek seçmen kütüklerinin 
askıya çakırımı a sın a benzer usulde ilk yoklama
ların da ilân suretiyle yapılmasını kabul etmiş; 
bu sayede hem tasarruf sağlanmış ve hem de 
pratik bir hâl çaresi bulunmuştur. Bilindiği gibi 
askerlik çağı, vatandaşların 20 yaşma girdikleri 
yılın Ocak avında başlamaktadır. Bu çağa gir
miş olanlar kendilerini bilirler ve isimlerini köy 
ve mahalle muhtarlıklarına asılan listelerde ara
mak mecburiyetinde kalırlar. Kendileri veya ya
kınları bu listeleri tetkik ederek, varsa yanlış
lıklamı düzeltilmesi için nüfus idarelerine başvu
racaklardır. 

Son yoklama: Reorganizasyon nedeniyle uy
gulamada farklı bir durum yoktur. Askerlik ça
ğma giren vatandaşlara son yoklama çağrı pu
sulası çıkarılmakta, belirli günlerde askerlik şu
besinde bulunması tebliğ edilmektedir. Askerî ve 
sivil iki tabibin de bulunacağı askerlik meçlisi, 
belirli günlerde toplanarak vatandaşın son yok
lama işlemlerini yapmaktadır. İlçede, ister as
kerlik şubesi mevcut olsun isterse kapatılmış ol
sun son yoklama heyeti, askerlik meclisini teşkil 
etmek üzere ilçelerde programlanmış ve vatan
daşlara tebliğ edilmiş günlerde faaliyet göstere
ceklerdir, hattâ bugüne kadar askerlik şubesi 
açılmamış ilçelerde de bu şekilde yapılacaktır. 
Tebliğ olunan zamanda gelmeyenlerin son yokla
maları ise, komşu il veya ilçede son yoklama var
sa orada da yaptırılaibilecektir; reorganizasyon-
dan evvelki işlem de aynen bu şekildedir, farklı 
bir durum yoktur. 

Celp ve sevk işlemleri : Celp ve sevk zaman
ları vatandaşların yine tebligat yapılarak kendi 
ilçesine gelmesi sağlanacak, sorumlu askerlik şu-
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besinden gönderilecek ekiplerce celp ve sevk ' 
yine vatandaşın kendi ilçesinde yapılacaktır. j 

ihtiyat yoklaması : İhtiyat yoklamaları, as- i 
kerlik şubesi personelinin ilçede bulunduğu son i 
yoklama süresinde yapılacak, vatandaş ya bizzat 
ya vasıtayla veya taahhütlü mektupla bu işini 
yaptırabilecektir. İhtiyat yoklamalarının her yıl 
yapılmayıp daha uzun süreli aralıklarla yapıl
ması içinde çalışmalar yapılmaktadır. 

Diğer faktörler : Askerlik çağında bulunan 
- 20 ilâ 46 arası yaşta bulunanlar - yükümlüleri 
en az olan (bir askerlik şubesinde dahi, asgarî bir j 
subay, bir sivil memur, beş - altı erlik bir kadro 
bulunmaktadır. Askerlik şulbesi başkanı olan bu 
subayın izin, hastalık nedeniyle görevinde bu
lunmaması halinde yerine, komşu il veya ilçeden I 
münavebeyle, geçici görev yolluk ve yevmiyesi 
ödenerek bir subay görevlendirilmektedir. Bu, | 
hem masraflı ve hem de öbür şubenin de işini 
aksatmaktadır. 653 askerlik şubesinin bu şekilde 
tedviri önemli «bir problem teşkil etmektedir. 
Bunlar belirli merkezlerde toplanmak suretiyle 
hizmetin devamlılığı, personel mesaisinden tam 
olarak faydalanma, kontrol ve murakabe sağlan- I 
mış olacaktır. I 

Askere alma teşkilâtı incelenen birçok Avru
pa ülkelerinde de hizmet, bölge esasına göre dü
zenlenmiştir. Her il ve ilçede askerlik şubesi ku
rulmamıştır. I 

Kapatılan askerlik şu'beleri için hiçbir poli
tik düşünce gözönüne alınmamıştır. Asker alma I 
müfettişleri ve istihkâm subaylarmca nüfus, es- I 
na, iskân durumu, halkın, akışı, yaz kış ulaşım I 
imkânları, il ve ilçeler arasındaki mesafeler dik- I 
kate alınarak bir yıllık bir mesai ile incelenerek 
bu sonuca varılmıştır. I 

Millî bayramlar için garnizonlardaki ilçe jan
darma birlik komutanları garnizon komutanlığı 
görevini yapacaklardır. 

Her ilçede askerlik şubesi varken yoklama 
kaçağı ve bakaya mevcut idi. Yoklama kaçağı ve I 
bakaya gibi kanun kaçaklarının takibi polis ve I 
jandarmaya düşen bir görevdir. Kanunun hâ- I 
kim kılındığı usul ve hizmetler basitleştirilip, I 
müeyyideler artırıldığı takdirde bunlar da aza- I 
laeaktır. Askere alma konusunda reform tasarı
larında kanun hâkimiyetini esas kılacak hizmet- I 

•leri ve işlemleri basitleştirecek; vatandaşın, ka- I 
nunun tayin ve tespit ettiği süre içerisinde mü- j 

' racaatnıı sağlayacak tedbirleri ve işlemleri ba-
j si ti eştirecek; vatandaşın, kanunun tayin ve tes-
! pit ettiği süre içerisinde müracaatını sağlayacak 
i tedbirler huzurlarınıza vakit vakit getirilecek

tir. 
Saygılarımla arz ederim. 

6. — Vazife ile yurt dışına giden Millî Eği
tim Bakam Orhan Dengiz'e, Ulaştırma Bakanı 
Sabahattin Özbek'in vekillik etmesinin uygun 

I görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/320) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Bir Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Vazife ile yurt dışına giden Millî Eğitim Ba-
I kanı Orhan Dengiz'in dönüşüne kadar; Millî 
I Eğitim Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Sabahat

tin Özbek'in vekillik etmesinin, Başbakanın tek
lifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
I Cumhurbaşkanı 

I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

5. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri 
Bakanı Halûk Bay ülken'e Başbakan Naim Talû' 

I nun vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu-
I na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/321) 

BAŞKAN — Diğer bir Cumhurbaşkanlığı 
I tezkeresi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

I Halûk Bavulken'in dönüşüne kadar; Dışişleri 
I Bakanlığına, Başbakan Naim Talû'nun vekillik 

etmesinin, uygun görülmüş olduğunu .arz ede
rim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurlbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
I 7. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî 

Savunma Bakanı İlhamı Sancar'a, Devlet Bakanı 
I Başbakan Yardımcısı Kemal Satır'm vekillik et-
I meşinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum-
I hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/319) 

I BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
I daha var, okutuyorum. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Millî Sa

vunma Bakanı İlhamı Sanearün dönüşüne ka
dar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Barbakan Yardımcısı Kemal Satır'm vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş okluğunu arz ecîerim. 

Fahri S. Korut ürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

8. — Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Ni-
zamettin Erkmen'in, Üniversiteler kanunu tasa
rısının, Millî Eğitim Temel kanunu tasarısını 
görüşen Geçici Komisyona havalesine dair öner
gesi. (1/203, 4/129) 

BAŞKAN — Bir, komisyona havale önergesi 
var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Üniversiteler kanun tasarısının Millî Eğitim. 
Temel kanunu tasarısını görüşen Geçici Komis
yona havalesini arz ve teklif ederim. 

Nizamettin Erkmen 
Devlet Bakanı Başbakan 

Yardımcısı 

BAŞKAN •—• önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler?... Kabul edil
miştir. Gereği yapılacaktır. 

9. — Balıkesir t'yesi Nejat Rarr:ca1ı,mr, 
1972 - 1973 kampanyasında zeytinyağı müdahale 
alımları ile ihracatında uygulanan politika hak
kında Senato araştırması isteyen önergesi (10/8) 

BAŞKAN — Sayın Nejat Sarlıcalı tarafın
dan verilmiş bir Senato araştırma önergesi var 
okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

1972 - 1973 kampanyasında zeytinyağı mü
dahale alımları ile ihracatında uygulanan hatalı 
politika hakkında aşağıdaki nedenlerle Senato 
Araştırması yapılmasını saygılarımla rica ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı 
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1. — 1972 - 1973 kampanyasında memleketi
nizde bugüne kadar erişiiebilenin çok üstünde 
100 000 ton zeytinyağı üretilmiştir. Buna karşı
lık başlıca üretici ve ihracatçı memleketlerde kö
tü hava şartlan yüzünden rekolte noksan kal
mış ve bu sebeple dünyada normal üretim 
009 CCO ton civarında eksik idrak edilmiştir. Bu 
durum 1972 yılı Eylül ve Ekim aylarında belli 
olmuş ve zeytinyağı ihracatı bakımından Tür
kiye için şanslı bir yıhn gelmekte olduğu belir
mişti. Nitekim ithalâtçı memeketler mahsûlü
müzü erkenden talebetmeğe başlamışlardı. Tür
kiye tek ihracatçı memleket durumunda idi. 

2. — Bu tarihlerde Dünya borsalarında bir 
kilo zeytinyağı oniki lira civarında alınıp satı
lırken Ticaret Bakanlığı zeytinyağı fyatlarını 
sanki aşağı seviyelere çekmek istercesine 
2 . 8 . 1972 tarih ve 7/4792 saydı kararname ile 
t ab PII fiyatı S25 kuruş olarak tespit etmiş ve 
memleket mahsulünü bu tarihte dış alıcılara 
âdeta çok düşük bir fiyatla arz etmek durumu
na girmişti. Bittabi bunun sonucu olarak iç ve 
dış fiyatlar süratle gerilemiş ve iç fiyatlar 900, 
dış fiyatlarda F. O. B. 820 dolar (1066 Krş.)'a 
kadar inmiş ve 5 000 tonluk ilk satışlar en faz
la F. O. B. 83'5 dolar (10.85 Krş.)'tan yapılmış-
tı.\ 

3. —• 5 000 tonluk kontenjan kullanıldıktan 
sonra fiyatlar 10 liraya doğru iniyor fakat dev
let bir türlü destekleme alımlarına geçmiyordu. 
Bu kararsızlık Kasım ayı sonlarına kadar sür
dü, nihayet 24 Kasım 1972 tarih ve 7/5404 sayı
lı kararname ile gelecek yıl için 30 0O9 ton stok 
yapılacağı ve 30 090 tonda ihraç edileceği, bu
nunda 10 CCO tonunun ihracata açıldığı ilân 
olundu ve bu oribin tonluk kontenjan ihracat
çılara tevzi edildi. Bu tarihlerde Devlet (Ta-
riş) yine piyasada yoktur ve borsa onbir lira ci
varındadır, dış piyasalar yükselmektedir. Hal
buki 16 Aralık tarihinde asgarî ihraç fiyatı 1020 
dolar (13.26 Krş.) olarak resmen tespit edilmiş 
ama borsa onbir liranın üstüne çıkartılmamıştır. 
Bu hal üreticinin kiloda 170 - 200 kuruşu bulan 
parasının Devlet eliyle ihracatçıya aktarılma
sından başka bir şekilde izah olunamazdı. 

4. — Üretici kesiminde yoğunlaşan şikâyet
ler üzerine duruma sözde açıklık getirmek mak-
sadıyle 16 Aralık 1972 tarihinde yeni bir karar-
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name sevkedilmis ve Taris'e bugüne kadarki 
tatbikatların aksine kâr ve zararı kendisine ait 
olmak üzere taban fiyatların üzerinde fiyatlarla 
30 COO ton stok yapmak gayesiyle borsa ve pi
yasalardan alımlarda bulunmak yetkisi veril
miştir. Bu kararnameye Tariş, bir kooperatif 
olarak kâr ve zararın kendine aidolmak üzere 
destekleme yapamayacağı mülâhazası ile karşı ' 
gelmiş ve piyasaya yıl sonuna kadar girmemiş 
yalnız ortak içi mubayaalarda bulunmuştur. 
İhracatçılar şüphesiz bu fırsatı değerlendirmiş 
ve dış satış fiyatı resmen 13.26 kuruş olarak 
ilân olunan zeytinyağının kilosuna iç piyasada 
10.80 kuruştan fazla vermemek konusunda ara
larında anlaşmaya varmışlardır. Binlerce ton 
zeytinyağı bu fiyatlardan kapatılmış ve Devlet 
bu anlaşmayı bozamamıştır. Bir de bu alâka
sızlık yetmiyormuş gibi çeşitli baskılar sonun
da piyasaya girmek zorunda kalan Tariş sanki 
ihracatçılarla işbirliği yaparmışcasma müdaha-

rie fiyatını oda 10.80 kuruş üzerinde âdeta don
durdu. Bu suretle müstahsilin malı gezler önün
de ihracatçıya peşkeş çekildikten ve bir de dış 
alıcılara ton başında 50 dolara kadar risturıı 
verilmekte okluğu tespit edildikten sonra ni
hayet özel sektörcü iktidar bile ihracatın yalnız 
Tariş kanalından yapılması kararını 21 Ocak 
1973 tarihinde almaya mecbur kaldı. 

5. — Aslında bu karar geç kalınmış ve yan
lış alınmış bir karardı. Çünkü üç tip üzerinden 
ihracı organize edilen zeyliryağların yalnız 
lâmpant nevinin ihracı takyidediiiyor rafine ve 
yemeklik nevilerinin ihracatı yine serbest tu
tuluyordu. Bu defa ihraç oyunları bu nevi yağ
lar üzerinde döndürülmeye başlandı. Dış piya
salar devamlı olarak yükseliyordu. Tariş bu du
rumda mubayaalarına ya hiç fark vermiyor 
ya da 10 kuıuş zam yapıyordu. Halbuki önün
de bir kuru üzüm misali vardı. Bundan başka 
yine Tariş yemeklik evsaftaki yağları kusurlu 
bularak reddediyor, bunların düşük fiyatlarla 
ihracatçılar tarafından satmakrması imkânla
rını yaratıyordu, (İleride bu yağların kusursuz 
•riarak ihracedileeekleri görülecektir.) Bu tu
tum da 10 . 2 . 1973 tarihine kadar devam etti, 
bu defa da rafine ihracatı Tarişten mal almak 
kaydına bağlanırken yemeklik ihraç yolları yi
ne açık bırakılarak bu nevi yağların asgarî ih
raç fiyatları 15 lira civarında tespit edilmişken 

bunların i e piyasalardan 12 - 12.50 kuruş ara
sında toplanmalarına seyirci kalındı. Nihayet 
Bakanlığın gözü açılabilmiş ve bu tip yağlarda 
sınırlamaya tabi tutularak 29 . 5 . 1973'ten iti
baren iç alış fiyatı ile dış satış fiyatı arasındaki 
farkı Taris'e ödemek şartiyie ihracına müsaade 
olundu. Halbuki normal kârdan ayrı tutulan bu 
tarihe kadar ihracatçının cebinde kalmıştı. Di
ğer taraftan mevsimin başından itibaren kusur
ludur mazereti ile Tariş tarafından reddedildik
leri için ihracatçılar tarafından ucuz fiyatlarla 
satınalmaıı bu tip yağlar için çıkarılan ve için
deki tortu payını % 5'e yükselten Mayıs sonu 
kararnamesi ile bu yağlarında hem de varetli 
olarak ihraçları imkân dahiline alınmış bu su
retle yeni ihraç oyunlarının dönmesine önceden 
göz yumulduğu meydana çıkmıştır. Halbuki 
T. S. 311 yemeklik zeytinyağı standardına gö
re bu vağları filtre edilerek tortu ve yabancı 
maddeleri ayıklanarak ihraeedilmeleri gerekir
di. 

Sonuç : 
1. — Yabancı memleketler üretimi ve dış 

piyasalar talep ve fiyat konjonktürü yakından 
izlenmediği için ilânında ve tabun fiyat seviye
sinin tespitinde hataya düşülmüştür. 

2. — Müdahale alımlarına çok geç başlandı
ğı için üreticinin malının ook düşük olarak elin-

- r > v ! U :+iv Uen çıinnasma sooeoıyet verilmiştir. Alım hıra 
geçildikten sonra da küçük ve orta müstahsilin 
oralı 1 0S0 - i 100 kuruş arasında alınmış büyük 
müstahsile sıra gelince fiyatlar lütfen 1 125 -
1 150 kuruşa çıkarılmıştır. 

3. •—• Tariş tarafından bu yağlar beş yüzer 
ve biner tonluk partiler halinde 14.62 - 14.76 
kuruşlara ihracatçılara satılırken, müdahale 
alımı fiyatlarına 10.15 ve son olarak da 25 ku
ruş gibi cüzi zamlar yapılmış, üreticinin bazen 
200. bazen 300 kuruşu aşan fiyat farkları im
kânı elinden alınmış âdeta gasbedilıniştir. Ta
rım ürünlerine uygulanması istenen 14 liralık 
dolar kuru şöyle dursun, 13 liralık dolar kuru
nun serbest işlemesine bile imkân verilmemiş
tir. 

4. — Birbiri ardından çıkarılan ve fakat 
tatbik kabiliyeti olmayan kararnamelerle piya
sa kararsızlık içinde bırakılmıştır. 

5. — İhracatın şartlara bağlanması işlemle
ri geç ve eksik uygulanmıştır. 
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G. — Gelecek yıl için stok yapmak hevesi 
hem fiyatların düşük tutulması sonucunu do
ğurmuş hem de uygulanamamıştır. 30 bin ton 
stok yapmakla görevlendirilen Tarlş depoların
da. bugün mevcudu lan zeytinyağının miktarı 
7 - 8 bin ton civarında kaldığı gibi, iç piyasa
larda fiyatın yükselmesine de mani olunama
mıştır. 

7. — Bugüne kadar 40 bin ton zeytinyağı 
ihraeedildiğine göre, tatbik olunan yanlış mü
dahale ve fiyat politikası yüzünden üretici en 
az 80 milyon lira zarara uğratılmıştır. Hiç de
ğilse, Dev1 ette kalması gerekirken, normal kâr
larımdan fazla olarak muayyen ihracatçı fir
malara bilerek veya bilmeyerek aktarılan para 
('müstahsil hakkı) 20 milyon liradan fazladır. 
Bunlara Devletin milyonlarca liralık döviz kay
bını da ayrıca eklemek gereklidir. 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır, efendim. 
10. — Demokratik Parti Grup Başkanlığının, 

Ankara Üyesi Turgut Cebe'nin partilerine katıl
dığına dair tezkeresi. (3/322) 

BAŞKAN — Demokratik Parti Millet Mec
lisi Grup Başkanlığının bir yazısı var, okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara. Bağımsız Senatörü Turgut Cebe 

Partimize iltihak etmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini saygılarımla arz ede
rim. 

Vedat Önsal 
Demokratik Parti Grup 

Başkanvekili 

BAŞKAN —• Bilgilerinize sunulur. 
11. — Tunceli Üyesi Arslan Bora'ya 74 gün 

izin verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/323) 

BAŞKAN — Tunceli Üyesi Sayın Arslan 
Bora'ya izin verilmesine mütedair Başkanlık 
Divanı kararı var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Arslan 

Boramın hastalığına binaen 4 . 5 . 1973 tari
hinden itibaren 74 gün müddetle izinli sayıl
ması hususunun Genel Kurula arzı, Başkanlık 
Divanının 5 . 6 . 1973 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce tensiplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Tekin Arıiburun 

P>A.ŞKAN — Sayın Arslan Bora'ya belirti
len sürede izin verilmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

V - GÖEÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• Millî Eğilim Temel kanunu tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve Plân 
komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle 
kurulan Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/754: C. Senatosu 1/201) (S. sayısı: 278) (1) 

BAŞKAN As? Bir önerge var. okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Eğitim Temel Kanunu tasarısı, basılmış 
ve Sayın üyelere •dağıtılmış bulunmaktadır. 

Gelen Kâğıtlardan Gündeme alınmasını ve ive
di olarak gerçekleştirilmesi icabeden reform tasa
rıları meyanmdaki önemli yeri gözetilerek önce-

(1) 278 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
lim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
İskender Cenap Ege 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Öııerga-
riin aleyhinde söz istiyorum. 

NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Önerge
min aleyhinde söz İstiyorum. 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde buyurun 
Saym DikeçlJgil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar, önergenin aleyhinde şu bakımdan 
konuşmak istiyorum; Türk Marifi ile ilgili en 
büyük temel bir kanun görüşülüyor. 

Önerge diyor ki, «Tasarı basılmış ve arkadaş
lara dağıtılmıştır.» Şu halde gündem arkadaşlara 
yeni dağıtılmıştır. Böyle bir kanun görüşülürken, 
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arkadaşlarımızın tetkik edip fikirlerini ona göre 
söylemeleri lâzım. Tetkik etmeden, fikirler tckel-
lür etmeden; içinde ne var, ne yek olduğunu fü
meden ve düşünmeden ivedilikle köyle Lir kanu
nun görüşülmedi, yerinde değildir. 

ÖMER UCUZAL (Eslvlşdıir) — Tüzük var, 
keyfe göre değil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — O hal
de kanun Meclinten noksan çıkıyor dendiği vakit, 
noksan çıkmasının sebebi de buradan ileri geliyor. 
Senatoda defalarca ifade ettik, çeşitli komisyonlar 
var. Parlâmento işleyecekse, hakkiyle işleyecek. 
Her zaman için çıkılır, karma komisyon teklif edi
lir. Öyle ire tüzükle değişiklik yapmamız lâzım, 
bütün komisyonları kaldırıp, kaıma komisyon 
kurmamız lâzım. Yine kanunların eksiklik tara
fı da, ihtisas komisyonlarında olan kanunların 
ayrı ayrı komisyonlardan geçmemesinden ileri 
gei'iyor. Nitekim bu kanun, MÜlî Eğitim Kemks-
yonunu çek ilgilendiren bir kanun olduğu halde, 
yine bir karına komisyona gidilmiştir. Türk maa
rifinin köklü 'bir meselesi bu. Zaten yeıİ gelin
ce söyleyeceğiz. Obanlar tatbik edilmiyor ki, ora
ya almışlar. Yine bunun ne olduğu bilinenler 
tarafından anlaşılacak. 

İkinci bir mesele; bundan önceki Sayın Baş
kan arkadaşımız geçen Çarşamba toplantı yap
madı. Halbuki yapılması lâzımdı. Şimdi bir ar
kadaşımız araştırma önergesi teklif ediyor. Ben
denken aylarca bekleyen araştırma tekiifknı var. 
Nerede? İmar İmân Bakanlığının durumu hali
kında. Sayın Başbakan da konuşmalarında diyor 
ki, «Efendim, yomuzluk yek. L]mtır> ilk ekse bu 
kadar yolsuzluklar geliyor öı tbas ediliyor, par
maklar kaldırılıyor üzerinde durulmuyor, Devlet 
adamları «Yolsuzluk var.» diyor... (önerge ile ne 
alâkan var, sideki ) 

D A N I ^ - İ A — Sayın Dmeçırgu, konuşmalarınız 
önerge üzerinde el sun lütfen. 

HÜSNÜ DİKEÇLİOİL (Devamla) — önerge 
İL ilgili efmmlkn. 

O halde bu önergelerin nazarı ikrara alınma
sı lâzım, bunların görüşü1 m esi lâzım. Bizlere yeni 
intikal etnr'ş ve llzkmce îmnüz tetkik edilmemiş 
böyle mühim bir kanunun ivedilikle ve öncelikle 
göriuüimeslıkn tekili edilmenin! hiç de uygun 
»bulmuyorum. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Tevetoğlu. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
I Başkan, çok sayın arkadaşlarım; 
ı Yüce Senatonun geçen hafta aldığı karar

la Senatomuza ııiyabeten teşkil buyurduğunuz 
Millî Eğitim Komisyonundan ve Bütçe Plân 

I Komisyonundan da beşer arkadaşımız olmak 
üzere 10 arkadaşımızın teşkil ettiği Geçici 
Karma Komisyon bu tasarıyı iki gün geç vakit
lere kadar, devamlı surette sabahın 10,00'undan 
akşamın 20,00 - 21,00'ine kadar devam etmek 
üzere ilgili Bakanlıkların temsilcilerini de din
lemek ve sayın senatör arkadaşlarımıza da mü
zakereleri açık tutmak suretiyle görüştü ve 
getirdi. 

Gündemimizin önümüzdeki haftalarda daha 
çok fazla sıkışacağını ve yüklü olacağını dik
kate alırsak, (ki bugün ittihaz buyurduğunuz 

i kararla Üniversite Kanunu üzerindeki görüşme
ler de komisyonlarda başlayacaktır, yakında 
Toprak Reformu ve diğer kanunlar Senatomu
za gelmiş bulunacaktır) bunları rahatlıkla gö
rüşebilmemiz için geçtiğimiz Perşembe akşamı 
bitirilen ve raporu Cuma sabahı baskıya sunu
lup, dün öğleden sonra da gözlerimize atılmış 

I bulunan ve esasen ilgilenen arkadaşımızın da
ha çok evvelki günlerde de metnini elde et
mesi mümkün bulunan bu tasarının biran önce 
Yüce Senatomuzda müzakeresi, gelecekteki 
gündemlerimizi kolaylıkla ve daha üzerlerine 
eğilerek çıkarabilmemiz bakımından da zarurî 
ve lüzumludur, önergeye iltifat buyurulmasım 
istirham ederim. 

Saygılarımla. 

] BAŞKAN — Önerge okundu, lehinde ve 
\ aleyhinde konuşuldu. Dikkat buyurulduğu gibi 

öneriyi kapsamaktadır: Birisi; Gelen Kâğıtlar-
i dan gündeme alınması, ikincisi; öncelik ve ive-
j d ilikle konuşulması. 

Evvelâ Gelen Kâğıtlardan gündeme alm-
[ ması önerisini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
| edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunu 
j oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Eğitim Temel kanunu tasarısının mü

zakerelerine başlıyoruz. 
Komisyon raporunun okunup, okunmaması 

' hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

23 — 
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Komisyon raporunun okunmasını kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Bu arada, İSaym Mehmet Özgüneş tarafın
dan verilen, karşı oy yazısında bir düzeltme 
talebeden önergesini zabıtlara tespit bakımın
dan arz ediyorum. 

İSaym Başkanlığa 
278 S. Sayılı kanun tasarısıyle ilgili mu

halefet şerhinde «Tasarı, Türk eğitim felsefe
sini tam olarak ihtiva etmemektedir» ifadesi 
yanlışlıkla olacak «Etmektedir» şeklinde yazıl
mıştır. Düzeltilmesini arz ederim. 

Tabiî Üye 
Mehmet Özgüneş ' 

BAŞKAN — Bu şekilde zabıtlara geçmiş 
ve düzeltilmiş oluyor. 

Tümü üzerinde söz alan sayın üyelerin isim
lerini arz ediyorum: Millî Birlik Grubu adına 
Sayın ıSüphi Karaman, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu adına Sayın Hüseyin Atmaca. 

Şahısları adına - söz alış tarih ve sırasına 
göre - Sayın Mehmet Özgüneş, Sayın Hamdi 
Özer, Sayın Hayri Dener, Sayın Sırrı Atalay, 
Sayın Hüsnü Dikeçligil, İSaym Hüseyin Öztürk, 
Sayın Ömer Ucuza!, Sayın Orhan Akça, Sayın 
Ahmet Yıldız, Sayın Rifat Öztür-kçine. 

MEHMET HAZER (Kars) — Ben de grup 
adına söz istiyorum efendim. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Sıra gelirse 
ben de şahsım adına söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Millî Birlik Grubu adına Sayın Suphi Ka

raman, buyurunuz efendim. 
M. B. G. ADINA SUPHİ KARAMAN (Ta

biî Üye) — İSaym Başkan, Cumhuriyet (Senato
sunun sayın üyeleri. 

Üzerinde görüşeceğimiz Millî Eğitim Temel 
kanunu tasarısı, Cumhuriyet Senatosunda 15 
ıgün gibi kısa bir süre içerisinde, Geçici Koalis
yonda ve Genel Kurulda görüşülmek sureitiyle 
geçecektir. 

Getirdiği, getirmek istediği ve kamuoyuna 
ma! etmek istediği hükümleriyle önemli bir ko
nu üzerinde görüşmeye 'başladık. Bendeniz Grup 
adına konuşmalarımı yaparken, konuya millî 
eğitimde reform ihtiyacı, Anayasamız açısından 

eğitim ilkeleri, Atatürk'ün eğitim üzerine söz
leri, reformcu bir eğitimin temel ilkeleri ve tasa
rının getirdikleri bölümlerinde değineceğim. 

Millî Eğitim Temel Kanunu adını taşıyan ta
sarı yüksek huzuriannızdadır. Görünüş odur ki, 
hiç bir değişiklik yapılmadan Cumhuriyet Se
natosundan geçecek ve yasalaşacaktır. Yasala
şanca da, Millî Eğitim ve sorunlarının (ki, bu 
sorunlar hepimizin bildiği gibi genişliğine ve de
rinliğine .son derece yaygın, çeşitli, güç ve kar
maşıktır.) temel yasası olacaktır. Bir diğer de
yimle bu yasa, Millî Eğitini ve soranlarının 
Anayasası olacaktır. 

Tasarı, 12 Mart dönemi özlemlerinin gereği 
olarak hazırlandığı havası ve iddiasındadır, ha-
vasındadır. Çünkü kamuoyuna yansıtılan ve 
inandırılmak istenen budur. İddiasındadır; çün
kü bu yönde Tair şeyler yapılmış olduğu görünü
münü verebilmek için, Yasama Meclisleri tatile 
girmeden, şu dar zamanda çıkarılması gayreti 
içindedir. Tasarı 12 Mart dönemi özle nülerin d en 
olmasına rağmen, bu dönemin başlangıcından 1 
yi! 8 ay 22 gün sonra, 4 . 12 . 1972 tarihinde 
Hükümet tarafından ancak Parlâmentoya sunu-
labilmiştir. Millet Meclisi komisyonlarında ve 
Genel Kurulunda görüşülmesi ve kabulü ise 5 
ay 25 glm sürmüştür; ama Cumhuriyet Senato
sunda görüşülmesi ve kabulü bu amaçla kuru
lan Geçici Komisyon çalışmaları da dahil, 15 
günde bitirileceği anlaşılmaktadır. 

Millî Eğitini Temel kanun tasarısı, 12 Mart 
dönemi özleminin bir gereği olarak: son günle
rin modası olduğu gibi, bir reform tasarısı adı 
altında Yasama Meclislerine sunulmamıştır; 
ama tasan gerekçesinin daha ilk cümlesinde, 
'«Hükümet programında yer alan Millî Eğitmı 
reformunu 'gerçekleştirmek üzere..:»; denilmek 
suretiyle tasarının yasalaşması hailinde. Millî 
Eğitimimizde bir reform yapılacağı düşünülmüş 
ve açıklanmış bulun makta dır. Demek ki. Millî 
Eğitimimizde yılların birikimi, duyulan özlem, 
toplum yapımızın yarınki ihtiyaçlarını karşıla
yacak biçimde hu kanunla yeniden düzenlenmiş 
olacaktır. Biraz sonra tasarının getirdiklerini 
eleştirince, bunun böyle olmadığını anlayaca
ğız. 

Hepimizin bildiği gibi, Türkiye'de çağdaş 
anlamda eğitim Cumhuriyetle başlamış, Cumhu
riyetle örgütlenmiş ve kurum1 asmış t ir. Millî 
Eğitimimizde başlangıçta, yeni Cumhuriyetin 



C. Sqnatosu B : 72 12 . 6 . 1973 O : 1 

muhtaç olduğu Devlet üretim kadrolarını sürat
le doldurmak gereği düşünülmüş, bunun yanın
da ulusal ülkeye bağlı idealist ve dinamik ku
şaklar yetiştirmek, devrimleri halka yaymak, 
bâtıl inanışlarla ve cahillikle savaşmak görevle
ri eklenmişti. Millî Eğitim Bakanı rahmetli 
Mustafa Necati zamanında; yani 1932 - 1933'ler-
de, Millî Eğitimimiz bu ist eki eı i karşılayacak 
biçimde örgütlenmişti. Ancak bir süre sonra 
^eğitim sistemimiz, eğitimin önem kazanması, 
çağdaş değerlere kavuşması nedeni ile ihtiyaç
lara cevap vermemeye başlamış, ortaya çıkan 
yeni' ihtiyaçlar, yeni kavramlar 1939'lardan iti-
'baren eğitimde yenileşme yönünde özlemlere 
ulaşmıştır. 

Atatürk devi imleri ve onun getirdiği dina
mizmle toplum yapısı değiştikçe, bu özlemler 
de hız kazanmıştır. Bu tarihten, beri Millî Eğ :-
timimizle ilgili 35 kanunla bu ihtiyaçlar karşı
lanmak istenmiştir. Bütün bunlara rağmen, çok 
partili döneme girilmiş olması, ulus1 arar ası iliş
kilerdeki yaygınlık, ulaştırma," ki'tle haberleşme, 
ekonomik alanda ulaşılan düzey ve özebikle de 
196'0J'dan sonra başlayan plânlı kalkınma döne
minde oldukça hızlanan sanayileşme sonucu. 
Türk toplumunda başlayan görüş ve yapı deği
şikliyi ile bunun gereği olan özgür düşünceye 
dayalı insan tipinin yetiştirilemediği. eğitim
de çağdaş değerlerin gerisinde kalındığı, çağ
daş teknolojiye ulaşılamayacağı anlaşılmıştır. 

Eğitimde köklü ve temelden bir reformun 
gerekliliği böylelikle ortaya çıkmış ve yaygın
laşmıştır. Bu dönemde; yani 1930'lardan itiba
ren bugüne kadar Millî Birlik Komitesi zama
nında başta 222 sayılı Kanun olarak yapılmış 
birkaç önemli atılımdan başka ciddî ve köklü 
hiç. bir şey yapılamamış, hattâ özel yüksek 
okullar gibi, eğitimimizi ve toplum sorunlarını 
son derece karıştıran, eğitim sistemini bozucu, 
geriye dönük işler yapılmıştır. Eğitimin poli
tika dışı bir unsur olduğunun değerlendirileme-
yeşi bu dönemde başlıca yanılgıyı teşkil etmiş
tir. 

Şimdi arkadaşlarım, Millî Eğitimimiz ger
çekten bir reform ihtiyacı içindedir. Bu ihtiya
cın nedenleri şunlardır : 

Türk halkının okur - yazar oranı çağdaş 
toplumlardan çok düşüktür. 1924 - 1925'lerde, 
Cumhuriyetin ilk kurulduğu günlerde okur -

yazar oranı % 10 civarında idi. Bu, Cumhu
riyetin alınış olduğu tedbirlerle gittikçe arttı
rıldı; ama öyle bir seviyeye kadar gelebildi ki, 
meselâ 1955'te % 41'i ancak bulabildi; yani 
% 30'luk bir artış olmuş. 1960 da •% 39,6'yi bul
muş; ama 1960 dan sonraki 222 sayılı Kanun 
sayesinde daha hızlı bir artış olmuş; 1965'te 
% 48, 1970'te % 55 olmuştur. Bugün Türkiye' 
de 1970 ölçülerine göre % 57 - 58 civarında 
okur - yazar oranı vardır, % ,43'ü okur - yazar 
değildir. Oysa, bugünün teknolojisine ayak uy
durmaya çalışmış birçok ülkelerde bu okur -
yazarlık oranı çok yüksektir ve Batı ülkele
rinde % 100 olmuş haldedir. Demek ki, 222 sa
yılı Kanunun getirdiği hükümler hariç, elli yıl
lık bunca gayretlere rağmen büyük bir atılım 
yapılamamış ve bu yönden Türk toplumu okur -
yazarlık oranı itibariyle geri kalmıştır. Bu, 
Türk toplumunun daha hızlı bir sistem içerisin
de reform ihtiyacı karşısında olduğunu göste
rir. 

Eğitimin her kademesinde alman bilgi ve 
beceri, hayata atılınca başarılı olmaya yetme
mektedir. Bu da, Millî Eğitimimizin reform 
ihtiyaçlarından birisidir. İlkokulu bitirenlerin 
% 60'daıı fazlası öğrenimlerini sürdürmemek
tedir. İlkokulu bitiren insanlarımızın % 60'ı ha
yata atılıyorlar, ortada kalıyorlar; ama öğre
tim kademelerinde hayata intibak edebilecek 
bilgi ve beceri verilemediği için, bu beş yıllık 
eğitim sadece bir okur - yazarlık ihtiyacında 
kalıyor. 

Ortaokulu bitirenlerin % 40'ı, liseyi bitiren
lerin % 60'ı bir üst eğitime devam edememek
tedirler. Öyle ise, gerek ilkokulu bitirenlerin; 
özellikle orta ve liseyi bitirenlerin hayatta be
cerili ve başarılı bir çalışma yapabilmeleri için, 
okul sıralarında onunla ilgili bilgilerle teçhiz 
edilmeleri lâzımdır, bu yapılmamaktadır. 

Bir incelemeye göre 1959'da ilkokula baş
layan 1 000 kişinin. 5 yıl sonra 785'i okulu bi
tirmiştir ; }rar;i % 78 oranında bir başarı vardır. 
Bunun aynı yıl 290 kişisi ortaöğrenime gide
bilmiştir. Demek ki, % 40 oranında üst öğretim 
seviyesine, geçme imkânı vardır. Bu 290 kişiden 
üç sene sonra okulu bitirenlerin sayısı 190, ba
şarı oranı % G5; ama bu 190 kişiden liseye gi
denlerin sayısı 126'dır ki, yine üst öğrenime 
gitme oranı % 60'dır. Liseyi bitiren 72 kişinin, 
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(1 000 kişiden başlanıışızdır.) Üniversiteye gi
reni 27'dir; yani üst eğitime gidenler % 38 
civarındadır. Bu rakamlar gösteriyor ki, eğitim 
çağma gelmiş 1 000 kişilik bir nüfusun ilkokul
dan, ortakokula geçerken % 60'ı, ortaokuldan 
liseye geçerken % 40'ı, liseyi bitirdikten sonra 
tekrar % 60'ı hayata atılmaktadır. Öyle ise, eği
tim çağında bunlara hayatla mücadele edebile
cek becerilerin verilmiş olması lâzımdır. Hal
buki, sistemimiz bundan yoksundur. Bu hal sis
temimizi bir reform ihtiyacı içinde bırakmakta
dır. 

Eğittim sistemimiz çağdaş insan 'tipini yet işti -
î'eımemckte, toplumu çağdaş teknolojiye kavuştu-
ramamakta, insan gücünü istenildiği gibi değer
lendireni em ektedir. 

Bir başka neden; öğretmen, teçhiz, malrnr ~ 
ve lahora tu var eksiktir. Bu yürden okul]ar 'tan 
verimle çalışamamakta, başarısızlık oranları yük
sek olmaktadır. Biraz evvelki tabloda görüldü
ğü gibi, başarısızlık oranı ilkokullarda c/c 30, or
taokullarda c/c 40, liselerde % 50 dir. Bu hâl do 
eğitimimizi kökten bir reform ihtiyacı içerisinde 
bırakmaktadır. 

Eğitim, toplumun ihtiyaçlarına göre plânle-
namadığı içtin gençler hep bir noktaya yığılmak
ta, üniversite de buna çare bu lana (İni nlr: ye
tişkin yeni kuşaklarda bunalım olmaktadır. Bu
nun kanıtları, eldeki bilgiler, Devlet istattiskkle-
ıti, Millî Eğittim Bakanlığı yavuınrı ve Deke" 
Plânlama Teşkilâtından aldığımız ölçülere göı-o 
şöyle d i r : 

TopJ ıı ınn il ı a< < ı ı n \ 1 ı 
ı n ı e ı 

dn Oı mğ n, o ıac VL I t I I C I 
1 n ı i ı ı kokul e o o u un 1 ı ] s "-e 
dil c ç ık ın '-ona n V Ü le ı e-, 
ba-tib oı H e ağı a 0 ı m, 13V c 1072 ı 
da 1 >e \ e de ı°ı c c in k r ö I L I n _̂ 
f 3 ne ı n 27b 1 t i " m 
L nı \ ap in ı m \ c d ( b ı v 'ı ^ nl 
Bini mesleki eğrtvm yapmaktadır, 59 bini teknik 
eğittim yapmaktadır, 51 kini öğrenTen ok ud arımla -
dır, 9 bini imam - hatip ilrelerimVYy yeri lira: e -
katip ikinci devre!erindedir ve 27 kini do tleaın: 
liselcrlndedir. Bunları yüzdeye varacak olur
sak; lise ve dengti okullarda ckuyan öğrencilerin 
% 52Vı liselerde, c/c 37V meslekî ckllarmekv 
7f İ lk teknik ckullaıkadır. Oysa tüplümün ih
tiyacı bu değildir. I 
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Devlet Plânlama Teşkilâtının bu meseleleri 
plânlı olarak ele aldığı günden berti bu nispetler
de meslekî eğitimin, teknik eğitimin lehinde geliş
meler vardır; ama bu gelişmeler tatminkâr olma-
mıştıi'. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın giriş günlerinde var
dığımız hedef budur ve bn, dclayısıyle gençlerin 
büyük çoğunluğunun lire tahsili yapmak suretiyle 
üniversite kapılarına yığılmaları, girememe]eri, 
(ki büyük kısmı da girememektedir.) ortada meş
kiniz, teknikten yoksun bir kitle halinde kalma
ları sonucunu doğurmaktadır. İste bu da gösteri-
ver ki; millî eğitimimiz bu yönden de bir reform 
ilitlyaeı içerisindedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın 714 ncü sayfasın
da, «Millî eğitimin kültür ve eğitim bölümü» nde 
eğitimin amaçları saptanırken aynen şu ibare 
konmuştur, yani bu konuyu orası da ele almıştır. 
vOetaörğciim II, devrede kalkınmanın gerektir
diği orta seviyeli (teknisyen) insangücünün yetiş-
krkmesti esas olduğu halde, genel öğretimde (li
seler) yığılmalar olmuştur.» eliyor. Bu millî eğiti
mimizin sakat, toplum ihtiyaçlarını karşılamayan 
yön! erinden 'birisidir. 

Ve yine devam ediyor; «Eğittim sisteminde te
ni eklen başlayan düzensizlikler ve özellikle ortaöğ
retim kademesinin meslek elemanı yetiştirecek dü-
Zi'-ye getirilmemiş olması, belli dallarda yüksek se-
viyeli insangücü yetiştirmesi esas olan yüksek öğ-

İste bunlar mtillî eğitimimizin, Türk toplumu
nun ihtiyaçlarını asla karşılayamayan bir sistem 
içeris'nde yürüdüğünü göstermektedir. 

Yine, öğretmenlik mesleğinin halen içinde 
bulunduğu maddî ve manevî durum da millî 
nikinıkuirin verimini düşüren ve bütün bu ka
rışıklığa yol açan nedenlerden birisi olmuştur. 
Uğ'-etnerdik mesleğinin bundan 40 sene evvel
ki, 35 sene evvelki gururlu, başı dik, kuvayi 
niiliyoei ruh taşıyan kuşakları bugün yoktur. 
Bunun maddî sebepleri vardır, moral sebeple
ri vardır, Maddî sebepleri; öğretmen kuşağı-

file:///apin
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nın bugünkü gelişen toplumun ekonomik bün- « 
yesi içerisinde çok küçük bir seviyede kalmış 
olmasıdır. Bugün bir ilkokul öğretmeni Anka
ra'da gecekondu bir evin kirasını bile verecek 
durumda değildir. Yıllardır bu böyle devam et
mektedir. Elbette ki; maddî olanakları bu ka
dar düşük olan bir öğretmenin, manevî cep
hesi de çökük olacaktır. 

Ayrıca yıllardan beri; özellikle son yıllar
da öğretmen kitlesine karşı uygulanan olumsuz 
politik davranışlar öğretmeni kırgın bir hale 
getirmiştir. Bu da millî eğitimdeki verimi dü
şürmüştür. 

1946'dan sonra millî eğitimde yabancı etki
ler başlamıştı]'. Bunlar millî eğitimimizi, «Ge
liştirme programlan» ismi altında darmadağı
nık bir hale getirmiştir. İki bakanlığımızın is
minin basında «Millî» kelimesi vardır; bunlar 
Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Eğitim Ba
kanlığıdır- ama Millî Eğitim Bakanlığı 40 yılın 
tecrübesine rağmen, kendi ilkokul müfredat 
programlarını bile yalbancı uzmanların iştiraki 
ile hattâ denetimi ile yapmak gibi durumlara 
düşürmüştür. Bu, elbette ki, millî eğitimimizi 
karmakarışık bir duruma sokmuştur. 

Millî eğitimde yabancı etkileriyle 20'nin 
üzerinde proje denemesi yapılmıştır ve bunla- I 
rm çoğu üç - beş sene sonra terk edilmiştir. 
Hattâ bu müfredat programlarının geliştiril
mesi bile son yıllarda; beş, altı yedi sene ev
vel bâzı denemeler geçirildikten sonra, bırakıl
mıştır; ama ulusal eğitimimizi bu türlü yaban
cı etkiler altında bırakmak yanlış olmuştur. 
Çünkü, yabancı etki, nereden gelirse gelsin, 
onun da kendisine göre bir ulusal niteliği var
dır ve Türk toplumunu veya azgelişmiş bir ül
kenin toplumunu kendi isteklerine göre ayarla
yacaktır. Bugün millî eğitimimize yapılan bü
tün yabancı yardımları etüt ettiğimiz zaman 
•da görüyoruz ki; eğitim müfredatları Türk top
lumunu üretici, teknolojiye dönük, sanayie dö
nük biı- düzene sokmak yerine, tarıma dönük 
bir politikanın içerisinde geliştirmek istemiştir. 
Bunun kanıtları şunlar: 1949 ve 1965 yılları 
arasında, 16 yıl içerisinde Amerikan bursları 
ile Amerika'ya eğitime gönderilen personelin 
164 kişisi endüstri alanında burs verilerek kurs
lara, eğitimlere götürüldüğü halde, 1386 kişiye 
Sarım bursu verilmiştir, 
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Eğitimin planlanması da bozuktur. Bunun 
örneklerini şöyle verebiliriz. Bir kere bütçeler
de eğitime ayrılan para miktarı azdır. Son yıl
larda bütçelerde % 20 artış vardır. Yani plânlı 
döneme girdikten, 1961 yılında çıkarılan 193 
sayılı Kanun sayesinde Devlet gelirleri artırıl
dıktan sonra 1960'larda, 1961 Terde 6 milyar 
olan bütçemiz bugün 72 milyara kavuşmak gi
bi bir olanağa sahibolduğu zaman, her yıl büt
çelerin artması % 20'dir. Bütçeler % 20 nispe
tinde kabarmaktadır; ama buna. mukajbil Millî 
Eğitim bütçeleri % 3 oranında kaibarmaktadır. 
Millî Eğitim bütçelerinin % 3 oranında kabar
mış olması, demek ki, kabaran Devlet olanakla
rının karşısında millî eğitime verilen önemin 
d üş üklüğünü göstermek! edir. 

Arkadaşlarım, 1948 senesinde Millî Eğiti
min genel bütçedeki payı % 13'tü. 1950 ve 1958 
yılları arasında Millî Eğitimin genel bütçedeki 
payı c/c 1 1 - 1 2 arasında değişmiştir; yani biraz 
düşmüştür. 1959'da rekor bir düşüş vardır. 20 
yıllık 25 yıllık incelemelerimiz, tetkiklerimiz so
nunda % 10'a düşmüştür; 1950'de Millî Eğiti
me Devlet bütçesinden ayrılan pay % 10'dur. 
1960 yılında % 13,4'dür, 1961 yılında %15,4 
olmuştur. 220 sayılı Kanunun bir kısım kay
nakları ilköğretim seferberliğine aktarmasının 
sonucu olarak bir yıl içerisinde % 5Tik bir ar
tış olmuştur. 1962 - 1968 yılları arasında % 14,5 
16,5 arasında seyretmiştir ve rekor sene olan 
1965 senesinde % 16,7'dir. 1969 senesinde 
c/c 13,3'tür. 1970 senesinde tekrar bir % 11,7'-
ye düşüş vardır ve 1972 yılında da c/c 14,4 sevi
yesindedir; 50 milyarlık bütçenin 7,9 milyarı 
Millî Eğitime tahsis edilmiştir. 

Bu tab7o gösteriyor ki, Millî Eğitim hiçbir 
zaman % 15'in, % 16'nm üstünde bir pay ala
mamıştır ve son yıllarda aşağıya doğru düşüş; 
ama buna mukabil Devlet bütçesinde büyük 
bir kabarma vardır. 

Yine bu tabloda dikkati çeken bir nokta; 
1959 senesinde ve 1970 senesinde Millî Eğitim'e 
ayrılan payın asgari hadlerde oluşudur. 

Yine plânsız eğitimin örneklerinden birisi; 
Devlet Plânlama Teşkilâtının neşrettiği kitap
ta 1972 senesine ait rakamlardan ifade ediyo
rum; nüfusun % 65'i tarımla meşguldür; 5 - 10 
sene evvel bu miktar % 74, 75, 80 idi. Nüfusun 
% 65'i tarım kolunda çalıştığı halde, Millî Eği-
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timimiz, imam - hatip okullarının sayısını 72'ye 
çıkarmıştır, buna mukabil tarım ile ilgili okul
ların sayısı 20'dir. Yani demek ki, nüfusun ta
rımla meşgul olan bölümü % 6'5'i teşkil ettiği 
halde, tarım okullarına verilen önem bu kadar 
azdır. 

Bir plansızlık nedeniyle yüksek öğrenime de
vam eden her 100 öğrenciden 64 tanesi sosyal 
bilimler ve edebiyat kolu ile meşguldür; 20 ta
nesi fen ve teknik kolu ile meşguldür, 11 tanesi 
sağlık bilimi dalında öğrenim yapmaktadır, 5 ta
nesi de tarım dallarında eğitim görür. Türkiye' 
nin ihtiyaçları ve bir kısmı özerk, bir kısmı özerk 
'olmayan yüksek öğrenimin hali bu... 

Demek ki, toplumun ihtiyaçlarına karşılık 
bir yüksek öğrenim branşlanması yoktur. Fen 
ve teknik öğretimde görülen % 20'de 1965 ve 
1966'lardan sonra başlayan özel yüksek okullara 
olan rağbetin sonucudur. Eğer bu yüksek özel 
okulların o yöndeki rakamını buradan çıkarır
sak bu miktar % 5'e düşer. 

Yine plânsız eğitimin örneklerinden bir ta
nesi ; bugün Doğu - Karadeniz sahillerimizdeki 
50 bin işçi fabrikalarda çalışıyor. Bir çay tarımı 
vardır ve bu çay tarımı ile ilgili olarak fabrika
larda 50 bin işçi çalışıyor. Yarım milyona ya
kın insan bu çay tarımı ile meşguldür. Buna mu
kabil, çay işletmeciliği için bir tek çay okulumuz 
yoktur. Çay üreten başka ülkeleri görüyoruz 
durum böyle değildir. 

Demek ki, millî eğitimimiz bir başıboşluk içe
risindedir. Yüksek öğrenimimiz, orta öğrenim 
kademeleri halindeki teknik öğretimimiz bir 
plansızlık ve başıboşluk içindedir. 

Türkiye'de eğitimin kalitesi de düşüktür. 
Kabarık mevcutlu sınıflar vardır. Hepiniz bü
yük şehirleri biliyorsunuz, ilkokullarda, orta
okullarda, 60, 70, 80 mevcutlu kabarık sınıflar 
vardır. Çocukların eğitimi ile yakından ilgile
nen veliler bilirler M, ortaokul ve liselerdeki 
öğretmenler talebelerini tanımamaktadırlar. 30 
sene evvelki Türk toplumunda böyle bir şey 
yoktu; ama ben bununla 30 sene evvelki duru
mun iyi olduğunu söylemek istemiyorum, bu
günkü durumdan elbette kat be kat üstündür; 
fakat o zaman öğretmen - öğrenci; sınıf - öğrenci 
sayısal ilişkileri bundan çok daha iyi olduğu için 
öğretmenler taletoeleri ile çok daha başarılı ola
rak meşgul olabiliyorlardı. Bugün bu olanak 
yoktur. 

I Büyük şehirlerimizde, özellikle ilkokullarda 
ikili ve üçlü öğretim vardır. Tesis, gereç ve lâ-
boratuvar eksikliği eğitimin kalitesini düşüren 

I unsurlardan birkaçı olmakta devam etmektedir. 
öğretmen noksanlığı buna etki yapmaktadır. 
özellikle, büyük şehirlerin dışında, uzak kasaba 
ve küçük vilayetlerimizdeki okulların fen ders-

I leri öğretmenleri hemen hemen hiç yoktur. O 
I okullardan mezun olan birçok öğrencilerin elle

rine falan dersi yapmamıştır, filân dersi yap-
I mamıştır diye ellerine belge verilmektedir. Fen 

dersleri öğretmenleri açığı ve iyi yetişmemiş ol-
I maları dikkat çekecek kadar noksandır. Anka-
I ra'da, bir büyük lisede matematik öğretmenliği

ni bir fen öğretmeni yapmakta ve matematikten 
anlayamamaktadır. Bunun örnekleri var; far
kında değil matematiğin ve fendersi öğretmeni 

I olarak başarılı olamamaktadır ve 12 -13 yaşm-
I daki bir öğrencisinin matematikle birazcık iliş-
I kişi olan velisinin ikazı karşısında kızarmakta

dır. 
I Öğretmenlerin mcslckiçi eğitimi noksandır. 
I Okul yöneticilerinin bir kısmında yeterlilik ve 
I yetişkinlik aranmamaktadır ve nihayet eğitime 
I bütçeden ayrılan payın da düşük olması gibi 
I faktörler eğitimin kalitesini düşürmektedir. 

I Arkadaş] arım,bu güne 'kadar sanat 'enstitüle-
I rini bitirenlerin '% 60'ı yurt dışında çalışmakta-
I clırlar. Bütün bu tesisler, bütün bu gayretler, 
I bütün bu imkânlar ve bu yatırımlar başka ül-
I kelere işçi göndermek için miydi1? Alman fab-
I rikalarına, Belçika fabrikalarına işçi mi yetişti-
I riyor, bizim teknik okullarımız? 
I Geriye % 40 kalıyor, bunun da büyük bir 
] kısmı kendi branşlarının dışında çalışmaktadır-
I 1ar. Meselâ; polislik, garsonluk, okul ve otel kâ-
I tipliği yapmaktadırlar. Bütün bunlar, Millî Eği-
I timimizin ne kadar karışıklık içerisinde oldu-
I ğuııu ve ne kadar gerçekten bir reform ihtiyacı 

içerisinde olduğunu göstermektedir. 

I Anayasanın eğitim yönünden gözönünde tut-
I tuğu ilkeler \: 
I Arkadaşlarım, Anayasamızın 21 nci madde-
I sinin 4 ncü fıkrası 'eğitimin çağdaş bilim ve «ği-

tim esaslarına uygun olacağını söylemektedir. 
I Eğitimin lâik olacağı bir cumhuriyet ilkesi

dir. Anayasada, eğitim bölümlerinde, «Eğitim 
I lâik olacaktır.» diye bir kayıt yoktur; ama Ana-
I yasanın 19 ncu maddesiyle, diğer bütün madde-
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teriyle, 'başlangıç kısmiyle, ikinci maddesiyle ve 
5'0 yıllık bir Cumhuriyet devrinin uygulamasıy-
:1e; her 'tarafından lâiklik fışkırmaktadır. 

•«Eğitim, çağdaş uygarlık seviyesine erişti-
rici olacaktır.» Anayasa hükmüdür ve bu aslın
da Atatürk'ün buyruklarından da birisidir. 

«Eğitim ve öğretim, Devletin gözetim ve de
netimi altında serbesttir.» Anayasamızın 21 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası hükmüdür. Eğitimin 
üzerinde Devletin denetimi ve gözerimi olacak
t ı r ; yani özel okulculuk öyle namütenahi kendi 
'bil'diği gibi gelinemeyecektir. 

«Eğitim, fırsat 'eşitliğini sağlayıcı bir düzen 
için de yü r üt İlle c e ktir.»' 

Anayasamızın 5'0 nci maddesinin 2 nci fıkra
sı da; «llköğrenim, kız ve erkek bütün vatan
daşlar için .mecburidir ve Devlet okullarında pa
rasızdır.» demektedir. 

Ayrıca, 3 ncü fıkrası; «Devlet, maddî im-
kânlardan yoksun başarılı öğlencilerin, en yük
sek öğrenim derecelerine kadar çıkmalarını sağ
lama amaeıyle burslar ve başka yollarla gerek1! 
yardımları yapar.» der. 

Yine eğitimin Anayasal ilkeleri olarak göz-
'önüncle tutması lâzım gelen önemli konulardan 
birisi de; 3 M'art 1340 tarih ve 430 sayılı Tev
hidi Tedrisat Kanunu ile sağlanan eğitim birli
ğinin bozulanıaması hususudur. Bu da bir Ana
yasa hükmüdür. 153 ncü maddenin içeririnde 
buna ait hüküm vardır; şu devrim kanunlarının 
'korunması diye bir madde konmuştur, ilk fıkra
sı da şudur : «Eğitim birliğini bozucu bir eği
tim düzeni Türkiye'de kurulamaz.» 

Çağdaş uygarlık seviyesine yönelmiş bir eği
timin şartı, Devletin ilerici ve akılcı olmasıdır. 
İlericilik yeniliklerle olur. Anayasanın bas1 an
gıcında bu, Atatürk devrimlerine bağlılık sözle
riyle belirtilmiştir. Devletin akılcı olması, 7âik 
olmasını zomnlıı kılar, özgür düşünceyi, özgül
lüğü, ilericiliği yaşatmanın şartı, lâikliktir. Lâ
ik Cumhuriyet ilkesi, milleti böHinmez bir bü
tün halinde tutacak en etkili yoldur. Devleti 
güçsüz düşürmek isteyenlerin izleyecekleri yol, 
lâikliği bozmaktır. Atatürk devrimlerine daya
nan Türk Anayasa sisteminin bu konuda tâviz 
vermeye elverişli yapısı yoktur. însan hakları
na dayalı hukuk devletini koruyacak ve sosyal 
devleti gerçekleştirecek veni kuşakların vetisH-
rilmesi, eğütimin özgürlükçü yapısına bağlıdır. ] 
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Çağdaş uygarlık seviyesini amaçlamayan, 
çağdaş bilim ve eğitim esaslarına aykırı olan, 
lâik olmayan, (eğitim birliğini bozan ve de fır
sat eşitliğini gozetemeyen eğitim, özgürlükçü 
olamaz. Türkiye'nin varlığı ve selâmeti, Atatürk 
deva-imi erin den hiç şaşmayan bir eğitimin uy
gulamasına bağlıdır. 

Konu bu noktaya gelmişken, Atatürk'ün çe
şitli tarihlerde; özellikle Cumhuriyetimizin ku
ruluşunun ilk yıllarında eğitimle ilgili bir kaç 
sözünü kısaca özetlemek isterim : 

Atatürk, 1923 Mart ayında şunları söylemiş
tir; «Eğitimde uygulanacak yol, bilgiyi insan 
için fazla bir süs, bir tahakküm aracı, ya da me
denî bir zevk olmaktan kurtarıp, hayatta başa
rılı olmayı sağlayan, geçerli ve kullanılabilir 
bir hale getirmektir.» • 

Arkada şiar'm, Atatürk'ün, bugün hâlâ özle
mini duyduğumuz 1923 yılında söylediği sözdür 
bu. Eğitim süs için insanı bilgili yapmak, bilgi-
vi bir tahakküm aracı olarak kullanmak, bir 
medeni zevk akmak için değil; hayatta başarılı 

olmayı sağlayan, geçerli ve kullanılabilir hale 
getiril.melidir. diyor. 

1924 yılı Eylül ayında ise; «Dünyada her 
şey için, medeniyet İçin. hayat için, başarı için 
"••n hakikî mürşit ilimdir, fendir, ti im ve fennin 
dışında yol gösterici aramak, gaflettir, cehalet
tir. dalâlettir»1 diyor. 

25 Ağustos 1924'te «IFç bir zaman hatırınız
dan çıkmasın ki, Cumhuriyet sizden fikri hür, 
vicdanı hür, irfanı hür kuşaklar ister.» derken 
kul köle olan kuşaklar değil, vicdanı hür, irfanı 
hür. fikri hür kuşaklar istiyor. 

Ekim 1925'te de bir tek cümle ile «Ulusları 
kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir» 
diyor. 

Arkadaşlarını, reformcu bir eğitimin araçla
rına dayalı genel temel ilkeler şunlar olabilme
lidir. 

1. Eğitim, özgür düşünceyi geliştirici, pozi
tif bilime dayalı ve akılcı düşünme yeteneğini 
sağlayıcı ve eleştirme gücünü 'artırıcı olmalıdır. 
Eğer eğitim bu yönde bir eğittim değilse, onun 
reform niteliği taşıyan bir yönü yoktur. 

2. Eğitim lâik olmalıdır. Bağnazlıktan 
uzak, görüş ufku geniş, insanlık haklarını bilen 
kuşakların yetiştiricisi olmalıdır. Lâik olmayan 
bir eğitimde bu saydığımız vasıflarda insanlar 
ve kuşaklar yetiştirmek mümkün değildir. 
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3. Ekonomik kalkınmanın ve teknolojik ge- I 
üşmenin geleneklerine ve amaçlarına uygun ol
malıdır. 

4. Öğıetimi kuru bilgiler aktarmacılığın
dan; (Atatürk'ün biraz evvel okuduğum 1924' 
deki sözleri) kurtarıp, kişiyi kendisine ve çev
resine yararlı bilgi ve becerilerle donatım, üre
time katkılı bir duruma hazırlayıcı olmalıdır. 

5. Kapsamını Anayasada bulacak ulusal 
amaçları kavrayıcı olmalıdır ve yabancı egemen 
kültürlerin kişiyi kendi toplum sorunları kar
şısında yabancılaştırmasına engel olmalıdır. 

Sayın senatörler, Millî Temel Eğitim Kanunu 
tasarısı, aslında yenilikler getirmektedir. Ancak, 
aşağıda arz ettiğim yönlerde uygulamada bâzı 
yenilikler getirmektedir. Tasarının getirdikleri
ni arz ediyorum; uygulamalarda yenilikler var
dır, eğitimde ve sistemde bir yenilik yoktur. 
Tasarının getirdiği bu uygulamadaki yenilikler 
nedir?.. 

1. En büyük tartışma konusu olan yönü: I 
«Yüksek öğretini paralı olacaktır» diyor. Yani 
biraz evvel baştan başa «Kestirdiğimiz bütün 
bu hususlara rağmen, ortaya getirdiği bu. «Yük
sek öğretim paralı olacaktır» diyor. 

2. -«Temel eğitim 8 yıla çıkarılacaktır.»' Es
kiden ilk eğitim diyorduk buna, 5 yıldı; şimdi 
ilk eğitim olar, 5 yılla, orta öğretini olan 3 yılı 
birleştiriyor, S yıl yapıyor ve ismine «Teme! 
Eğitim» diyor, Bu aslında bir sıçrayış, ama bn I 
sıçrayışın ne derece olanakları olduğu maddesi 
geldiği zaman tartışılacak. Bu, bir yenilik. I 

3. «Eğitim, örgün ve yaygın olacaktır.» de
miş ve örgün eğitimi de okul öncesi eğitimi te- I 
mel eğitim, ortaöğretim, yükseköğretim diye 
branşlara bölmüştür. Bu aslında bir yenilik de- I 
ğildir, bunlar halen uygulanan şeyler; ama şim
diye kadar yaygın ve örgün eğitim kanunlarda I 
bir araya getirilmemişti, bunu bir sistematik I 
içerisinde bir araya getiriyor. 

4. Çeşitli programları bir çatı altında uy
gulayan liseler getirmektedir. Yani yasa ifade
siyle, kendi getirdiği hükümler İfadesiyle, «Çok 
programlı liseler» yapmaktadır. Bir yenilik, 
ama uygulamada yenilik; bütün bu eleştirdiği
miz sistemin kökünden Türk eğitimine bir fır
lama, bir sıçrayış verecek husus değil. 

5. «Öğretmenlerin hepsi yüksek tahsilli 
olacak.» Yani öğretmenlerin hepsinin yüksek | 
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tahsilli olması eğitimde bir reform olm'az, bu bir 
reform değildir. Ayrıca, olup olmayacağı da 
şüpheli; ama yenilik, «Bütün öğretmenler bu
gün değilse yarın yüksek tahsilli olacak»' eliyor. 

G. «Öğretmenlik bir ihtisas mesleği olacak
tır» diyor., O da şu elemek; şimdiye kadar lise 
mezunlarını bile bir fark imtihanı vermek sure
tiyle öğretmen yapıyorlardı; ya da ordudan .ay
rılmış, memuriyetten ayrılmış bâzı kişiler vekil 
öğretmenlik yapabiliyorlardı; bunları kaldırı
yor. 

Bir de öğretmenlerin çeşitli yerlerde çalış
maları sağlanacak. 

Arkadaşlarım, bütün tasarının getirdikleri 
özetlenirse, bunlardır. Bunların hie -birisi ta
biî köklü eğitimimize, biraz evvel reform ih
tiyaçlarını detayiyla ortaya koyduğumuz eği
timimize bir sıçrama yaptıracak halele değil
dir. 

Arkadaşlarım, bu tasarının getirdiği ye
nilikler içerisinde en ön e milisi, yüksek öğreni
mi paralı hale getiren hükümleridir. Tasarı
nın 38 nci maddesinde «Yüksek öğrenim pa-
julı olacak.» derken, aslında tasarının 5 nci ve 
8 nci maddesile çelişkiye düşmektedir. Tasa
rımı 5 nci maddesinde, «Millî eğitim hizmeti, 

Tüık vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile 
Türk toplumunun ihtiyaçlarına göre düzenle'-
ııir.» demektedir. 

8 nci maddesi, «Eğitimde kadın, erkek her-
Icese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır.» Ana
yasa hükümlerini alınış ve tasarının «İlkeler 
bölümü, 

«Maddî imkânlardan yoksun başarılı öğ
rencilerin en yüksek eğitim kademelerine ka*-
dar öğrenim, görmelerini sağlamak amaeiyle 
parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollar
la gerekli yardımlar yapılır.» 

«Özel eğitime ve korunmaya muhtaç ço
cukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.» 
diyor. Bunlar biraz evvel okuduğum Anaya
sa hükümleridir. Ama bütün bunlara rağmen 
33 nci maddeye gelinmiş, «Yüksek öğretim pa
ralıdır.» denmiş. Yani, bu halele tasarının 5 
ve 8 nci maddeleriyle bir çelişki meydana ge
liyor. 

Arkadaşlarım, özetle ifade edilecek olur
sa, yüksek öğrenimin paralı hale getirilmesi, 
bugünkü toplum yapısında ve bugünkü ge-
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lir dağılımı ölçüleri içerisinde yüksek öğre1-
nimi büyük ölçüde zengin sınıfa, gelir sevi
yesi yüksek gruplara tahsis etmek anlamına 
gelecektir. Zaten şimdiki uygulama da bozuk
tur; ama bunu bu hale getirdiğimiz zaman, 
mutlaka böyle olacaktır. 

Deniliyor ki, «Bir kısım Öğrenci paralı oku
yacaktır, bu paralardan bir fon teşkil edile
cek, bundan da kabiliyetli ve yoksul öğrenci
lere yardım yapılacaktır..» 

Arkadaşlarım, bu bir aldatmacadır. Bu yar
dım halen yapılmaktadır. Devletimiz üniver
sitelere ve yüksek okullara 1973 bütçesinden 
2 milyar liraj^a yakın bir yardım yapmıştır. 
Ben 1964 senesinden beri dikkatle izlemekte
yim ; o seneler bütçesi içerisinde bu rakam 
500 - 600 milyon liraydı, bugün yüksele yük
sele 2 milyar liraya ulaşmıştır. Bu rakam, as
lında iftihar edilecek bir seviyededir. Bunun 
anlamı şudur:. 

Yüksek öğrenimden, yani üniversitelerden 
her yıl mezun olan öğrenci sayısı bundan 3'-5 
sene evvel 7-8 bin civarındaydı, şimdi 10 - 12 
bin civarındadır. Her yıl bütçeden üniversi
te ve yüksek okullara yapılan 1,5 •- 2 milyar 
liralık yardıma karşılık mezun olan insanla
rın sayısı 10 - 12 bindir ve ortalama olarak 
bir öğrencinin yüksek tahsili Devlete 100 - 150 
bin liraya mal olmaktadır. 

Demek ki; Devletin yaptığı bu yardım sos
yal Devletin bir gereğidir, tenkit etmiyoruz, 
gayet yerindedir. Zaten Cumhuriyetin millî 
eğitim sistemi böyle kurulmuştur ve bu, Türk 
toplumunun bünyesine yakın bir davranıştır. 
1961 yılından beri son yılların iktidarları da 
bunu geliştirmiştir. Bunu minnet ve saygiyle 
anıyorum. Ama bunun bir anlamı vardır; de
mek ki, yüksek öğrenim gören her şahıs Dev
lete yüzbinlerin üzerinde bir yatırımdır. Bu, 
tıp tahsili gören bir kimse için 500 bin liradır. 
Yani, lâhoratuvar ve .birçok tıbbî cihazlara da
yalı olan üniversite eğitiminde bir öğrenci
nin yetiştirilmesi Devlete 500 bin liraya mal 
olmaktadır. Devlete bir doktor 500 bin liraya 
mal olmaktadır. Devlet, yetenekli insanları 
500 bin liralık bir yatırım yaparak doktor 
yapmaktadır. 200 bin liranın üzerinde yatırını 
yaparak bir mühendis yetiştirmektedir. Hu
kuk talısilindede bir kişi Devlete 30 - 40 bin 
liraya mal olmaktadır. 

«Bir yüksek öğrenim gören kişinin Devle
te maliyeti ortalama olarak 100 bin liranın 
üzerinde olduğu halde, siz hir öğrencilen 3 000 
lira alırsanız ne olur? Bir de buna diyorsu
nuz ki, paralı yüksek öğrenim, diyorsunuz..» 
diyebilirsiniz. 

Şimdi, bu 3 000 lirayı kim verecek, kim 
vermeyecek, onu da eleştireceğim. 

üniversitelere bir yılda 20 bin kişiyi aldı
nız ; bunların 10 binini paralı, 10 binini para
sız alacaksınız. Zaten bunun 15 'binini paralı 
alırsanız, o zaman yüksek taihsil tamamiyle 
gelir dağılımı yüksek gruplara dönük bir eği
tim olur. Onu hiçbir Devlet, hiçbir iktidar ya
pamayacaktır. Bu hiçbir zaman olmayacaktır; 
yani bu 20 binin mutlaka 10 bin tanesi yine 
burslu olacaktır, Devletin yardımı ile okuyan 
insanlar olacaktır, ama 10 bin tanesi de para
lı olacaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığının yetkilileri, «Yük
sek öğrenim yapan kimselerden her sene 3 000 
lira alınacaktır.» diyorlar. 10 bin öğrenciden 
3 OOO'er lira alırsanız, 30 milyon lira eder, 20 
bin öğrenciden alsanız, 60 milyon lira eder. 

'Muhterem arkadaşlarım, 2 milyar liralık bir 
yatırımı yapan Devlet, 60 milyon liraya mı 
muhtaçtır1? 60 milyon lira için mevcut sistem 
bozulabilir mi, 60 milyon lira için bu kadar ve
bal altına girilebilir mi? 

Arkadaşlarım, Devlet olarak siz zaten 2 
milyar lira veriyorsunuz; ama bunu bizim Dev
letimizin özelliği verdiriyor. Böyle Devleti 
değil de, başka türlü bir Devleti düşünelim. 
Meselâ İngiltere'yi, Amerika'yı düşünelim... 
Belki Devlet bütçesinden üniversitelere hiç
bir yardım yapmıyorlar. Bir tıp tahsili 50 bin 
liraya mal oluyorsa, varlıklı insan 50 bin lira
yı veriyor ve okuyor. Eğer Türkiye'de hunu ya-
pabiliyorsak, ona bir diyeceğimiz yok; ama 
sistemimiz, bünyemiz, yapımız buna müsait 
değildir. 

Yüksek öğrenim paralı olursa 10 bin kişi
den her yıl alınacak para 30 milyon liradır. 
Ama Devletin yatırımı yılda 2 milyar liradır. 
30 milyon lira almaya değer mi?... Demek M, 
burada bir tutarsızlık, bir geçersizlik var. Ta
sarının burası fevkalâde bozuktur. 

Kaldı ki, bir kısıtlama yapıyoruz, üniversi
teye alınacak 20 bin kişinin 10 binini varlık-
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lılara tahsis ©diyoruz, 10 binini de yoksul, var
lıklı olmayan 'kişilere tahsis ediyoruz. Acaba 
burada oran bire bir midir Zaten hiçbir ikti
dar bunu bire birden daha fazla olacak şekil*-
de bozamaz, aksi takdirde toplum dehşetli bü
yük bir bunalıma girer. Sonra bu tartışılır; 
2 milyarlık bir yatırım yapılıyor, Devlet bu 
yardımı zengin çocuklarını okutmak için mi 
yapıyor?» denecektir ileride. 

Demek ki, bire bir nispetini mutlaka mu
hafaza etmek zorundayız veya belki de bi
raz daha fazla olacak, paralı olaraik 5 bin ki
şi alacağız. 5 bin 'kişiyi paralı alıncada ne ola
cak, 15 milyon lira alacaksınız... 15 milyon li
rayı ne yapacaksınız?.. Efendim, bu bir-fonda 
toplanacak, tesis kurulacakmış.. 

Arkadaşlarım, fonlar, tesisler, yeni kuru
luşlar, yeni örgütler Türkiye'de işlemiyor. 
1961 devriminin heyecanla çıkardığı kanun
lardan bir tanesi Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu Kanunudur. Bu kanun için, 
bugün ordu İçerisinde general rütbesini şe
refle taşıyan ve o zaman binbaşı olan bir ar
kadaşımız gece - gündüz göz nuru döktü, bu
nun raportörlüğünü yaptı; «Bu kanun, Millî 
Birliğin ebedî bir heykeli olacaktır.» dedi. 

Evet, bugün bu kanun sayesinde 20 bin öğ
renci yararlanıyor; ama bu kurumun bir genel 
kurul toplantısına 1966 yılında katıldım. Gör
düm ki, bir kere hükümetler her sene bu fo
nun 20 - 3ü milyonunu vermemişler. Bu durum 
1966 senesinden sonra da böyle devam etmiş. 
Yani kanunun âmir hükmü olan 40 milyon li
ra verilememiş. Ama yine gördüm ki, Millî Eği
tim Bakanlığı kadrosunda merkez teşkilâtın
da çalışan elemanlardan 544 tanesi o fondan 
ek görev ücretlerini alıyor.. 

Ne o? Dostlar alış - verişte görsün, Yüksek 
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Türkiye'de 
yurtlar kuruyor, talebelere krediler veriyor... 
544 kişiye orası arpalık 'haline g*etirilmiş. 

Demek ki, buradan da 20 - 30 milyon lira 
toplayacaksınız; bunun için de fon, muhasebe, 
düzen derken bir sürü memur çalıştıracaksınız 
ve bu paranın yarısı bu yoldan gitmiş olar-
cak. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kuru
munun 19*66 yılındaki Genel Kurul toplantı
sında görmüşümdür, bütçesinin % 4ü'ı cari 
giderlere harcanmaktadır. Bu kurumun geliri 

yalnız Devletten alman 40 milyon lira değil
dir; kanunda gösterilen kaynaklardan, Spor -
Totodan, at yarışlarından da hisse almakta
dır. Bir yılda topladığı gelirin % 40'ını carî 
giderlere harcamaktadır. Yani böyle şeyler Tür
kiye'de yürümüyor; onun için bruada da yü-
rümeyec ektir. 

Şimdi, 20 bin öğrenci yüksek tahsile alı
nacak; bunun 10 binini varlıklı küslerin ço
cuklarından paralı, 10 binini de varlıksız ki
şilerin çocuklarından parasız. Acaba bu oran 
bire bir midir? Eğer, Türkiye'de varlıklı in
sanlarla varlıksız insanların üniversite çağı
na gelmiş okuyacak çocuklarının nispetleri 
'bire birse, bunda bir dengesizlik yok demek
tir. Ama eğer üniversiteye giriş imtihanını ka
zanabilecek yetenekte öğrencinin 15 bin tane
si varlıklı, 18 bin tanesi varlıksız ailenin ço
cukları ise, o zaman bu dengeyi birebir kur
makta haksızlık var demektir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben yine tekrar 
sözlerimin başına geliyorum; demek ki, Dev
let bütçesinden ayrılan 2 milyar lira varlıklı 
ailenin çocuklarını okutmak için tahsis edil
mektedir. 

Arkadaşlarım, paralı eğitimi neresinden 
alırsanız alın, Türkiye için bunu savunmanın 
imkânı yoktur. 

Şimdi, bir ölçü vereceğim: Türkiye'de ha
len fırsat eşitliği ne derecede işlemektedir.. 
Bunun ışığı altında yüksek öğrenimin paralı 
olup olmamasını daha iyi anlayacağız. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânına gir
miş kayıtlara göre Türkiye'de köy nüfusunun 
toplam nüfusa oranı % 64'tür. Buna karşılık 
ilkokullarda okuyan öğrencilerin % 59'u köylü 
çocuğudur. Nüfusun % 64'ü köylüdür, ilokulda 
okuyan nüfusun % 59'u köylü çocuğudur. De
mek ki, oran birbküne yakındır, yalnız % 5'lik 
bir denge bozukluğu meydana gelmiştir. Zaten 
o da olacaktır; çünkü, 'köylerimizin bazıları 150 
nüfustan azdır, oralarda okul yapmaya!, imkân 
yoktur. Oraların ihtiyacı yine Millî Birlik GriT-
•bıı zamanında getirilen tedbirlerle, bölge okul
la riyle karşılanıyor. 

Şu halde ilkokul seviyesinde köye hitabe
den bir eğitim düzenimiz aşağı yukarı var
dır. Köy nüfusumuz €/c 64 Olduğu halde, orta
okullarda okuyan öğrencilerin % 30'u köy ço-

37 — 
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cuğudur, Dernek ki orada ne oldu? Oran ya
rı yarıya düştü, k5yî!i çocuğunun ortaokula 
devanı olanağı azaldı. 

Arkadaşlarım, mesele bu noktaya gelmiş
ken arz edeyim; Türkiye'de ortaokullar para
sız idi. Anayasa hükmü idi zaten. Evet, Anka
ra 'da Deneme Lisesinde okuyan bir çocuğun 
parasız okuduğu . muhakkak; filân kasaba
nın ortaokulumda okuyan kasabalı bir çocuk 
için o okulun parasız olduğu muhakkaktır; 

ma, köyden ortaokulu okumak için o kasaba 
ya gelen çocuk, orada er tutacaktır, ayrı bir 
kazan kaynatacaktır... Onun için okul para 
almıyor ama. okul geıçekte parasızdır ama, 
o okulda o çocuğun yaptığı tahsil paralıdır. 
Çünkü diğer kasaba çocuğundan farklı ola
rak ayrı bir masrafla karşı karşıya kalmak
tadır. 

Öyle ise, oParasız tahsil» lâfı okulun bu-' 
lunduğu yer içindir. Ama okulun bulundu
ğu yerde oturmayan insanların oraya gel
me î eri halin do paraiıiık durumu vardır. Bu 
parayı Devlet almıyor da, ne oluyoı 1 Çocuk 
sarf e diyor. 

(:.-
orta-

Bu duruma göre ortaokullardaki ki 
cuğu oranı c/c 30 olunca, köylü nüfusu] 
okullardaki okuma olanağı bire liri azalmış
tır. Lice'lerde c/c 20'dir: bire üç azalmıştır. 

Demek ki, şehir çocuklarına göre koyla ço
cuğunun olsuma olanağı üç kas daha azalmış
tır. Aslında matematiksel olmak izafî olarak 
üç farladır. Çünkü, o baş'nğu şehirli çsvuğu 
do'dili•huğuna göre, şehirli çocuğunun oku
ma olanağı daha fazladır. 

Ünkmısitelerde ve yüksek okullarda ise, bu 
oran c/c 17'dir. Arz etmiş olduğum rakamlar 
gösteriyor ki, köylü çocuğunun aslında üni
versiteye devam imkânı bire dört oranında 
kısıtlanmıştır. Duna karşılık, nüfusun sade
ce c/c l'ini bile teşkil etmeyen c.'c 0,67'sini teş
kil eden yüksek gelir diliminde bulunan aile
lerin çocuklarının da c/c 5ü ilkokullarda, c/c 31ü 
ortaokullarda, % 33hü liselerde ve % 33'ü de 
üniversitelerde okumaktadır. 

Demek ki, şu anda zaten sistemin bünye
sinde, eğitimin toplum tabakalarına hitap şek
li aslında dengesizdir ve bu dengesizlik plân
larımızda, bütçelerimizde burslar verilmek 

suretiyle, yurtlar açılmak suretiyle, parasız 
yatılı okul öğrenci sayısını gittikçe artırmak 
suretiyle bir dereceye kadar telâfi edilmek'-
tecıir ve Devlet bu görevlerini oldukça yap
maktadır. Ama bünyenin, yapının sisteminde 
bu haller var demek ki. 

zü bin öğrenci üniversiteye girecek ve bu 
2ö uiıı öğrencinin 10 binini paralı, 10 binini de 
parasız tahsis ediyorsunuz; burs vereceksiniz.. 

1339 - 19i"o yıllarında Hacettepe Üniversi
tesinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını 
arz edeyim:. 

Ankara'da yüksek öğrenim gören gençler
den i Ot) öğrencinin r/(. 53,o'sı memur, subay ve 
emekli çocuğudur. Du bir tesadüf ama, umu
miye ile toplumun eğitime ilgisi, toplumun eği
timle haşır neşir oluşunun, bir ölçüsünü ver
mektedir. 

f; 13'sı küçük esnaf ve küçük tüccar çocu
ğudur ki; bunlar mahalle aralarında bildiği
miz bakkal, kasap ve sairelerdir. % 5,7'si işçi 
çocuklarının, % 2,8'i de meslekleri tespit edi
lemeyen insanların çocuklarıdır. % 6'sı var
lık!: ailelerin çocukları ve c/c 10,5'i de varlık
lı köylü çocuklarını teşkil ediyor. 

Do ada c öl 6 s nı memur, subay emekli 
da ı ' i v oi lu diğerlerini de ifa-

^ L nnısersite de şu andaki 
ğ ^ J ±d alı okutma olanağı şu 

c L a c c^ızıik içerisindedir ve 
^ ı - > ~J ± aralı okuyacak du-

Bugün Türk ioplumunda; Ankara'da 3 bin 
Ilı a maaş alan bir memur, bir emekli, bir su
bayı düşünün... Ben tabi sözlerimde «Emekli, 
memur, subay.» derken, mutlaka toplumun o 
karla ima hitabetmek istemiyorum; aslınla 
dâvamız sütün toplum; ama 3 bin lira maaş, 
smı çıkardığımız Personel Kanununa göre Dev
let bareminde 3 neü, 2 nci, 1 nci derecede bu
lunan: yani baremin en yüksek kademelerin
de oulunan insanların aldığı ücrettir ve bun
ların sayısı Ankara'da çok azdır. Ankara bü
yük şehir ve Başkent olduğu itibariyle diğer 
şehirlere nazaran bu oran çok daha fazladır 
rabü: ama bunların sayısı cok azdır. 3 bin li-

ian oır !h' ıym Vlini r em e Kinim, bir memu-
nadığına. 700 - 800 lira ev kirası ver-
e; bunun bu hayat şartları altında 
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yılda çocuğunun yüksek öğrenimi için; karo
lar, öğretim masrafları, kitap masrafları, o 
cûk pahalı üniversite kitaplarının manurisrı 
hariç, yalnız 3 000 lira eğitim için para ver
mesi mümkün değildir arkadaşlarım. 

Yani biz % 53,Ö;sı memur, subay, emekli 
gocukları derken, bunların büyük kısmı, bu 
söylediğim 2 noi baremin, eline ayda 3 bin iira 
maaş geçen insanların çok aşağısmdaki im.an
lardır. 

Nasıl olacaktır?.. Derhal paralı eğitime ge
derseniz ve nispeti bire bir tutarsanız; yani 
yarısını paralı, yarısını parasız alır'..-anız, .on
gun şu c/c 53,6 olan memur, subay, emeldi ço
cuklarımı!; c/c 15, c/c 20'yi aşan küçük, dar ge
lirdi esnafın, işçinin ç. ocu İdariyle c/r 70 ediyor, 
derhal c/c 60hm saf dışı bu akıyor sunuz. Olur 
mu arkadaşlarım?..-Peki, bunun yerini o zaman 
kim alacak?.. Bu durumda olmayan, bugün üni
versitede imtihanları kazanamayıp da açıkta 
kalan belki varlıklı çocuklar gelecektir. 

iBu fırsat eşitliği midir, buna fırsat eşitliği 
demeye imkân var mıdır? Yoktur. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın 716 ncı sayfasın
da; «Eğitrınde sosyal adalet ve fırsat eşitliği»-
diyor. Müzakeresi Yüce Parlâmentodan daha 
5 ^ 6 ay evvel geçti. 

«Yetenekli ve dar gelirli öğereneilerc- kre
di, burs ve parasız yatılı tahsil sağlanacak
tır» deniyor. 

770 nci sayfada; «Üçüncü Plân döneminde 
gelişmeler.» kısmında; «Eğitimde fırsat eşiil'-
ğinin sağlanması amaciyle ilgili olarak yük
sek öğretimde öğrencilere kredi, burs ve yurt 
sağlanması çabaları geliştirilecek, yüksek öğ
retim öğrencileri için sosyal ve sağlık hizmet
leri .sağlanacaktır.» dedikten sonra yine 772 
nci sayfasında; «Yüksek öğretimde uygulanan 
harç sistemi, malî gücü olmayan öğrencilere 
burs ve kredi sağlanması ile uyumlu olarak 
yükse'k öğrenimin giderlerine katkıda buluna
cak bir şekilde yeniden •düzenlenecektir.;» de
mek suretiyle, fırsat eşitliğiyle ilgili bâzı ilke
ler tespit edilmiştir. 

Daha 6 ay evvel müzakeresi tamamlanan 
Are 5 yıllık bir perspektifi ihtiva eden Üçüncü 
Beş Yıllık Plânda yüksek öğrenimin paralı ola
nağına dair tek bir kayıt yoktur, Anayasada da 
öyle bir kayıt yoktur; peki bu tasarıda nere-
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den çıktı arkadaşlarım? Nereden çıktı bu pa
ralı eğitim Türkiye'de?.. Türkiye'ye bu fikri 
kini verdik. Bu fikir, aslında 12 Mart'tan son
ra çıktı. Sayın Melen Hükümetinin ilk Millî 
ilgi dm Bakanı yakın arkadaşımızdan duyduk 
bunu, ürperdik. Bu fikir nereden çıktı! (on
dan evvel böyle bir fikir yoktu. A. P. iktidarı 
zamanında Millî Eğitim bakanlarının kafa-
sırda böyle bir fikir yoktu. Bu fikir nereden 
çıktı da, ta buralara kadar tasarı olarak gel-

Arkadaşlarım, yalnız bu yüksek öğreni
min paralı olması fikıi, bu tasarının «Reform» 
değil, «Kentim tasarısı» olduğunun bir ifade
sidir. Bu rasarı reform tasarısı değil, bu ta
sarı geriye dönük, bîr defonu tasarısıdır ve ben 
eminim ki, böyle bir kanun çıkarsa bu yük
sek öğrenime gelen kuşaklarda çok büyük bu
nalımlara beş - on yıl içinde sehebolacaktır ve 
yaşamayacaktır, mutlaka yarının iktidarları 
bu hükmü kaldıracaklardır. 

Tasarının içindeki diğer önelmi bir husus 
da şu: «Günlük siyasî olay ve tartışmalara öğ
retmenin karıştırılmasına hiçbir şekilde mey
dan verilemez.» diyor. Tabiî bu meseleyi siya
sı olaylar olarak ele aklığınız zaman doğrudur. 
i ani siyasete karışmak olmaz, ama politika ne
dir, ne değildir; onu bilmek lâzım. Son yılla--
r.:il uygulamasında görülmüştür ki, herhangi 
bir yurt meselesini, herhangi bir kaynak me
selesini; madenleri eleştirmek bile politika 
sayılmıştır. Ben kendi kuşağımı hatırlıyorum 
arkadaşlar; 1931 - 1932 senesinde Trabzon'daki 
Muallim Cûdî iiijy Mektebinin bir öğrenclsly-
ken, benini hocam gözyaşları içerisinde Ada
lar Denizine bakar, o adaların karşısında ağ
dırdı.. Bugün olsaydı hapı yutmuştu o hoca. 
Binaenaleyh, yukarıda bahsettiğim hüküm, 
toplumun özgür düşüncesini ileride kısıtlaya
cak hükümlerden birisidir. 

imanı - hatip okulları bir lise haline geti
rilmiştir. Bütün meslek okulları lise ismini al
mıştır; ama imanı - hatip okulları bir mad
de olarak ayrıca konulmuştur. Meselâ sanat ens
titüleri, meselâ ticaret liseleri ayrı birer mad
de olarak değil de, imam - hatip okulları ayrı 
bir madde halinde getirilmiştir ve gerekçe de 
garip bir gerekçedir. İkinci dönem imam - ha
tip okullarının sayısı 'zannederim 24 ve öğren-
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el sayısı da 9 000 civarında bulunmaktadır ki, 
32 nci maddeyle bunların bir özel lise haline 
getirilmiş olması ve oradaki tarifinde de «Hem 
mesleğe, hem yüksek öğrenime hazırlayıcı 
programlar uygulayan öğretim kurumlandır.;» 
denilmesi dikkate şayan bir husustur. 

31 nci maddenin birinci fıkrasında, «Orta
öğretim, yüksek öğretime ve hem mesleğe, hem 
de yüksek öğretime hazırlayan kurumlardır.» 
diyor. Yine aynı fıkra «.. Yetiştirdikleri yön
de, üniversitelere...» diyor. Yani, bir teknik oku
lun, bir sanat enstitüsünün, kendi dalında, ye
tiştirdikleri yönde, üniversitelere hazırlayıcı 
nitelik taşıdığını söylediği halde, imam - ha
tip okulları için; bugüne kadar da geçerli 
hüküm bu olduğu halde, «Hem mesleğe, hem 
yüksek öğrenime hazırlayıcı...» denilmektedir. 
Burada kastettiği açık değildir, kapalıdır ta
biî. Eğer 'kemdi dalında yüksek öğrenime ha-
zırlayıcıysa bir diyeceğimiz yok. Aksi halde, 
bir lise gibi o da üniversitenin herhangi bir 
branşına hazırlayıcı bir okul yapısı içerisin-
deyse, bu eğitimdeki lâiklik ilkesine, Tevhidi 
'Tedrisat Kanununa aykırıdır. Bunun mücade
lesi, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının Cum
huriyet Senat osundaki ve Millet Meclisindeki 
müzakereleri sırasında verildi ve başarılı da 
olmuştu. Şimdi burada bunun açıklığa kavuş
turulmasına ihtiyaç vardır. Eğer böyleyse, bu 
kanun lâikliğe, Anayasaya aykırı bir kanun 
'olur o zaman ve bu ela «Reform» değil, bir «De-
form» demektir. 

Arkadaşlarım, eleştirdiğim bütün bu yönle
riyle bu tasarı bir «Reform» tasarısı değildir; 
kamuoyuna mal edildiği gibi reform niteli
ğinde bir tasarı değildir. Gerekçenin ilk mad
desinde «Millî Eğitim Temel kanunu tasarısı, 
Hükümet Programında yer alan Millî Eğitim 
reformunu gerçekleştirmek üzere...» denil
mektedir. Demek ki, reformlar yapılacağını 
söylüyor. Bendeniz tasarıyı bütün detayiyle 
•eleştiııdinı; işte bu tasarının reform olacak 
yönü yoktur, hiçbir yönüyle reform getirme
mektedir. Uygulamalarda bâzı yenilikler yap
maktadır, ama ismi «Reform tasarısıdır»: Pa
ralı yüksek öğrenimiyle; işaret ettiğim imam 
- hatip okulları eğer liseler gibi görülmek is1-
teniyorsa, bu halleriyiede bu tasarı bir «De-

form» tasarısıdır. Tasarı, bu yönden Türk top
lumunun millî eğitimde rteform ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek bir nitelik taşımaktadır. 

Sözlerimi böylece bitirir, hepinize saygılar 
sunarım. (M. B. G-. sıralarından alkışlar) 

jBAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Hüseyin Atmaca, buyurunuz 
efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN ATMA
CA (Denizli) .—• Sayın Başkan, değerli arka-
ılaşlarım; 

Eğitimde reform, Cumhuriyet Halk Partisi
nin uzun zamandır istediği ve özlemini duy
duğu bir konudur. Cumhuriyet Halk Partisi
nin istediği, çağdaş koşullara uygun, Anaya
samız doğrultusunda bir reformdur. Bu ne
denle, Türk millî eğitimine yön verecek, eğiti
min anafconularını kapsayan Temel Eğitim 
Kanununa ihtiyaç olduğuna inanmaktadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grulou adına ya
pacağım bu konuşmada, (ihtiyaçtan doğan bu 
kanunun, bu toplumun ihtiyaçlarına cevap 
verip veremeyeceğini ve reform niteliğinin 
olup olmadığını araştırma şeklinde olacak
tır. 

Millî eğitim temel kanunu olarak huzuru
nuza gelen bu kanun, Türk çocuğunun gele
ceği ve millî eğitim düzenimizin şekillenme-
siyle yakından ilgilidir. Tasarı tümüyle ince
lendiğinde, Türk çocuğunun kaderinde olum
lu değişiklikler yapacak nitelikte olmadığını 
görüyoruz. Gerekçenin «Yenilikler» başlığını 
taşıyan bölümü, Türk Milletinin bütün fertle
rini Atatürk ilkelerine ve Türk 'milliiyetçild-
ğine bağlı iyi birer vatandaş olarak Türk top
lumunun ihtiyaçlarına göre yetiştirmek sure
tiyle, sağlam ve millî birlik ve bütünlük için
de bulundurmayı, Türk millî eğitiminin yeni 
•amacı olarak saptanmaktadır. 

Türk millî eğitimimin 50 yıllık Cumhuriyet 
tarihinde amacı, daima Atatürk ilkeleri, Türk 
•milliyetçiliği ve milletçe millî birlik ve be
raberlik doğrultusunda yapıcı, yaratıcı genç
lik yetiştirmek olmuştur. Aslında, Türk Mil
leti içiin zaten başka bir amaç da düşünüle
mez. 

1927, 1935, 1948 ve daha sonra çıkarılan müf
redat programlarında değişik ifadelerle de ol
sa aynı amaç ve ilkeler daha 'çağdaş, daha dev-
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rimci bir biçimde ele alınmıştı. Eski müfredat
larda, kuvvetli Cumhuriyetçi, ulusçu, milliyet
çi, halkçı, lâik, devrimci yurtdaş yetiştirmek, 
bütün bu öğrenim derecelerinde yüküm ve 
özen noktası kabul edilmiş ve Atatürk'ün ta
rihî söylevinin ve söylevlerinin çocuklara öğ
retilmesi öngörülmüştü. O günden bugüne, 'dev
rimci olan bu müfredatlar haylice tadilâta uğ
ramış, Atatürk'ün milliyetçilik, vatanseverlik, 
bağımsızlık, hürriyet ve özgürlük üzerine söy
lediklerini tekrar etmek, âdeta bâzı zaman
larda suç olarak görülür hale gelmiştir. Genç
lerimize, gereğince millî konuları aşılamadığı
mız, eğer bugün iddia ediliyorsa, bunun nede
nlini müfredatlarda değil, kanunlarda değil, 
hükümetlerin eğitim konusundaki çelişik tu
tumlarında ve Atatürk çizgisinden sapmasın
da aramak ,gerekir. 

Huzurunuzda bulunan bu tasarı müfredat 
programlarında ve çeşitli yasalarımızda sap
tananları bir araya getirip yeni bir amaçmış 
ve bir röformmıuş gibi göstermek istemekte
dir. Bu karşılaştırmalar, bu tasarının bir re
form niteliği taşımadığını göstermektedir. 

Kanunların mükemmel olması önşarttır; 
ama bir ikinci şart vardır ki, kanunları uygu
layacak olanların iyi niyetli olmalarıdır. Ka
nunlar ne kadar mükemmel olursa olsun, o ka
nunları uygulayacak olan kadrolar bulunmadık
ça, başarısızlık her zaman kapımızı çalacaktır. 
Adı reform olan kanun çıkarmakla, reform ya
pılmış, olmaz. Reform kanunları, reformcu kafa-
larca gerçekleştirilir. Bu yasa eğitim sorun
larına pembe gözlüklerle bakarak çözüm ge
tirmeye çalıştığımızı göstermektedir. Gerçek
ler dikkate alınmadığı için, bu yasanın pek 
çok maddesi kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm
dur. 

Millî Eğitimde kanun, yönetmelik, müfre
datlar aynı olduğu halde, iktidar partilerine 
göre, hattâ aynı partimin bakanlarına göre 
ayrı, çelişik uygulamalar yapılmıştır. Her ba
kan kendi kafasına, kendi görüşüne, kendi dü
şüncesine uygun kurduğu dar kadrolarla millî 
eğitimimize yön vermeye çalışmıştır. Bu zih
niyet devam ettikçe, millî eğitimimiz yaz - boz 
tahtası olmaktan kurtulamayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdiye kadar gelen her yeni bakan bir 

•evvelkinin yaptığına bir şeyler ilâve etme ye-

I rine, eskisini yıkıp yenisini yapmaya çalışmış; 
fakat koltuktaki ömrü yenisini yapmaya yet-

I m ediği için geride bir bozuk etiğim düzeni bı-
I rakarak ayrılmıştır. 
I 12 Marttan bu yana adı «Reformcu hükü

metler.» olan kahinede yer alan dört Miillî Eği
tim Bakanı birbirine zıt, çelişik icraatları ile 

I Türk millî eğitimini biraz daha çıkmaza it
miştir. Bu bakanlar bir konuda birleşmişler
idir; vatansever, feragatli Türk öğretmenini hu
zursuz etmekte. 

Huzurunuzda bulunan bu tasarı 12 Mart
tan sonra iş başına gelen Sayın Erim Hükü
metinin Millî Eğitim Bakanı tarafından ha-

I zırlanmıştır; ama takilbeden bakanlar zama*-
nında bu tasan tanınmaz hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, söz öğretmenden 
I açılmışken, eğitim soranlarının gerçek uygu-
j layıcıları olan öğrtetmenler'm sorunlarına de

ğinmek isteriz. Bu yasa, öğretmenler için hiç-
I bir yenilik getirmemektedir. Öğretmen sorun

larının temeline inmemiştir. Sorunlara çö--
I züm getirmemektedir. Reformlara öğretmen so-
I runlarmdan başlanmadıkça, reformların tatbi-
j kine imkân yoktur. Getirilen esaslar ne kadar 

mükemmel olursa olsun, ne kadar yenilik ta-
I şırsa taşısın, öğretmen kitlesi kırgın, küskün 

ve sıkıntı içinde olduğu sürece, bütün bunla
rın uygulanmasına ve neticenin olumlu olması
na imkân göremiyoruz. 

Yasanın gerekçesinde, yenilik diye getiri
len yüksek öğretim olanağı ile dikey ve yatay 

I geçişler, gerçekte öğretmenlerin eski hakları
nı dahi kısıtlayacak mahiyettedir. Öğretmen 

I kendi sahasında yüksek öğretime gidebiliyor, 
müdür, genel müdür, müfettiş olabiliyor. Öğ-

I retmen <okullan süresi uzatıldıktan sonra, öğ-
I retmenlerin üniversitenin her dalma girebilme 

olanağı doğmuştu. Bu yasa bütün bu olana'k-
ları kaldırıyor, öğretmenlerin yalnız kendi da-

I lında yüksiek öğrenim yapabileceklerini kay-
I da bağlıyor. 

Öğretmenlikte, yurdun çeşitli bölgelerinde 
I görev yapma usulünü getiren bu tasarının bu 
I maddesini âdil ve eşit uygulama yapıldığı tak-
I diirde olumlu karşılıyoruz. Bu meslekte bir ye

nilik ve atılmış cesur bıir adım olarak gördüğü
müz bu maddeyi, ancak bu bölgeleırarası hiz-

I met bötüşümünde parti mülâhazaları, bizden 
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- sizden ayırımları, 'kayırma, iltimas yürütü-
Kirse inanın ki, meslek bir defa dalıa onul
maz yeni yaralar almış olacaktır. 

Bıı uygulamada «Yaranma yarışı, sağlık ra
poru» gibi uydurmalar kaldırılmalıdır. Böi-
geterarası çalışma meciburiyetıiyle birlikte, 
mahrumiyet bölgeleri, ve köy hizmetini cazip ha
le getirecek tedbirler alınmadıkça, bu böi-
geîerarası çalıştırma dengesi ve usulünün sağ
lanmasına imkân yoktur, Muayyen süre mah
rumiyet bölgelerinde ve köy hizmeti yapma
yanların terfileri müeyyideye bağlanmalı, 
bu yerlerde hizmet yapanlara hizmet müddeti 
oranında itibarî hizmet tanınmalı ve rnehru-
mlyet zammı verilmelidir. 

Mahrumiyet bölgelerinde çalışan öğret
men çocuklarının yetenek ve istidatları yö
nünde üst ((kullarda okutulması esası getiril
melidir. 

Millet İMeelbsi IMillî Eğitim Komisyonunun 
47 nci madde olarak tasarıya ilâve ettiği ine
nin tasarıdan Bütçe Komisyonu ve Millet Mec
lisince çıkarılmış olmasını yalnız Türk öğret
meni için değil, özeldkle mahrumiyet bölgesi 
halkı için bir eeza mahiyetinde görüyoruz. 
Eğitim yasasında öğretmen yararına getiril
miş o'an bu tek maddenin de Millet Mcslisin
den çıkarılmış olması, gerçekten üzücüdür. Bu 
madde Yüksek Senatoca tekrar metne kuru
lursa. bölgelerarası öğretmen dağılımında 
denge kolaylıkla sağlanacak, köylerde ve mah
rumiyet bölgelerinde yaşayan çocuklarımız tec
rübeli öğretmenler elinde eğitilmiş olacaktır. 

Ortaöğretimde öğretmen dağılımında den-
gtyi sağlamak için merkezi tâyin sistemi bıra
kılmalıdır. Her dereceli okul öğretmenleri il
imde kurulacak komisyonlar eliyle ihtiyaçla
ra göre dağıtılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; öğretmen millî eği
tim temel unsurudur. Buna rağmen, bu tasarıda 
öğretmen sorunlarına değinilmemesi büyük 
bir noksanlıktır. Öğretmen yalnız sürülmek, 
cezalandırılmak, şikâyet edilmek için hatırlan
maz. Yıllarca öğretmenlik mesleği duygusal 
olarak anılmıştır. Yeri geldikçe «Kültür ordu
su*.. «Fedakâr öğretmen», «Mefkûreci öğret
men» diye anarız; ama öğretmenin daha iyi 
yetiştirilmesi, sosyal ve ekonomik sıkıntıları, 
busuzsuz eden nedenleri üzerinde durmayız. 
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Zaman zaman halk öğretmen aleyhine tahrik 
edilmiştir, neticede öğretmenin şahsından çok, 
bu kutsal mesleğin zedelenmesine ortam ha
zırlanmıştır. Türk millî geleneğine göre bir za
manlar ana - baba kadar kutsal sayılan öğ
retmen. bugün acınacak hale düşürülmüştür. 

Öğretmenlik bir feragat mesleğidir; fakat 
feragatin, da bir sının olduğu düşünülmelidir. 
Atatürk'ün öğretmenlere verdiği değer unu-
tulmaojalıdır. Türk çocukları, işçi olarak yurt 
dışına gitmeyi düşünen öğretmenlerin buluır-
duğu bir ülkenin talihsiz çocukları halinde 
olmaktan kurtarılmalıdır. 

Bugün .köyde mahrumiyet bölgelerinde ça
lışıp da tek ek ödenek alamayan devlet me
muru, öğretmendir. 

«öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz ola
caktır, öğretmenler sizin başarınız Cumhuri
yetin başarısı olacaktır. Cumhuriyet ilmen, 
fennen kuvvetli, yüksek karakterli koruyu
cular ister.» direktifini veren Atatürk, öğret
menin hedefini çizmiştir. Atatürk bu sözleri 
ile toplumumuzun istediği insan tipinin ne 
olması gerektiğini de göstermiş ve öğretmene 
tarihî bir görev yüklemiştir. 

Öğretmenin Atatürk'ten yansıttığı bu dev
rimci ışık maalesef bir kısım kişi ve kuruluşla--
r: korkutmaktadır, işte bunun için olacak ki, 
temel eğitim kanununda da öğretim özgürlü
ğünü kısıtlayan hükümlere raslamaktayız. Öğ
retmenin. öğretim özgürlüğünün kısıtlanma
sı ondan kapalı eğitim sistemi içinde kişiliği 
zayıf, teşebbüs yeteneği olmayan pısırık, kö
rü körüne inanan gençler yetiştirilmesini iste
mek demektir. Türk öğretmeninin, öğretim sı
nırı Türk millî çıkarları. Atatürk ilkeleri ve 
özgür insan olmanın kapsamını çizen Anaya
samızdır. 

Bıir eğitimcinin, bir Devlet memurunun par
ti! crarası siyasî yarışma ve çekişmeye girme 
sinin yav;ar getirmeyeceği kanısındayız. Cum
huriyet Halk Partisi olarak bu fikirdeyiz. 

Ancak, çok anlamlı kullanılan politikanın 
sınırını kim tâyin edecektir. Her Türk aydını 
özellikle Atatürk ilkeleri doğrultusunda gençlik 
yetiştirmekle görevli öğretmenler mesleğinin 
gereği, ders konularının icabı memleket so
runlarını çocuklarına öğretecektir. Demoklesin 
kılıcı gibi her türlü yoruma müsait bu madde-
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ler öğretmenin masası üstünde bulunduğu 
müddetçe, öğretim özgürlüğünün kökten sarsı
lacağını şimdiden söyleyebiliriz. 

Bu maddelerden birisi 11 nci maddedir. 
«'Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir 
toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için 
yurttaşların sahibolmaları gereken demokrasi 
bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış 
ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve 
manevî değerlere saygının her türlü eğitim 
çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliş
mesine çalışılır.» 

11 nci maddenin buraya kadar olan bölümü 
maksadı ifade etmektedir ve katıldığımız, des
teklediğimiz bir metindir. Bundan sonra ge
len, «.... Siyasî ve ideolojik telkinler yapılma
sına ve bu nitelikteki günlük siyasî olay ve tartış
malara karışılmasına hiçbir şekilde meydan veril
mez.» bölümü ilk bakışta iyi niyetle kabul edi
lebilir. Ancak, derinliğe ve temele inildiğinde 
özellikle partizan ellerde bu hükmün birtakım 
sarsıntılara sebebolacağı şüphesizdir. 

Anayasa'da ifadesini bulan Türk milliyetçi
liğine aykırı siyasî ve ideolojik telkinler yal
nız eğitim kurumlarında değil, hiç bir yerde 
ve hiç bir Türk tarafından yapılmamalıdır. 
Türk demokrasisinin ve Türk milliyetçiliğinin 
zararına olan her türlü fikir ve davranışların 
daima karşısında olmuşuzdur ve daima da kar
şısında olacağız. 

Kuşkumuz şudur: Bilmek, öğrenmekle za
rarlı telkinin birbirine karıştırıldığı görülmüş
tür. Bir hukuk veya Siyasal Bilgiler Fakül
tesinde, bir İktisat Fakültesinde, hattâ 
lise sosyaloji ve felsefe derslerindeki dev
let şekilleri, ekonomi, Anayasa dersleri iş
lenirken; haliyle çocuklara çeşitli rejim 
ve ekonomik görüşler anlatılacaktır. Aslın
da müfredatta da vardır ve müfredat 
bunların öğretilmesini istemektedir. Bilim
sel açıdan anlatacak, anlatılacak konuların 
telkin olarak yorumlanabilmesi kötü niyetliler 
tarafından istismar edilmesi maalesef bugüne 
kadar önlenememiştir, bundan sonra da önle
nemeyecektir. Sözü geçen maddenin bu hükmü, 
bu teşvikleri, şikâyetleri, jurnalları daha da 
artıracak ve yeni tertipler öğretmeni huzursuz 
eden birtakım problemler çıkaracaktır. 

Sözü geçen maddenin son kısmı şöyle bağ
lanmaktadır. «Günlük siyasî olay ve tartışma

lara karışılmasına hiç bir şekilde meydan ve
rilmez.» Evet, doğrudur. Bu cümle de çeşitli an
lamlara çekilmeye müsaidolduğundan öğret
menlerin aleyhine kullanılabilecek bir cüm
ledir. «Günlük siyasî olaylar» deyiminin krite
rini kim tâyin edecektir? Millî Eğitim Bakanı 
diyelim. Millî Eğitim Bakanı bir siyasî partiye 
angaje olmuş bir kimsedir. Olayları o partinin 
gözlük numarası ile görecek, o partinin mantığı 
ile değerlendirecektir. İstese de, istemese de 
kendi partisinin felsefesine göre karar vere
cektir; geçmişte bunun tecrübesini gördük, gör
mekteyiz. 

Örneğin, bir öğretmen Yurttaşlık Bilgisi 
dersi yapıyor. Konusu, kanun nasıl yapılır"? 
Kanun nasıl çıkar, nasıl yürürlüğe girer; bu
nu anlatacaktır. Meclislerce kabul edilen ka
nunun Cumhurbaşkanının onayı ile kesinlik ka
zanıp yürürlüğe gireceği dersin konusu icabı 
çocuklara anlatılacaktır. .Cumhurbaşkanının 
Veto hakkından söz edilecektir. Cumhurbaşka-
ııımn kanunu veto etmesine örnek olarak Ma
den Reformu Kanununu veto eden yazısını ve 
gerekçesini öğretmen Resmî Gazeteden bulur, 
öğretim prensiplerine uygun olarak bir misal 
olmak üzere çocuklara okutursa, yukarıda bah
sedilen cümle kapsamına göre günlük siyaset 
yapmış olacaktır. (A. P. sıralarından «Ne ol
muş?» sesleri) Maden Reformu deyince nedense 
alınmaya başladılar arkadaşlarımız. 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yiniz. ıSiz de lütfen devam ediniz efendim, Ge
nel Kurula hitabediniz. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN AT
MACA (Devamla) — Üniversite de Marks'tan 
elbet rejim icabı bahsedecektir, ama zararlarını 
da öğretecektir. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Mao'-
dan bahsederse... 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN AT
MACA (Devamla) — Dinlerseniz öğreneceksi
niz, ona ela gelecek. 

Böyle bir uygulama, gerçekleri gençlerden, 
milletten saklamaktır. Demokrasi anlayışıyle, 
milliyetçilik inancıyle çelişir duruma düşme
meliyiz. Memleket sorunlarını yasaklasak da, 
yasaklamasak da her kafası işleyen genç mut
lak düşünecek, kendine göre çözüm yolları ara
yacaktır. 
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Çocuğa düşünmeyi, söylemeyi yasaklamak, 
onu dar dünyası içinde yanlış yollara sevk et
mek demek olur. Fikirler baskı altında bulun
dukça tepkileşir ve patlar. Bugünkü sapmalar 
zararlı eylemlerin kökeninde, iyi bilmemenin, 
yararlı zararlı ayırımı muhakemesi yapama
manın bulunduğu bir gerçektir. Herşeyi öğre
teceğiz. Millî yararımıza olanı telkin edeceğiz, 
zararlı sapık fikirlerin akıllı mücadelesinin bu 
yolla olduğunu öğreteceğiz. Demokratik batı ül
kelerinde de uygulama budur. Yasak daima 
ilgi toplar, merak uyandırır. Gençler öğret
menden öğrenmediğini kaçamak yollardan ya
lan yanlış öğreneceklerdir. İnsan psikolojisinin 
doğal sonucu budur. 

Bu ve buna benzer maddeler bir tepki ola
rak tasarıda yer almıştır. Bir atasözü vardır: 
«Öfkeyle kalkan zararla oturur.» Tecrübeyle 
sabittir ki, tepki kanunları şimdiye kadar mem
lekete hayır getirmemiştir. Bu gibi hükümler 
Türk millî eğitimini çıkmaza sokacak, Türk öğ
retmeninin huzursuzluğunu biraz daha artıra
caktır. Tezvirat, jurnal, yasak olarak işlemeye 
başlayacaktır. 

Öğretimde verim, öğretmenin huzur içinde 
kuşkusuz millî vicdanı içinde ders yapmasiyle 
sağlanır. Atatürk'ün buyurduğu fikri hür, vic
danı hür nesiller yetiştirmenin yolu, bütün ya
saklamalara rağmen kapanamayacaktır. Emi
niz ki, 'Türk öğretmeni daima millî menfaatle
rimiz ve Atatürk ilkeleri doğrultusunda öğre
tim ıgörevini yapmıştır ve yapacaktır. Partile
rin, «Bizden olmayan bize karşıdır» anlayışın
dan vazgeçmesi huzurun ilk şartıdır. 

Yurttaşlık Bilgisi okutan öğretmen Ana
yasayı öğretirken «Egemenliğin kullanılması 
hiç bir surette belli kişiye, zümreye veya sı
nıfa bırakılamaz. Devlet, herkesin beden ve ruh 
sağlığı içinde yaşayabilmesini ve tıbbî bakım 
görmesini sağlamakla ödevlidir. Yoksul veya 
dar gelirli ailenin sağlık şartlarına uygun ko
nut ihtiyaçlarını sağlamak Devletin başta ge
len ödevleridir. Çağdaş bilim ve eğitim esas
larına aykırı eğitim ve öğretim yerleri açıla
maz. Tarım ürünlerini ve tarımla uğraşanların 
•emeğini değerlendirmek için gereken tedbirleri 
alır» diyecek, öğretmen Anayasanın bu temel 
maddelerini çocuğuna öğretecektir. 

Anayasanın eğitim, sosyal adaletle ilgili 
bu maddelerini bir profesör Anayasa dersin

de, öğretmen yurttaşlık bilgisi dersinde çocuk
larına öğertecek ve anlamlarını açıklayacaktır. 
Bu dersler işlenirken gençler kaçak kur'an 
kurslarından, para bulamadıkları için tedavi 
ettiremedikleri hastalarından, değeri fiyatına 
satamadıkları ürünlerinden söz açacaklar ve 
soracaklardır. Bu sorular karşısında öğret
men, «Temel Eğitim Kanununun 11 nci maddesi 
var, cevap veremem» mi diyecektir; yoksa bun
ları gidin Millî Eğitim Bakanına mı sorun 
diyecektir? 

Bu örneklerden de anlaşılacağı üzere 11 nci 
madde Türk millî eğitimini bir açmaza soka
cak niteliktedir; daha doğrusu 11 nci madde
nin bu bahsettiğim cümleleri. 

Değerli arkadaşlarım; Temel Eğitim Kanu
nunun getirdiği yeni prensipler Türk millî eği
timini çıkmazdan kurtaracak nitelikte değildir. 
Uzun vadeli en emin bir kalkınma yatırımı olan 
eğitimimize, millî açıdan bir yön verebilecek 
mahiyette de görmüyoruz. Bugünkü eğitim bu
nalımımızın nedenini kanunların yetersizliğin
den ziyade, uygulayıcılarının beceriksizliğinde 
ve Atatürk ilkelerinden sapmalarında görmek
teyiz. 

Millî Eğitim Temel Kanununun uygulan
ması için fizikî imkânlar düşünülmemiştir, eko
nomik yönünün finansmanı dikkate alınmamış
tır, yetişmiş eleman imkânlarının yeterli olup 
olmadığı araştırılmamıştır. Bütün bunlara rağ
men iyi niyet ve vatanseverlik ölçüleri içinde 
hazırlandığına inanmak istiyoruz. Bir plânlama 
yapılmadan ve malî kaynakları gösterilmeden 
çıkarılacak olan bu kanun, uygulanmasında bü
yük açıklar verecek ve zorluklar gösterecektir. 

Ekonomik yönünün ve fizikî yetersizliğinin 
bu kanunu çıkarmakla giderileceğine inanmak 
güçlüğü içindeyiz. 222 sayılı İlk Öğretim Ka
nunu da 12 yıl evvel aynı pembe hayallerle çı
karılmıştı. Bu kanuna göre her yıl Devlet büt
çesinin % 3 ünden az olmamak üzere ilk öğre
tim ödeneği ayrılması kanunun 76 nci madde
siyle saptanıyordu. Temel Eğitim Kanununda 
bu kadarcık olsun bir ümit göstermek müm
kün değildir. 222 sayılı Kanunun çıkışından 
sonra ilk bir - iki yıl hariç, öngörülen ödenek, 
kanunun bu âmir hükmüne rağmen ayrılmadı
ğı için, hâlâ 2 milyonu aşkın çocuğumuz Anaya
sal hak olan ilköğretimden yoksundur. 
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222 sayılı Kanunda beş yıllık ilköğretimi 
bitiren çocuklar 14 yaşma kadar yetiştirici ve 
tamamlayıcı kurslarla hayata hazırlanacaklar, 
yapıcı • ve yaratıcı gençler olarak yetiştirilecek
ler ve millî duyguları bu kurslarda geliştirile
cek ve bir meslek sahibi edileceklerdir. Aradan 
12 yıl 'geçmiş olmasına rağmen, tek Türk çocu
ğu bu .kanunun bu .maddesinden faydalandırı
larak yetiştirilememiştir. Millî Eğitim Temel 
Kanunu da aynı akibete uğrayacaktır. Bunu 
şimdiden söylemek önbilirlik olmayacaktır. 

Bir plânlama yapılmadan eğitim çıkmazın
dan kurtulma olanağımız yoktur. Millî Eğitim 
Temel Kanununun en basit bir plânlamaya da
yanmadığını da görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 8 yıllık temel eğitimin 
kaç yılda gerçekleştirilebileceğini, her yıl bu 
maksatla ne miktar ödenek ayrılacağını ne 
miktar öğretim kadrosunun hangi yollarla ye
tiştirileceğini, ders araç, gereçlerinin 'hangi öde
neklerle nasıl temin edileceğini plâna ve ra
kamlara dayanarak öğrenmedikçe bu kanuna 
olumlu oy vermek olanağını bulamıyoruz. Bun
larla da yeterli görmüyoruz. Malî garanti ve 
malî kaynağı nasıl sağlanacaktır bu kanunun? 

Yaygın eğitim alanında da getirilen hüküm
lerin açık olmadığını görüyoruz. Halen 14 mil
yon olan, 1977 de 17 milyona çıkacak olan 
okur - yazar sayısının hangi plân ve hangi öde
nekle sağlanabileceğini öğrenmek elbet hakkı
mızdır. 

Reform kanunları maliyet tahminlerini açık
ça ortaya koymadan, temel dokümanlar hesap
lanmadan uygulanamazlar. Uygulanma olana
ğı olmayan bir kanun da, özü ne olursa olsun re
form kanunu sayılamaz. Ayrıca, bu maliyetle
rin programlaştırılmış ve zaman bakımından be
lirli bir süre içinde plânlanmış olarak, gayri-
safî millî hâsıla ile ilgili tahminleri tarım, sa-
ınıayi, yol, iskân gibi Türtk ekonomisMn diğer 
âcil ihtiyaçlarına oranla millî eğitime yapılma
sı mümkün tahsislerle de bağdaştırılması gere
kir. Bunlar dikkate alınmadan yeni hedeflere 
ulaşmak bir yana, mevcut hedeflerin bile ge
risinde kalmacalktır. Mevcut eleman ve malî 
olanaklarla beş yıllık ilköğretim hedefine ula
şamamışken, sekiz yıllık hedefe bizi hangi se
yir ulaştıracaktır? Bunu öğrenmek isteriz* 

7 - 12 yaş çocuklarımızın % 13'ü Anayasa
nın öngördüğü beş yıllık ilköğretimden yarar-
lanamajmaiktadır. Onbeş bine yakın yerleşme 
yerimizdaki 2 milyonun üstündeiki çocuk en ba
sit okuma - yazma öğreniminden maJlırumdur. 
Bugün 5 yıllık ilköğretimi normal düzeye ge
tirebilmek için, 60 bin dersliğe ihtiyaç vardır. 
îSadece bu 6 milyar eder. Bugünkü tempo ile 
yılda 200 milyon lira ayırmakla 5 yıllık ilköğre
tim hedefine dahi ancaik 30 yılda varabilece
ğiz. 

Çağ nüfusunun henüz % 5'i lise öğrenimin
den, % 2'den azı üniversiteden yararlanma 
imkânı bulan gençlerimize, normal öğrenim 
olanağı sağlanabilmesi için, yeni radikal ted
birlere ihtiyaç vardır. Cumhuriyet Halk Par
tisi olarak, bu olanağın gençlerimize acilen 
sağlanmasından yanayız. Sosyal adalet ilkeleri 
içinde hazırlanmış her teklif ve tasarının des
tekleyicisi olacağız. G-eiişmiş, kalkınmış bü
yük Türkiye'nin Atatürk'çü bir eğitim çarkın
dan geçmiş gençler eliyle oluşacağı inancında
yız. 

Temel eğitimin 8 yıla çıkarılması, Cumhu
riyet Halk Partisi olarak özlemini duyduğumuz 
ve gerçekleşmesini istediğimiz bir amaçtır. Bu 
tasarı temel eğitimi 8 yıla çıkarmayı öngörü
yor; fakat bunu tahaikkulk ettirmek için çarele
rini getirmiyor. Bu durumda 8 yıllık temel 
öğretim göstermelik almaktan, birkaç yerde 
denenmekten başka varlık gösteremeyecektir. 

Bu imkânlarla 8 yıllık temel eğitim gerçek
leştirilemeyecek, aJksine 5 yıllık ilköğretimin 
de gerçekleştirilmesini büyük ölçüde engelleye
cektir. 8 yıllık öğretim bizii, yabanda pirinç 
ararken evdeki bulgurdan edecektir. 

8 yıllık temel eğitim, Millete seçim öncesi 
bir umut vermek, seçimde yarar sağlamak 
amacına yönelikse, hayal kırıklığının acısı de
rin olacaktır. 

Program - Bütçe uygulamasına geçildiği bir 
dönemde programa, plâna, hesaba dayanmayan 
bir kanunla karşı karşıyayız. 

Sayın arkadaşlarım; bu tasarı Millî Eğitim 
Bakanlığındaki rahatsızlığı gideremeyecektir. 
Verimsiz eğitim düzeninin değiştirilmesini sağ
layamayacaktır. Bugün her sınıfta 15 çeşit 
ders ofeutmakla çocuklarımıza bir şeyler öğre
tebildiğimiz yanıltısında ısrar edilmektedir. 

— 4 6 -
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Müfredat programlarının toplum yaşantısı ile 
ilişkisi olmayan konularından, öğretim meto
dun daki ezbercilikten vazgeçmedikçe, okulları
mızı ders araç ve gereçleri ile don atmadıkça ve 
öğretmen açığını kapamadıkea eğitimimizi bo
şa dönen çark olmaktan kurtar amayız. 

Temele inip, tabanda yatan sorunlara çö
züm getirmek suretiyle Türk çocuğunun yara
nma bi:1 eğitkvı düzeni, kurulabilir. 

Eğitim Devlet için, aile için kaçınılmaz bir 
görevdir. Devlet, her Türk çocuğuna yetenek
leri ölçüsünde anaokulundan üniversiteye kadar 
fırsat ve imkân eşitliği sağlamak görevi ile yü
kümlüdür. Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini 
sağlamak, sosyal adaleti gerçekleştirebilmek 
için, anaokulunda yüksek öğrenime kadar 
yıımdun c^ğ^afî böVelerkıde. demirdi '•kul m 
naşı yapmak ve açmak mecburiyetindeyiz. 

Gelir dağılımından, çalışma olanağından' 
yeterince yararlanmayan ailelerin çocuklarının 
istidat ve kabiliyetleri yönünde yetiştirmeyi 
Devlet ciddî bir görev olarak üzerine almalıdır. 
Bu anayasal hak yerine getirilmelidir. 

Sosyal adalet ilkelerini gerçekleştirecek 
üçüncü prensip de öğretmeni erin dağılımında, 
okulların ders araç ve gereçlerinin temininde 
bölgelerarası farklılığın giderilmesidir. 

Değerli arkadaşlarım; bu yasa sosyal adalet 
ilkelerini ve eşitlik prensiplerini yeterince kap
samamaktadır. Bâzı maddeleri mevcut eşitlik 
dengesini dahi bozacak niteliktedir. Bunun 
en çok göze batanı ve çarpıcı olanı, yüksek 
öğrenimim paralı olması, fırsat ve imkân eşit
liğine yeterince yer vermeyişidir. Memleketi
mizin sosyal ve ekonomik yapısı bugün için, 
yüksek öğrenimin paralı olmalına mü:;ait delil
dir. Paralı yüksek öğrenim, bünyemize urmadım 
gibi, yeni sosyal yaralar açacaktır. Türkiye yük
sek öğrenim yapanı az bir ülkedir. Yüksek Gere
nimi paralı hale getirmek, bu olanağı d aka da 
ki sık! a,"!!, ak demektir. Yıllık ortalama mil'1! a'ekH 
5 bin lira civarında olan bir memlekette paralı 
öğretim aydınlığa giden yolları tıkamak anla
mına gelecektir. Kafa gücü noksanımız henüz 
telâfi edilememiştir. Paralı öğretim yolu ile 
kafa gücü ihtiyacımızın claha çok acık vermesi 
yolu açılacaktır. 

Mevcut yüksek insan gücümüzü de çalışma 
ve çalıştırma sistemindeki bozukluk yüzünden 
dış ülkelere kaçırmaktayız. Yüksek öğrenimin 
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paralı olması açıklandığından bu yana basın
da, kuruluşların bildirilerinde, aldığımız mek
tuplarda ve konuştuğumuz vatandaşlardan 
edindiğimiz bilgilerde görüyoruz ki, paralı öğ
renim aleyhine bir kampanya açılmıştır. Ka
muoyu paralı öğrenimin karşısındadır. Kanun
lar toplumun ihtiyaçlarından doğar, toplum 
arzu ve isteklerini yansıtır. Toplum yararına 
olmayan ve vatandaş arzu ve isteklerini yansıt
mayan kanunlar, toplumda huzursuzluklar ya
ratır. Memur, sanatkâr, esnaf, işçi ve köy
lünün malî olanakları paralı öğretime yeterli 
değildir. Bunlar nüfusumuzun % 80'ininden 
fazlasını teşkil ederler. Bu % 80 fazla nüfusun 
çocuklarını paralı öğretim yolu ile yüksek öğ
renimden yoksun bırakmak, sosyal adalet il
keleri ile bağdaştırılamaz. Bugün gençlerimi
zin büyük çoğunluğu yüz lira kayıt ve imtihan 
karcını dahi bulma sıkıntısı içindedirler. 

Başarılı ve maddî imkânları elverişli oima-
van öğrencilere burs, kredi, yatılılık hakkı 
tanınmasını öngören hükümleri olumlu karşılı
yoruz. 

Paralı yükseköğrenim bozuk olan fırsat ve 
imkân eşitliğini, sosyal adalet ilkelerini daha 
dengesiz hale getirecek, paralı öğrenim yük
seköğrenimin malî güce sahip olanların tekeli
ne geçmesine ortam hazırlayacaktır. Bir mem
lekette eğitim, malî güçlülerin, zenginlerin 
tekeline geçtiği müddetçe o memleketin kalkın
ması sağlanamadığı gibi. o memlekette Anaya
sadan, sosyal adaletten söz edilemez. 

Türkiye'nin sosyo - ekonomik durumu para
lı öğretime müsfiit değildir. Hayat pahalılığı
nın ağır yükü. gelir dağılımındaki dengesiz
lik, köylünün mahsulünün değeri endirileme-
mesi geçim bunalımını her gün biraz daha ağır
laştırmaktadır. Bu ağır koşullara ilâveten 
yükseköğrenimin paralı hale getirilmesi malî 
olanakları kıt vatandaşlarımızı daha güç duru
ma getirecektir. Varlıklı ailelerin çocukların
dan alınacak ücretlerle başarılı, fakir çocuk
lara okuma olanağı sağlanmasını insanlığın, va
tandaşlığın yurt sever ligin güzel bir örneği 
olarak kabul ederiz; fakat bunu uygulamasın 
daki güçlüklerin hesap edilmesi lâzımdır. Ma
lî olanak ülcüsünü tespit etmek bugünkü Tür
kiye şartları ve düzeni içinde mümkün değildir. 

j Burs, kredi imkânlarından yararlanmada ölçü 
] basan ve muhtaç olmayı öngörmektedir. 

m — 
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Fırsat ve imkân eşitsizliğinin envai çeşit ör
neklerini gören ve bunun burukluğu içinde 
yuğrulan, taşra liselerinden gelen gençler için 
başarılını gerçek ölçüler içinde değerlendiril
mesi güçlüğü vardır. 

Tek öğretmenli bir köy okulunda okuyup 
birçok branş öğretmeni olmayan kasaba orta
okulunu bitiren, temel derslerden olan fizik, 
matematik, yabancı dil öğrenimi yapmadan bir 
liseden mezun olan genci düşünelim. Bir de 
binası, Öğretmeni, lâboratuvarı, çevresinin ka
litesiyle her şeyi tamam olan bir lisede öğreni
mini yapan genç, arasındaki başarı farklılığı, 
fırsat ve imkân eşitsizliği giderilmedikçe yar
dıma kıstas olacak olan başarıyı ölçü olarak 
almanın, bir kısmı ölçü hataları yüzünden 
Doğudan ve küçük şehir ve kasabalardan ge
len çocuklarımızın aleyhine işlemesinden kork
maktayız. Bu yasada küçük liselerden gelen 
fakir aile çocuklarının şansını değiştirecek hü-
3 v ü m 1 e r e r a s 11 a m am a İstayız. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının araştırmala
rı incelenirse adaletsiz bir eğitim sisteminin 
üzücü sonuçlarını görürüz. Türkiye'de bütün 
liseler aynı programı uygular; ama başta öğ
retmen, ders araç ve gereci noksanlığı, bölge
lerin ve ailelerin sosyo - ekonomik durumları 
yüzünden üniversite giriş imtihanlarında, İs
tanbul, Ankara, İzmir gibi illerimizin liselerin
den mezun olanlar diğer lise mezunlarından % 
200 daha şanslı olmaktadırlar. Bu, Ankara, 
İzmir, İstanbul gibi şehirlerimizde oturan vatan
daşlarımızın çocuklarının diğer yerlerde otu
ranların çocuklarından daha zeki olduklarının, 
daha çalışkan okluklarının, daha yetenekli ol
duklarının delili değildir. Bu üç şehire tanınan 
% 200 İlik şans, tamamen fırsat ve imkân eşit
liğinin bu geri kalmış bölgeler aleyhine işleme
sinden ileri gelmektedir. 

Yüksek öğrenimde sosyal adaletten bahse
debilmek için evvel emirde bu dengesizliğin gi
derilmesi gerekmektedir. Bu yüzden eğitim 
piramidimiz bozuktur. Eğitimde sosyal adalet, 
fırsat ve imkân eşitliği sağlayamama yüzünden 
sınıflar ve okullararası döküntü çok fazla ol
maktadır. Okullarımızdaki insan gücü kaybı
mız sosyal ve ekonomik hayatımızı ağır baskı 
altında tutacak hale gelmiştir. İlkokula başla
yan her yüz öğrenciden 55'i ilkokulu, beşi lise

yi bitirebilmektedir. İlköğretimde kayıp % 
45, orta öğretimde % 90'm çok üstüne çıkmak
tadır. 

Profesör Mıheıoğlu'nun araştırmalarına bir 
göz atalım. İJniverstcye girecek çocukların 
giriş imtihanlarında kazandıkları toplam puan
lara göre başarı sıralamasında ilk 14 sırayı 
alanların hepsi paralı kolej ve liselerdir. Üni
versiteye girişte puan sıralamasında başta gelen 
ilk 2fi okul arasında sadece iki resmî lise vardır. 
Bu 2C başarılı okulun 19'u üç büyük şehirimiz-
de bulunmaktadır. Bu gerçekler eğitim çarkı
mızın köy çocukları aleyhine işlediğinin açık 
belgeleridir. 

Eğitim nimetlerinden eşit oranda köylü, 
esnaf, sanatkâr, işçi çocuklarımızı faydalandır
ma tedbirleri almadığımız sürece sosyal ada
letten bahsedilemez, sıhhatli bir demokratik 
düzenin işlemesini devam ettiremeyiz. Bu, fu
kara edebiyatı yapmak demek değildir. Bu, 
fukaralık istismarı da değildir. Bu, üzücü man
zara. eğitim düzenimizin gerçek görüntüsüdür. 

Bu ilmî araştırmalar şu sonucu doğurmuş
tur. Eğitimde fırsat ve imkân eşitliği yoktur. 
Anayasamızın öngördüğü sosyal adalet gerçek
leşmemektedir. Türk vatandaşı bütün bunları 
üstün vatan sevgisi ve geleceğe ait umudu do-
layısiylc susarak karşılamakta ve sabırla, gele
ceğe umutla bakmaktadır. Bu sabrını tüket
menin yolları önlenmezse, en kısa zamanda eğer 
bunlara çare bulunmazsa bilinçlenen halk hak
kını aramasını bilecektir. 

HALİL ÜZMEN (Kırşehir) — Ne biçim lâf o 

MEHMET ALİ PESTİLCİ (Zonguldak) — 
Bırak da anlatsın. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale buyurmayınız. 
C H. P. OPJTİr ADINA HÜSEYİN ATMA

CA (Devamla) —• Elbet arayacaktır. 
Gayet açıktır. Türk köylüsü, Türk vatanda

şı yukardan beri verdiğini Devlet Plânlamanın ve 
üniversitelerimizin araştırmaları sonucunda mey
dana gelen bu büyük adaletsizliği sadece üstün 
millî duygularının, vatan sevgisinin, hoş görür-
lüğünün ve geleceğe olan umudu dolayısıyle hoş 
karşılamaktadır, susmaktadır; ama bunu daha 
fazla istismar edersek elbet birgün gelecek bu va
tandaşlarımız hakkını arayacaktır. Bunu tabiî 
karşılamamız lâzım. 
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HALİL ÖZMEN (Kırşelıir) — Ne biçim lâf 
•bu, öyle? 

BAŞKAN —• Devam buyurunuz efendim, lüt
fen müdahale etmeyiniz. 

C. II. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN ATMA
CA (Devamla) — Biz gecekonduda oturup hayal 
kurmuyoruz. 

MEHMET ALİ PESTİLCİ (Zonguldak) — 
Oku da anlarsın. 

ÖMER UCUZ AL (Eskişehir) — Hayal âle-
mindeshiiz. Birgün uyanırsınız bu hayalden. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. Devam ediniz... 

C. H. P. GRUBU ADİNA HÜSEYİN ATMA
CA (Devamla) —• Değ'erli arkadaşlarım; 

Üniversite ve yüksek okulara giriş düzeninde 
de bu tasarı bir yenilik getirmemektedir. Yine her 
yıl üniversite ve yüksek okular imtihanlarına gi
ren 150 bin civarındaki gençlerden büyük çoğun
luğu, 120 - J25 bin kadarı açıkta kalacaktır. Özel
likle, taşra liselerinden gelen gençleııin aleyhine 
olan bu sistem değiştirilmelidir. Bu yüzden yük
sek öğrenim darboğazından geçemeyen yığıntı her 
yıl büyüyecek ve memleket için problem olmaya 
•devam edecektir. 

Bu ta.-:arı, çağımızın gerektirdiği, hatta zorun
lu kıldığı teknik öğretim kurumlarının gelişmesi
ne ağırlık vermemiştir. Orta öğretim içinde dar 
bir çerçeveye sıkıştırılan meslekî teknik öğreni
min bu şartlarla gelişmesi, yaygın hale gelmesi 
olanağı yoktur. Çok programlı liseler bünyesin
de mesleki teknik öğretim geliştirilemez. Artık. 
çok programlı liseler sistemini bugün İsveç, İngil
tere bırakmaktadır. 

Halkımızın istediği insan gücünü yetiştirebil
mek için meslekî teknik öğrenimin gelişmesine 
ağırlık vermek zorundayız. Meslekî teknik öğreni
min program, çalışma düzeni ve yapısı itibariyle 
müe'takil okullar halinde çalışması zorunludur. 
Okulların bütünleşmedi, temel karakterlerine za
rar vermeyecek şekilde düzenlenmelidir. Yönelt
me, temel öğretimde tamamlanmalı, lisede her öğ
renci yeteneğine uygun yerini bulmuş olmalıdır. 
Temel öğretim ve mesleğe yöneltmeye verilen 
emek, meslekî- teknik öğretim kurumları genişleti
lip, cazip hale getirilmedikçe boşa gidecektir. 

Netice olarak, yine akademik liselerde ağırlık 
artacak, yüksek öğrenime yapılan tazyik hafifle-
tilemeyecektir, 
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Değerli arkadaşlarım; 
İmam Hatip liseleri, orta öğretim kapsamı içi

ne alınmış olmasına rağmen bu tasarıda ayrı bir 
madde ile bunlara diğer orta öğretim kuramların
dan, meslek ve teknik liselerinden ayrı bir imti
yaz tanınmıştır. Meslek ve teknik liselere yalnız 
kendi sahalarında yüksek öğrenim hakkı tanındı
ğı halde, imam hatip liselerine yüksek öğreni
min ümverstlteleıin her dalma girme hakkı veril
miştir. Bu hüküm, eğitim eşitliğini bozduğu gibi, 
Anayasanın diktelerine de tamamen aykırıdır. Bir 
tarım lisesi, bir teknik lise, bir öğretmen lisesi 
yalnız kendi dalında yüksek öğrenim yapabile
cek; ama bir imam hatip lisesi mezunu doktor 
olabilecek, mühendis olabilecek, hâkim olabilecek, 
idareci olabilecektir. Bu, plânın insangüeü den
gesini de bozucu mahiyettedir. Yetiştirme amaç
larına aykırı olan bu tutum ileride büyük sakın
calar meydana getirecektir. Bu ayrıcalığın, imti
yazın politik nedenlerden ileri g'eldiğ'ini sanıyo
ruz. Bu kanunda da din eğitimi maalesef politik 
açıdan ele alınmıştır. 

Değerli arkadaşbn im, eğitim yapılarının plân
lama ve yapınınım Millî Eğitim Bakanlığınca yü
rütülmesi yılardır savunduğumuz konulardan birli 
idi. Bundan böyle okul yapılarının Millî Eğitim 
Bakanlığı eliyle daha süratli, daha ekonomik ve 
vatandaş ile işbirliği içinde yapılmasını bekleye
biliriz. Ancak, kanunda bu işlerin yürütülmesi 
için kurulacak teşkilâtlanmadan bahsedilin emesi-
ni eksiklik olarak görüyoruz, özellikle mahrumi
yet bölgelerinde her deıectli okulda çalışan öğ
retmenlere konut yapılması olumlu bir gelişmedir. 
Ancak, bu bölgelerde çalışan yönetici, müfettiş ve 
halk eğitimcilerinin madde kapsamı içine alınma-
masmı doğru bulmuyoruz. Bunlar da Türk millî 
eğitiminin gelişmesi için çalışan elemanlar olduk
larına göre aynı haklardan yararlanmalıdırlar. 

Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurların
dan biri olan Türk dilinin eğitimin her kademe
sinde özelikleri bozulmadan öğret i mı e si gereğine 
inanıyoruz. Ancak, 10 nen maddede, «aşırılığa 
kaçılmadan» deyimini yersiz buluyoruz, lüzumsuz 
buluyoruz, 

Dilde aşırılığın ölçüsü nedir, ne olacaktır? Bu
nun kriterini tâyin etmek mümkün müdür? Bu, 
herkese göre değişmektedir. Okul programlanın 
Millî Eğitim Bakanlığı yapacaktır. Olumlu bir ne
tice olarak kabul ettiğbniz okul kitaplarının bun-

48 — 
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dan böyle seçimi, basım -ve dağıtımı Millî Eğitim 
Bakanlığınca yürütülecektir. Kitap ve program 
yönünden dil konusu böylece Millî Eğirim Bakan
lığının kontrolü altına girmiş bulunduğuna göre 
«aşırılığa kaçılmadan» sözünün konmasına lüzum 
görmüyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığının, bakanların görüş 
ve davranışlarına göre yön değiştirdiği bir gerçek
tir. Farz edelim ki, Arapça, Farsça, Osmanlıca ko
nuşma merakı ve özentisi içerisinde olan bir Millî 
Eğitim Bakanı iş başına geldi. Bu 10 ııeu mad
denin her türlü yoruma olanak veren «aşırılığa 
kaçılmadan» deyiminden yararlanarak üçgeni mü-
seles, kareyi murabba, yamuk'ıı şibbi .nıünlıarif 
olarak ouktmaya kalkarsa, kanunî bir hakkını 
kulanmış olacaktır. Burada «aşırılık» deyimine 
lüzum yoktur. Bu, dil devrimi düşmanlarına fır
sat vermiş olacaktır. Dün aşırı olarak kabul etti
ğimiz kelimelerin bugün dilimize nasıl geçtiğini, 
nasıl yerleştiğini, hattâ kendimizin nasıl kullan
dığını görmekteyiz. Bugün «aşırı» dediğimiz keli
melerden bir kısmı tutmayacak, bir kısmı dilimiz
de yerini alacaktır. Dilin sınırı kanunla çizilmez; 
dil, Atatürk devrimlerinden biridir. Dil, mille
tin, millet olmak hasletini veren en önemli unsur
lardan biridir. Dili, doğal akışına, ilinr adamları
mızın yönetmesine bırakmakta yarar vardır. Di
lin gerçek sahibi halktır. Dilin gerçek geliştiricisi 
millettir. Dilin kendine özgü kuralları vardır. Bu 
kuralları zorlamaya kimsenin gücü yetmeyecek
tir. Toplumsal gelişme, dilin köklü değişme ve ge
lişmesini sağlar. Her devrim yapan ulusun dilin
de de köklü değişiklikler 'olması doğaldır. Dili ge
riye zorlayamazsınız; bunlar, boşuna çabalardır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sözlerimin sonuna geliyorum. Türk millî eği

timini İlmin ışığında yürütmenin başlıca yolu, 
çağdaş eğitim düzeni içinde ve Atatürk doğrul
tusunda düzene, kavuşturmakla mümkün olacak
tır. Bu Temel Eğitim Kanununun müzakeresinde 
bu ilkelerden hareket etmek zorundayız. Tatil 
yaklaştı, zaman yok 'bahanesi ile Millî Eğitim te
mel yasasının eksikliklerini tamamlamadan Millet 
Meclisinden geldiği gibi çıkartmak yanlış bir tu
tum olacaktır. Ölü doğmuş bir kanun çıkarmaya
lım. 

Hepinizi derin saygılarla selâmlar, bu vesiley
le Türk eğitimcilerine başarı ve saygı dilekleri
mizi Cumhuriyet Halk Partisi olarak sunmayı va 
zife bilirim. (C. H. P. sıralarından, alkışlar.) 
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BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grubu adına Sayın Mehmet Hazer. 

C G. P. GRUBU ADINA MEHMET HA
ZER (Kars) — Sayın Başkan, değerli arkadaş
larını; 

Üçüncü Beş Yıllık Plânın ilkelerine, 13 Ekim 
1972 tarihinde yayınlanan millî eğitim refor
munun temel stratejisine, eğitim şûralarının ka
rar ve tavsiyelerine uygun olarak hazırlandığı an
laşılan Millî Eğitim Temel Kanunu, kalkınmak
ta olan ülkemizde ihtiyaç duyulan bilgili ve 
yetenekli insangüeünü yetiştirmeyi ve bunları 
millî ihtiyaçlara göre hazırlamayı öngörmekte
dir. Bu tasarı ile millî eğitimimizin sorunlarına 
yeni çözüm yolları aranmıştır. Tasarı tam bir 
reform niteliğinde yeni bir sistem değişikliği ge
tirmemiştir; fakat esaslı, köklü düzeltmeler ön
görmüştür. 

Bilindiği gibi, millî eğitimimiz Cumhuriyetle 
birlikte kökten değişmiş, oluşmuş ve bugüne 
kadar gelişmiştir. Bu itibarla, yapılan değişik
liklerin de bu doğrultuda olması gerekiyordu; 
yani Cumhuriyetin yönelttiği millî eğitimi yo
lundan ve yönünden değiştirici değil, onu dü
zenleyen ve takviye eden bir değişiklik gereki
yordu; yapılanda budur. 

Tasarı sosyalist oportinistlerin kamuoyunu 
bulandırmalarına da, irtica tertipçilerinin sulan
dırılmalarına da imkân vermeyecek bir anlayış
la hazırlanmıştır. Tasarının eksiklikleri, yetersiz
likleri eleştirilecek yönleri de vardır; fakat kap
samı ve amacı itibariyle milliyetçi Atatürk Vü 
maksatlar gütmektedir. Türk eğitim ve öğretim 
hayatı tümüyle yeniden bu yöne eevrilirse, sı
nıf kavgası istekleri de, tarikat saptırmaları da 
yeşeremeyecek ve gelişme olanağı bulamayacak
tır. Böylece, yurduna, milletine, tarihine yürek
ten bağlı, lâik, demokrat, ileri kuşaklar yetişmesi 
sağlanacaktır. Bu niteliklerinden dolayı tasarıyı 
olumlu karşılıyoruz ve destekliyoruz. 

Benden evvel konuşan arkadaşların dokun
dukları konulardan bir kısmı geçmiş uygulama
lara aittir, bir kısmı da geleceğin şüphelerini 
ifade etmektedir. Bu tasarı işte bu şikâyetlere 
cevap vermek için tedbirler getiriyor. Bundan 
sonraki uygulamalarda görülecek eksiklikleri dü
zeltmek için hepimiz elimizden geleni yaparız, 
fakat bu kadar iyi niyetle hazırlanan ve hiçbir 
partinin patentini, hiçbir hükümetin patentini 
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taşımayan, birkaç lıükümetin lıazırlıklarını ihti
va eden bir tasarıya, başka gözle bakmak insafla 
kabili telif olmaz. Bu tasarı Sayın Erim Hükü
meti zamanında hazırlanmış, ondan sonra gelen 
hükümetler geliştirmiş ve bu günkü Tahı Hükü
meti de Devletin devamlılığı prensibine uygun 
olarak, tasarıyı yüksek heyetinize getirmiştir. Bi
naenaleyh, bu tasarıda bir parti maksadı ara
makta yersiz ve haksız olur. 

Bu tasarı, yenilikler de getirmiştir. Bu tasa
rı teknik ve meslekî öğretime ağırlık, bir bakıma 
da öncelik vermek istemiştir. Bu günün ihtiyacı, 
cağımızın ihtiyacı, plânın ihtiyacı da budur. 

Klâsik liselerin ve öğretini kurumlarının ya
nında, teknik ve meslekî kurumlara ağırlık ve
ren, hatâ öncelik veren bir esas getiren böyle 
bir tasarıyı başka türlü yorumlamak, ya tasarıyı 
tümüyle anlamamak veya peşin hükümlü olmak
tan başka bir mâna ifade etmez kanaatindeyim. 

Bu tasarının getirdiği yeniliklerle gençleri
miz yetenek: ve istidatlarına göre yeni bir yöne 
yönetilme imkânıma da kavuşturulacaktır. 

Yaygın eğitim geliştirilecek, buna özel bir 
önem verileceği tasarıda hüku:.e bağlanmış 
bulunmaktadır. 

Gittikçe önemi artan, sanayileşmenin yo
ğunlaştırdığı bir konu haline gelen okul ön
cesi eğitimde, bu tasarıyla özel bir önemle 
ele alınmış ve yeni esaiar bağlanmak isten
miştir. 

Tasarıda bir başka önemi; nokta da, dil 
«Dil birliği» esasım ihtiva eden hükümdür. 
Milletin fertlerin birbiriyle aıdmtmacak, ku
şaklar arasındaki irtibatı, bağlantıyı kuracak 
dil birliğini sağlamak, günümüzün ihtyaçları 
halindedir. Bu hem halk içinde, kem edebiyatı
mızın gelişmeleri içinde ele alınacak bir konu
dur hem de, kanun tatbikatında millî eği
tim programlarının uygularuahırnvda önem ka
zanan bir konudur. 

Bugün millî eğitimimizin programlarında, 
basınımızda birbirini tntmaya.n. birbiriyle çe
lişen özel dil yarışmaları ve dil uydurmaları 
mevcudolduğunu inkâr etmeye imkân yoktur. 
Kanunla dile yön vermek mümkün değildir; 
ama kanunda dil saptırmalarını önlemek müm-
küıMür ve bu Devletin vazifesieir. Devlet bu 
vazifesini millî eğitim simemi için.:1e ele almış
tır. Bunu bu bakımdan mütalâa etmek ve bu 
itibarla değerlendirmek lâğrm.gelir. Yoksa, dil 
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j Atatürk zamanından beri girişmiş olduğu ka-
• nalda gelişmeli, birleşınelidr. Türk Milletinin 

fertlerin ve Türk toplumlarını tarihi esaslarda 
birleşmelerin sağlayacak, bir dil birliği bu gü
nün ihtiyaçlarının başta gelenlerinden biridir. 
İÜ. t e tasarı bunu ela nazara almıştır. 

Her öğretmenin, her yazarın kendine göre 
uydurduğu dil, zaman içinde tutulur, tutulmaz 
mülâhazasıyle değil; fakat kuşaklar arasında 
irtibat bakımından hakikaten önemlidir., ele 
alınması iâzımgelmekteclir. Biz Cumhuriyet 
devrinin kuşaklarıyız, bizden birkaç sene sonra 
yetişen geçitlerle bâzı noktalarda anlaşma im
kânını, dil karışıklığı yüzünden bulamıyoruz. 
Bunu salim bir istikâmete yöneltmekte hiçbir 
zarar yoktur, aksine büyük fayda vardır. Ta
sarı bunu da derpiş etmiştir, bu nedenle de 
tasarıyı olumlu karşılamak durumundayız. 

Tasarıda meslek içi eğitime de önem veril
miştir. Bundan başka ilköğretim görenlerin sa
yısının artırılması, tasarıda ayrı bir önemle 
ele alınmıştır. Bn jkomu Cumhuriyetin ilk yıl
larından beri üzerinde durulan; fakat esefle 
ifade edeyim ki; bugüne kadar tümüyle ger
çekleştirilemeyen bir konudur. İlköğretimi 
c/c 100 gerçekleştirmek için hükümetlerin bun-

ı dan evvel almış oldukları tedbirleri biliyoruz. 
Bu tedbirler zaman içinde gevşetilmiş; birinci 
on yıllık, ikinci on yıllık programlarla varıl
mak istenilen hedeflere varılamamıştır. İnşallah 

. bn yeni tasarıyle ele alınan bu konu kısa bir 
süre içinde hedefine varacak ve Türkiye ca
hilliğin, ümmîliğin, analfebetizmin uaealetiıı-

j den ve untanemdan kurtulacaktır. Bu inançla 
| bu tasarının bu kayıtlarını olumlu mütalâa edi

yoruz ve uygulamaların da böyle tecelli etmesi 
lâzııngeldiğine inanıyoruz. Bunu her bakım
dan, her yönüyle denetlemenin Parlâmentonun 
bir numaralı göre1,'! olduğuna da inanıyoruz. 

Bölgeler ve fertler arsındaki dengesizliğin 
bir yandan ekonomik ve sosyal tedbirlerle gi
derilmesi yanında, millî eğitim aracılığıyle gi
derilmesi de gerekmektedir. Arkadaşların şikâ-

ı yet ettikleri bölgelerarası dengesizlik nıaales 
I sef bir gerçektir. Bu tasarı bu acı gerçeği 

unut t ura ek bir uygulamay 'kavuşturulursa, ar-
; tık Türkiye'de bölgeler arasındaki bugünkü 
1 tehlikeli sapmalar ve ayrılmalar önlenmiş ola-
; çaktır. 
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Elbette Türkiye'de lıer lisede, birbirine 
benzeyen öğretim kurum! nrmda aynı program
lar uygulan ack t ir. Çünkü, Türkiye'de bir fede
ralizm veya bir eyaletler sistemi uygulanamaz. 
Her yerde ayrı ayrı program tatbik oluna
maz. Her yerde aynı program tatbik edilirse, 
tek Devlet, tek millet mefkuresi gelişebilir. Aksi 
takdirde, telkin edilmek istenildiği gibi, bâzı 
yerlerde liselerde başka bir program, bâzı 
yerlerde başka bir program uygulaması millî 
bütünlüğe zarar verebilir. Millî bütnü'liiğü sağ
layabilmek için aynı sistemdeki okullara aynı 
programın uygulanması şarttır. Tasarı ve bun
dan evvel devam edegelen uygulama da bu is
tikâmettedir. 

Tadarınım getirdiği bir diğer yenilik de, se
kiz yıllık temel eğitimdir. Bununla istihdaf olu
nan gaye şudur : 

Üst öğrenime devam edemeyen ilkokul ça
ğındaki gönçlere yeni başarılar kazandırmak 
ve bu yolda onu hayata hazırlamaktır. Bu, gü
nümüzün bir ihtiyacıdır ve millî eğitimimizin 
yıllardan beri şikâyet edilen konularından biri
dir. Bu esastan ele alındığı için bu sekiz yıllık 
temel eğitim sistemini uygun görmekteyiz. 

Tasarının en çok şikâyet mevzuu olan kıs
mı, yüksek öğrenimin paralı olmasına dair olan 
maddesidir. Doğrudur; kalkınmakta olan bir 
ülkede öğretim müesseselerinin kapısını yalnız 
paralılara açmak ne sosyal adalete, ne eşitlik 
prensiplerine uygun düşmez; ama tasarının ge
tirdiği hüküm ve istihdaf ettiği amaç okuma 
çağında bulunan, fakat maddî yetersizliği olan
larla, maddî varlığı olanlar arasında dengesiz
liği gidermektir; yani fakiri okutabilmek için 
zenginden bir nevi vergi almaktır, bir muvaze
ne kurmaktır. Bunu başka türlü savunanlar var
lıklıları savunmuş duruma giriyorlar. Yüksek 
öğrenimde alınacak para varlıklılardan alına
caktır. Bu da sadece belli ölçüde varlığı olan
lardan alınacaktır. Bunun temeli ve tavanı ka
nunlarla, kararnamelerle tespit olunacaktır. 

Arkadaşlarım belki bir noktada haklı olabi
lirlerdi; «Bu alınacak paraların hiç olmazsa ta
banının kanunla tespit edilmesi uygun olur» 
diyebilirlerdi, o zaman bu fikre iştirak etmek 
doğru elurdu; ama bunu kararnameyle tespit 
etmek de bir ihtiyacı karşılayabilir. Aslında pa
ralı yüksek öğrenim, propaganda edildiği gibi 
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1 fakirin aleyhine bir tedbir değil, fakirin lehine 
bir tedbirdir; yani yetenekli, fakat maddî im
kânlardan yoksun olan daha çok çocuğu okut
mak gayesi vardır. 

Meseleyi anlatmak için bir misal arz ede
yim: Vehbi Koç'un oğluyla köylü Ali efendinin 
oğlu aynı mükellefiyet altında yüksek okula 
devam etmesin; Vehbi Koç'un oğlundan para 

I alalım, köylü Alin'in oğluna okuma imkânı sağ
layalım esasına dayanıyor. Yüksek öğrenimin 
paralı olmasının esası budur. Yoksa, herkesten 
istisnasız bir para alınması anlamına gelmez. 
Öyle olsaydı biz de onun karşısında olurduk. 
O zaman hakikaten hem sosyal adalete aykırı 
olurdu, hem eşitlik prensiplerine aykırı olur
du. 

Bu itibarla, bu paralı yüksek öğrenim aley
hinde yayılmak istenen propagandaların temeli 
samimiyete dayanmamakta, gerçeğe uymamak-

j tadır. Gerçek, hem tasarı metninden kolayca 
anlaşılmaktadır, hem tasarının gerekçesinden, 
hem de Hükümetin defalarca yaptığı izahlardan 
açığa çıkmış bulunmaktadır. Bu itibarla, para
lı yüksek öğrenim, izah olunduğu gibi, fakirin 
aleyhine bir faktör getirmiyor. Zaten getirme
si de mümkün olmazdı; 1973'lerin Parlâmento
su bu kadar yıllık Anayasa uygulamalarından, 
bu kadar yıllık sosyal adalet şikâyetlerinden 
sonra öyle bir yola gidemezdi. Bunu ancak hu
susi maksatlı, çok dar düşünen bir anlayışla 
getirmek mümkündü. 

Bu tasarıda tenkid olunan konulardan bir 
kısmı yine temelinden kaydırılarak mütalâa 
edildiği için yanlış yorumlar yapılmıştır. 

•Millî Eğitim Bakanlarının şahsiyle ilgili yet
kiler vardır; ama millî eğitim sistemi ve kurum
larının denetimi sadece Millî Eğitim Bakanla
rının şahıslarının emrinde değildir. Millî Eği
tim Bakanlığının müesseseleri vardır, Talim 
Terbiye Heyeti vardır. Millî Eğitim Bakanları 
her meseleyi kendi partisi açısından, kendi şah
sı açısından rastgele ele alamaz ve kabul etti
remez. Bu kolay bir istek de olmaz. Ama, Millî 
Eğitim Bakanlarının şahsî tutumlarının kanun
lara aykırı olan yönleri olmamış mıdır, olmaz 
mı? Her ülkede olmuştur ve her dönemde ol
muştur, bundan sonra da olabilir; fakat bu ta
sarı böyle bir hususa fırsat hazırlayan bir hü-

I küm getirmemiştir. Tasarıya böyle bir gözle 
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bakmak, tasarının temel fikirlerine tümüyle ay
kırı olur. Tasarı, Anayasanın temel fikirlerine, 
esaslarına uygun bir biçimde hazılanmıştır. Sa
dece bu tasarının genel amacını kapsayan 2 ııci 
maddesini okuyanlar, tasarının nasıl bir iyi ni
yetle ve yurt gerçeklerine, memleket yararına 
uygun olarak hazırlandığını kabul ederler. 

«Efendim, böyle yazılıyor, ama yarın bu 
böyle tatbik edilmeyecek...» dendi. 

Arkadaşlarım, ne biliyordunuz böyle tatbik 
edilmeyeceğini?.. Böyle tatbik edilmediği za
man söylenecek sözü daha başlangıçta söyle
mek, meseleyi ciddî olarak ele almamak ve pe
şin hükümlü olarak meseleyi maksadından, 
mihverinden çıkarmaktır. 

Bu tasarı anafikirleriyle, yöneldiği istika-
metiyle, getirdiği maddeleriyle günümüzün ihti
yaçlarına uygundur. Yıllardan beri devam cde-
gelen şikâyetlere çare arayan bir tasarıdır ve 
eksik tarafları vardır.; maddeleri gelince bunla
rı da ifade edeceğiz. 

Meselâ, açık olarak ifade edilen öğretmen 
•çocuklarının parasız okutulması hakkında da
ha evvel kabul edilmiş olan. yani Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komdsyonunea kabul edilip. Millet 
Meclisinde tasarıdan çıkarılan hükmün yeni
den yasaya ithal edilmesi doğru olacaktır. Bu 
bir eksikliktir; fakat bunu iyi niyetle mütalâa 
ederek tamamlayabiliriz, tasarının tümünü red
dederek değil, tasarının amaçlarım memleketin 
gerçeklerine, memleketin yararlarına aykırı gö
rerek değil. Tasarıyı tüm hüviyetiyle ve nite
liğiyle kabul ederek sağlayabiliriz. 

Biz, arz ettiğim bu kısa izahlarla Millî Eği
tim Temel Kanunu tasarısını Anayasamızın es-
pirisinc, yurdumuzun gerçeklerine ve millî eği
timimizin ihtiyaçlarına uygun görmekteyiz. 
İçinde bulunduğumuz millî eğitim sıkıntı ve so
runlarının bir kısmına büyük ölçüde çare geti
ren bir tasarıdır. Bunu Yüce Heyetiniz daha da 
olgunlaştırıp tamamlayabilir ama her haliyle 
bu tasarıyı, birinci maddesiyle sonuncu madde
sini bir irtibat içinde mütalâa ederek maksadı
na göre değerlendirmek ve buna göre kabul et
mek lâzımgelir. 

Demin de arz ettiğim üzere biz tasarıyı tü
müyle maksada uygun, şartlarımıza uygun, ih
tiyaçlarımıza uygun görüyoruz ve destekliyo
ruz. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubu adına 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (C. G. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir. Şimdi şahısları adına söz almış olan üye
lere sıra siyle söz vereceğim. 

Ancak, daha evvel çalışma süremizle ilgili 
bir takrir var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 270 sıra sayılı Millî 

Eğitim Temel Kanunu tasarısının tümü üzerin
deki görüşmeler sonuçlanıp, maddelere geçilin-
eeye kadar çalışmaya devam edilmesi hususun
da karar İttihazını arz ve teklif ederiz. 

A. P. Cumhuriyet Senatosu 
Grup Başkanı 

Fethi Tevetoğlu 

SIRRI AT ALAY (Kars 
istivorum Savın Başkan. 

- Aleyhinde söz 

Takririn aleyhinde buyurun BAŞKAN -
Sayın At al ay. 

SIRRI AT AL AY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarım; Cumhuriyet Senatosu geçen hafta, 
gündeminde yeteri kadar konu olmadığı için 
bir günkü birleşimini bir haftayı kapsamak 
üzere yapamamış ve böylece bir ara verme ma
hiyetinde olan bir haftalık çalışmaya bile gide
ni emiş idi. 

Şunu ifade etmek istiyorum; Cumhuriyet 
Senatosu belirli müddetler içerisinde çalışmayı 
öngörmüş ve günlük mesaisini saat 19,00 ile tes
pit etmiş bulunmaktadır. Şimdi, Cumhuriyet 
Senatosu en yakın günlerinde, gündeminde yük
lü bir şey olmadığını açıkça göstermiş olması
na rağmen ve su anda içerde 60 sayın üyenin 
bile bulunmadığı gerçeğinin ışığı altında tümü 
üzerindeki görüşmelerin bitimine değin; yani 
belirli olmayan bir zamana kadar (Biraz sonra 
belki bu sayı belki 40'ı bile bulmayacaktır) de
vamı isteğine karşı 5 kişi ayağa kalkıp ekseri
yet yoktur zorlamasına meydan vermeden, be
lirli mesai saati içerisinde normal çalışma dü
zenimizi bozmadan görüşmelerin devamı daha 
iyi olur. 

Genel Kurulu hiçbir zaman emri v akil er kar
şısında bırakmak doğru değildir. Cumhuriyet 
Senatosunun çalışma saatinin saat 19,00'a ka
dar olduğu bellidir. Bunu değiştirecek ciddî 
sebeplerin olması gerekir. 

52 



C. Samatosu B : 72 12 . 6 . 1973 O : 1 

Hem haftada 2 gün çalışılacak, hem. «Prog
ramda, gündemde iş yoktur» denecek, ondan 
sonra da saat 19,00'a yaklaştığı bir sırada gö
rüşmelerin devamı istenecek. Herkesin belirli 
bir düzen içinde çalışma itiyadı olması gerekir. 
Ben Cumhuriyet Senatosunda çalışmalarımı bir 
program içerisinde saat 19,00'a kadar devamıy-
le kendimi alıştırırım. Demokratik usul içinde 
gerçek Parlâmentoda, gerçek Parlâmento üyesi 
için gerçek çalışma budur. Buna kendimizi alış
tırmaya mecburuz. 

Haftada 3 gün, 5 gün, 7 gün çalışalım bu 
önceden belli olmalı. Bu önce tespit edilir, bu
na göre kendimizi alıştırmaya mecburuz. 

Emrivakilerle belirli hedeflere ulaş a İvilmek 
için sıkboğaz edip. aman şu görüşmeyi tümü 
üzerinde uzatırsak, az konuşmalar olur. Sürat
le çıkar ve hele şu millî eğitim temel kanunun
da da bir geçiştirmiş olalım, şeklindeki zihni
yet içinde görüşmeler devanı ederse, bunun kar
şılığı da vardır; normal ve münasip medenî mü
nasebetlerimizi Parlâmento hayatımızda devam 

ettirmek istiyorsak, karşılıklı anlayış içinde bu
lunmak mecburiyetindesiniz. 

Siz çoğunluğa güvenerek buna giderseniz, 
karşılığı da biraz sonra ekseriyetin olmadığı 
kiki asiyi e ifade edilir. Müşterek münasip muta
bakatlar olmadığı müddetçe daima bunlara gi
dilir. 

Bu sebeple istirham ediyorum, münasip bir 
.mutabakata varılmadığı için arkadaşı arımız
dan rica ediyorum, bu önergeden vazgeçsinler, 
normal mesaiye devam edelim ve bu usuller 
içerisinde görüşmelerimiz olsun. Saygılar sunu
yorum. 

BAŞKAN — Görüşülmekte olan Millî Eği
tim temel kanun tasarısının tümü üzerindeki 
görüşmeler bitinceye kadar sürenin uzatılması 
teklifi azc-ine aleyhte Sayın Af alay konuştu. 

(Doğan Barııtçuoğlu, Sırrı Atalay, Hüseyin 
Atmacı, Salih Tanyeri, Mehmet Ali Pestilci ve 
Fakih Öz en ayağa kalkarak çoğunluğun bu
lunmadığı iddiasıyle yoklama istediler.) 

III. YOKLAMA 

§K \X — Şimdi yoklama istenmektedir. 
bu nedenle yoklama yapacağız efendim. 

Yoklama işlemi bitmiştir efendim. 

Sayın üyeler, yapılan yoklama neticesi sa
londa 78 sayın üyenin hazır bulunduğu tespit 

edilmiştir; çoğunluğumuz yoktur. 
Bu sebeple Birleşimi, 13 Haziran 1973 Çar

şamba günü saat 15,00'te toplanılmak üzere 
kapatıyorum. 

(Kapanma Saati : 19,00) 

VI. SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, Adıgüzeller Barajının yapı
mına dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Kemal Demir'in yazılı cevabı. 
(7/103) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Denizli Çivril ilçesinde yapılan Işıklı Barajı

nın suyu Baklan ve Işıklı ovalarından geçerek 

Aydın ve Söke ovalarının sulanmasında kulla
nılmaktadır. Işıklı Barajından Baklan ve Işıklı 
ovalarının yararlanabilmesi Adıgüzeller barajı
nın yapımına bağlıdır. 

Plânlı döneme girdiğimizden bu yana Denizli 
sınırları içinde bulunan Adıgüzeller barajı 1, 2 
ve 3 neü Beş Yıllık plânlara alındığı halde yıl-
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lık icra programlarına alınmadığından 10 yıldır 
işe başlanamamıştır. 

Adıgüzeller Barajı sulama ve elektrik üreti
minde kullanılacak. Bu baraj yapıldığı takdirde 
Işıklı Barajı Baklan ve Çivril ovasında 500 000 
dekar araziyi sulayacaktır. Bölge ve memleket 
ekonomisine ve sanayiine büyük katkılar yapa
cak olan Adıgüzeller Barajının 1973 icra prog
ramına alınmayışı bölge halkını lıayal kırıklığına 
uğratmıştır. 

Bu nedenle aşağıdaki soruların Sayın Başba
kan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygıyle rica ederim. 

22 . 1 . 1973 
Denizli Senatörü 
Hüseyin Atmaca 

Soru : 
1. Adıgüzeller Barajının 1973 icra progra

mına alınmayış gerekçesi nedir? 
2. Çivril ve Baklan ovalarının sulama pro

jelerinin uygulanmasına ne zaman başlanacak
tır? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 9 . 6 .1973 

Bakanlığı 
Sayı : 26544-112/052-2/125 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Deniz
li Üyesi Hüseyin Atmaca'nın yazılı 
soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına, 
İlgi : a) Başbakanlığa muhatap 24.1.1973 

gün ve 7/103-16298-1121 sayılı yazınız. 
b) Başbakanlık Kan. ve Kar. Tet, Da, Bşk. 

27 .1 .1973 gün ve 77-123 sayılı yazısı. 
c) Başbakanlık Kan. ve. Kar. Tet, Da. Bşk. 

30 . 4.1973 gün ve 77-123/4078 sayılı yazısı. 
Cumuhiryet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin 

Atmaca'nın, Adıgüzel Barajının 1973 icra prog
ramına alınmayışı ile Çivril ve Baklan ovaları
nın sulama projelerinin uygulanmasına ve ne 
zaman haşlanacağına dair, Sayın Başbakana 
yönelttiği ve Başbakanlık makamının ilgi (b), 
(c)'dc kayıtlı yazıları ile Bakanlığım tarafından 
cevaplandırılması tensip olunan yazılı soru 
önergesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
Dr. Kemal Demir 
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Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Sayın Hü
seyin Atmaca'nın, «Adıgüzel Barajının 1973 icra 
programına alınmayışı ile Çivril ve Baklan ova
larının sulama projelerinin uygulanmasına ve ne 
zaman başlanacağı» na dair yazılı soru önergesi 

cevabıdır 

Denizli Çivril ilçesinde yapılan Işıklı Bara
jının suyu Baklan ve Işıklı ovalarından geçerek 
Aydın ve Söke ovalarının sulanmasında kulla
nılmaktadır. Işıklı Barajından Baklan ve Işıklı 
ovalarının yararlanabilmesi Adıgüzeller barajı
nın yapımına bağlıdır. 

Plânlı döneme girdiğinden hu yana Denizli 
sınırları içinde bulunan Adıgüzel Barajı 1, 2 ve 
3 ncü Beş'Yıllık plânlara alındığı halde yıllık 
icra programlarına alınmadığından 10 yıldır işe 
başl a n am a mı ş 11 r. 

^Adıgüzel Barajı sulama ve elektrik üretimin
de kullanılacak. Bu baraj yapıldığı takdirde 
Işıklı Barajı Baklan ve Çivril ovasında 500 000 
dekar araziyi sulayacaktır. Bölge ve memleket 
ekonomisine ve sanayiine büyük katkılar yapa
cak olan Adıgüzel Barajının 1973 icra progra
mına alınmayışı bölge halkını hayal kırıklığına 
uğratmıştır. 

Soru : 1 
Adıgüzel Barajının 1973 icra programına alın

mayış gerekçesi nedir? 

Cevap : 1 
Aşağı Büyük Menderes projesinin bir ünitesi 

olarak ele alınacak olan tesis mevcut plânlama 
esaslarına göre taşkın, sulama ve enerji üretimi 
maksatlarını taşım akta dır. 

Plânlama çalışmaları ikmal edilen barajın 
katı proje çalışmalarına teknik personel yeter
sizliği nedeniyle 1972 yılında başlanamamıştır. 

Yeteri kadar teknik personel sağlandığı tak
dirde baraj katı projelerine 1974 yılında başla
nacak ve muhtemelen 1974 yılında ikmâl edile
bilecektir. 

Bu nedenlerle Adıgüzel Barajı Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü icraat programlarına büt
çe imkânları nispetinde en erken 1975 yılında 
teklif edil eh il ecektir. 

Soru : 2 
Çivril ve Baldan ovalarının sulama projele

rinin uygulanmasına ne zaman başlanacaktır9 
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Cevap : 2 
Çivril ve Baklan ovalarının bugünkü sulama 

ihtiyacı bilinmektedir. Bu ovaların sulama suyu 
ilerde Işıklı Gölünden ve kısmen de yeraltı kay
naklarından sağlanacaktır. Halen Işıklı Gölü
nün ; Adıgüzel Barajının tesisinden önce, Çivril 
ve Baklan ovalarına tahsisi mümkün olmayıp an
cak, Aydın ve Söke ovalarının su ihtiyacı Adı
güzel Barajından sağlanmaya başladığından 
itibaren, sözü edilen Işıklı Gölünün, Çivril ve 
Baklan ovalarına verilmesi cihetine gidilecek
tir. 

Bu itibarla Çivril ve Baklan ovaları sulama
ları; Adıgüzel Barajı inşaatına paralel olarak 
bütçe imkânları nispetinde Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü icraat programlarına teklif edile
bilecektir. 

2. —- Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 
Bahriye Üçok'un, 4 Temmuz 1972, 2 Şubat ve 5 
Şubat 197 3 günlerinde Cumhuriyet Senatosunda 
yapmış olduğu konuşmalar hakkında ne gibi ted
birlerin alındığına dair soru önergesi ve millî 
Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in yazüı cevabı 
(7/117) 

Cumhuriyet iSenatosu Başkanlığına 

Yüce Cumhuriyet Senatosunda 4 Temmuz 
1972, 2 Şubat 1973 ve 5 Şubat 1973 günlerinde 
yapmış olduğum konuşmalarla, aşağıda bir kez 
daha acıkmayacağım konu1 ar üzerinde ilgili ba
kanlara ihbarlarda bulundum. Yetkili makam
larca bu konularda ne gibi tedbirler alındığının 
açıklanması. Bunlara ek olarak aşağıdaki soru
larımın Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafmdan 
yazı ile cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

1. 12 Martı izTeyen aylarda İmam - Hatip 
okullarının birinci devreleri her yıl bir sınıfları 
kapatılmak suretiyle ve ikinci devresi de dört 
yıllık îmam - Hatip okulları haline getirilmek 
üzere bir karar alınmıştır. Bu kez 23 Eylül 1972' 
•de tekrar bu okulların birinci devre birinci sı
nıflarına kayıt yapılmaya başlanmış ve bu öğ
renciler İmam - Hatip okuları öğrencileri ile bir 
arada ve bu okullar yöneticilerinin idaresinde 
öğretime devam etmekte bulunmuşlardır. Sayın 
Millî Eğitim Bakanı, bu yolda vermiş olduğum 
bir muhtırayı verdiği karşılıkla, İmam - Hatip 
okulları bünyesindeki ortaokulların bağımsız 
ortaokullar haline getirilmiş bulunduğunu ve 

| bunlara ayrı müdürler atanmakta olduğunu ve 
ayrı tabelâlar konduğunu bildirmişti. Oysa mev-

I cut 72 İmam - Hatip okulundan yalnız birisin
de, o da Uşak'takinde böyle bir uygulamaya gi
dildiği, geri kalan 71 okulda böyle bir uygula
manın mevcut olmadığı ilgili genel müdürlükçe 
ifade edilmiştir. (Genel müdürlük ancak Düzce, 
Uşak ve Kırıkkale'nin adlarını verebilmiş ise 
de tetkik ettim, Düzce ve Kırıkkale'de ayrı mü
dürler yoktur.) Neredeyse bir ders yılını ta
mamlayacak olan bu okullar neden hâlâ bağım
sız hale getirilmemiştir? 

2. Ordu İmam - Hatip Okulunda çıkan olay
lar üzerine 1971'de Başmüfettiş Eeşat Oğuz'un 
•apo-'ları rle, Atatürk düşmanı Hizbüt - Tahrir 

Cemiyeti kumcu1 arı o l d u r a n anlaşılan Mehmet 
ÖsHirk, Naci Dönmez ve Sami Gönen'in hakla-. 
' incka ' ınan başka yer1 ere atanma kararları 

hangi talihte verilmiştir? 
Bu üç şeriatçı öğretmenin Ordu İmam - Ha

tip Okulunda 1972 - 1973 ders yılında bir kez 
daha olay çıkardıklarından ve Sayın Vali Ali 
Rıza Aydos'un müdahale zorunda kaldığından 

I Sayın Bakan haberdar mıdır? 
3. İmam - Hatip Okulları öğrencilerinin 

I bölgenin ve yılın ürünlerinden toplamak için 
harman harman dolaşmalarını yasaklayıcı bir 
genelge Bakanlıkça çıkartılmış mıdır? 

4. Masrafları Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
sinden karşılanan ve Millî Eğitim yayınevlerin-
de satılmakta olan, bir kez özel olarak, ikinci 
kez de Senato Gene1 Kurulunda adlarını kendi
lerine sunduğum bâzı kitapların satışlarının 
hâ/'â. durdurulmadığını hayretle gördüm. Savın 
MiHî Eğitim Bakacı bu koruda bir tedbir a ^ ı ş 
mıdır? Almışsa hangi talihte almıshr? Arap 
harflerini, Mücelle'yi, imtiyazlı sınıfların ve un
vanların yaşatılmasını açık açık öneren bu ki
tapların satışına ne kadar zaman devam edile
cektir? 

5. Diyanet İşleri Başkanlığınca onbeş gün
de bir çıkartılan 15 Ağustos 1972 tarihli Diya
net Gazetesinde de belirtildiği üzere «Erzurum 
Atatürk Üniversitesi içinde 2 000 kişilik Cami 
yapımına ek olarak kurs odaları görevliler için 
lojmanlar ve fakir talebe için bir de aşevi» ile 
tam bir küllüyenin meydana geleceği açıklan
mıştır. 

Atatürk'ün adını taşıyan bir üniversite iein-
j de çağın gerisinde bir eğitim düzeni niteliği ta-
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şıyan medreselerin ihyası demek olan böyle bir 
küllüyeııin yapımına müsaade edilmesi, Tevhid-i 
Tedrisat Kanununa aykırı düşeceğine göre, Sa
yın Bakanın 5 Şubat 1973 günü sorduğum söz
lü soruma Senatoda verdiği karşılığı tatmin 
edici bulmadığımı ifade etmek isterim. Sayın 
B'akan (Sabahattin Özbek o gün «Bu benim tah
sisatımla yapılan bir iş değildir ki, ben ona 
şöyle yapın, böyle yapın diyeyim... Bunlar be
nim malûmatımın dışında olan işler» cevabını 
vermişler. Bu üniversitenin rektörü bakanın em
rindedir ; burada gösterilen faaliyetler Tevhid-i 
Tedrisat Kanununa aykırıdır. •Sayın Bakan bu 
faaliyetlere ne zaman müdahale edecektir? 

Ev Kadınları Derneği kitap- tanıtma ko-
ı bir yarışma açmış. Yarışmanın konu-

.r dilin kelimeleri mi, yoksa kelimelerden 
daha mühim temelleri ve işlenişi mi millidir» 
Yarışma tek bir kitap üzerinde, Nihad Sami 
ıBanarlı'mn, «Türkçenin sırları» adlı kitabı 
üzerinde yapılacak ve sonra «Kubbealtı» dergi
sinde yayınlanacaktır. 

Öğrendiğimize göre Millî Eğitim Bakanlığı 
da bu yarışmayı desteklemiştir ve Türkiye'deki 
bütün liselere birer Genelge yollayarak gerekli 
kolaylığın gösterilmesini istemiştir. 

Atatürk Türkçemizi yüzyıllar boyu süren 
Arap ve Fars dillerinin hegemonyasından kur
tarmadan, düşüncenin yapı malzemesi demek 
olan dili özleştirmeden, köylü kentli tüm hal
kın birbirini anlaması sağlanmadan, millî varlı
ğımıza sahibolınanm gerçekleşmeyeceğine inan
mıştı. Bu nedenle, akademik çalışnıalarıyle ün 
yapmış olan Türk Dil Kurumunu kurmuştu. 
Sayın Millî Eğitim Bakanı bu kitabı bu amaca 
uygun buluyor mu? Acaba adı geçen kitap bu 
amaca uygun mudur? Yoksa bugün dünya ede
biyatında Türk adını şerefle tanıtan yeni bir 
edebiyatın doğmasına neden olan dil devrimi
mizin karşısında bir tezi mi savunmaktadır? 

Cumhurbaşkanınca Seçilen Cumhuriyet 
Senatosu Üyesi Doç. Dr. 

Bahriye Üçok 
T. C. 

Millî Eğitim Bakanlığı 11 . 6 . 1973 
Bakanlık Müşavirliği 

Sayı : 306 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 21 . 3 . 1973 tarih ve 1277 - 134 -
7/117 sayılı yazıları : 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan üyesi Bah
riye Üeok'un, yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vabımız ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
Orhan Dengiz 

Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Bah
riye Üeok'un yazılı soru önergesi ile ilgili ceva
bımız. 

1. Bilindiği üzere, 1971 - 1972 öğretim yı
lından itibaren İmam - Hatip okullarının 1 nci 
devre 1 nci sınıflarında normal ortaokul prog
ramlarının uygulanmasına başlanmıştır. 

1972 - 1973 öğretim yılında orta öğretim
deki sıkışıklığı gidermek ve orta öğretimden 
faydalanmak isteyen öğrencilere imkân sağla
mak üzere, ortaokul programı uygulayan imam -
hatip okullarının 1 nci devre 1 nci sınıflarına 
ortaokul öğrencisi kaydedilmiştir. 

Ancak, binalarının dernek mülkiyetinde bu
lunması sebebiyle bu öğencilerin imam - hatip 
okullarından müstakil ortaokul olarak ayrı 
binalarda öğıetim yapmaları imkânı bulunama
mıştır. Bununla beraber binalarının elverişli ol
duğu tespit edilen 13 imam - hatip okulu birin
ci devrelerinde ortaokul programı uygulayan 
sınıflar müstakil ortaokul haline getirilmiştir. 

2. Ordu İmam - Hatip Okulu tahkikatı ne
ticesinde Mehmet Öztürk, Taci Dönmez, Sami 
Gönen adlı öğretmenlerin il dışında başka yer
lere atama kararları 5 . 12 . 1972 tarihinde mü
dürler komisyonunda kararlaştırılmıştır. 

3. İmam - hatip okulu öğrencilerinin bölge
nin ve yılın ürünlerinden toplamak için har
man harman dolaştıklarına dair. Bakanlığımıza 
hiç bir şikâyet ve ihbar gelmediğinden böyle 
bir genelge vilayetlere gönderilmemiştir. 

4. Önergede kastedilen Peyami Safa'nın 
«Seçmeler» adlı eserini ele alacak olursak, ya
zar burada, «okuma - yazma kolaylığı ve millî 
kültürümüzle bağımızın kesilmemesi bakımın
dan Arap harflerini değerlendiren yazılarım. 
yanlış tefsirlere yol açıyor. Benim Lâtin harf
lerinin kalkmasını istediğime hükmedenler var. 
Lâtin harfleri kalkamaz.» demektedir. Bu iti
barla, inkılâplarımıza aykırı bir hususun bu
lunmadığı yazarın bu ifadesiyle sabittir. 

Bundan da inkılâp aleyhtarı gibi bir hükme 
varmak mümkün olamaz. 
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'Müftüoğhı Ahmet Hikmet'in «Gönül Hanım» 
adlı hikâyesinde ise ne Lâtin harfleri yerilmiş 
ve ne de Arap harfleri övülmüştür. 

Söz konusu yapılan eserlerin karşı devrim
ci bir anlayışta olduğunu düşünmek doğru de
ğildir. Bakanlığımız, Türk toplumunun fikir 
hayatına millî ve beşerî değerler kazandıracak 
kitaplar yayımlamaktadır. 

5. Atatürk Üniversitesinin kuruluşundan 
bugüne kadar Üniversite Yönetim Kurulunun ve 
rektörlüğün uygun mütalâası ve ilgili resmî ma
kamların tasvibiyle çeşitli kuruluşlara, zaman 
zaman arsalar tahsis edilmiştir. 

Arsa tahsisinden sonra arsaların üzerinde 
yapılacak inşaatla ilgili yetki, arsayı alan ku
rum veya kuruluşa aittir. 

Atatürk Üniversitesi Öğrenci Derneği ile 
Manevî Kalkınma Derneğine yukarda izah edi
len işlem dahilinde tahsis edilen arsa üzerin
de sözü edilen derneklerin cami yapımına baş
ladıkları, camiye ek olarak kurs odaları, loj
manlar ve fakir öğrenci için aşevi gibi binala
rın yaptırılmadığı görevliler tarafından tespit 
edilmiştir. 

6. Türk Ev Kadınları Kültür Derneğin'ce 
liseler arasında Nihat Sami Banarlı'nın, «Türk
çe n in Sırları» kitabı üzerine ödüllü bir yarış
ma t ert ib edil eliği ve buvun için müsaade isten
diği İstanbul Valiliği tarafından Bakanlığımı
za bildirilmiştir. Bu tür yarışına isteklerine, 
daha önce bu konularda takibe dilecek usulle 
ilgili olarak valiliklere Bakanlığımızca gönde
rilen 10 . 1 . 1972 gün ve 052/982 sayılı genel
gemizde belirtilen esasların dikkate alınarak 
cevap verilmesi uygun görülmüş ve bu konuda 
genelge esaslarına uygunluğu valilikçe tespit 
edildiği takdirde gereğinin yapılması hususu 
İstanbul Valiliğine duyurulmuştur. 

Sözü edilen yarışma Türkiye'deki bütün li
selerde değil, sadece yukarda bahsedilen esas
lar dahilinde, İstanbul Liseleri arasında düzen
lenmiştir. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

3. — Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi 31a-
cit Z ererdin, Amasya ilinde bir fakülte açılması
na dair soru önergesi ve 3111ı E yitim Bahanı Or
han Dengiz'in yazdı cevabı (7/134) 
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Cumhuriyet Sena/tosu Başkanlığına 
Amasya Zira" Odası Başkanlığınca, Millî Eği

tim Bakanlığına yazılan 10 . 5 . 1973 tarihli yazı 
için çevre Senatörü olarak aracılığım ilenmekte 
ve cevap beklenmektedir. 

Tüzüğümüzün 120 nci maddesi gereğince ya
zılı elarak havalesini saygılarımla arz ederim. 

Mac't Z'cren 
C. Senatosu Bask an vekil i 

Amasya 
Zira1'; Odası 

10 . 5 . 1973 
Konu: İlimizde bir Fakül
te açılması. 

Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek Makamına 
Ankara 

Amasya'nın tarih boyunca Anadolunun en 
önemli bir bilim ve eğitim merkezi olduğu, Amas
yalının da illerinin bu vasfına uygun bir tutum 
vo davranış içinde bulunduğu yüksek malûmları
dır 

Ancak Cumhuriyetin kurulduğu tarihten bugü
ne kadar bu ilde onun ve vasfına lâyık bir ilim 
müssesesi maalesef açılamamıştır. Ae'i milletlmi-
zYı tarihini süsleyen ve insanlığa ışık tutan Amas
yalı İlim adamlarının torunları olarak Sivas'ta 
kurulması takarrür eden Cumhur'yet Üniversite
sinin İki, hiç olmazsa bir fakültesinin Amasya'da 
açılmasına müsnde ve emir buyurulmasmı, bu fa
külte Ziıa t Fakültesi olacaksa bu iş İçin (Göklıö-
vük Meslek Zira!; Okulu) nuıı son derece elverişli 
bulunduğunu saygılarımı;:1 a arz ederiz. 

Hasan Apaydın ' Sa'.Ip Ergin 
Ziraat Odası Meclis Z Yüksek Mühendis 

Balkanı Yönetim Kurulu Başkanı 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 11 . 6 . 1973 

Bakanlık Müşavirliği 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi : 18 . 5 . 1973 'tarih ve 1438/618 - 7/134 sa
yılı yazıları. 

Cumhuriye't Senatosu Amasya Üyesi Maclt 
Zeren'in, Amasya ilinde bir fakülte açılmasına da
ir yazılı soru önergesi İle ilgili cevabımız ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Orhan Dengiz 

Millî Eğitim Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu Amasya Üyesi Mae İt Zc- • 
ren'İn, Amasya ilinde bir'fakülte açılmasına dair 

yazılı soru önergesi ile ilgili cevabımız 

Halen Türkiye Büyük Mili et Meclisimle görü
şülmekte olan «Üniversiteler- kanun tasarısı» nda 
yeni kurulacak üniversite ve fakültelerle ilgili ye
ni bâzı esaslar getirilmekte olduğundan, bundan 
böyle vâki olacak üniversite kurma veya, fakülte 
açma teklifleri, İkinci Be- Yıkık Kalkınma Plâ
nının öngördüğü sekil ile Üniversiteler Kanunu
nun getireceği esaslara göre değerlendirilecek
tir. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

<i. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdı özer'in, Malatya Devlet Hastanesine, bir 
sinir mütehassısı tayinine dair soru önergesi ve 
Seığhh ve Sosyal Yardım Bakanı Vefa Tanır'in 
yazılı cevabı. (7/138) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun .Sağlık.Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 25 . 5 . 1073 

Malatya Senatörü 
Ham di Özer 

Malatya ilinde yıllardan beri bir sinir müte
hassısı yoktur. 5CÖ bin nüfusu ile hinterlandı 
çok geniş elan Makatya Devlet Hastanesinde 
bir sinir mütehassısı bulunmadığı için hastalar 
Ekâzığ'a gönderilmekte ve çok zorluklara uğra
tılmaktadır. Bakanlıkça Malatya Devlet Hasta
nesine bir sinir mütehassısı atanacak mıdır? 

12 . 6 . 1973 0 : 1 

T. C. 
Sağlık ve Sosyal Yardım • 8 .6 .1973 

Bakanlığı 
jSayı : 759 

Konu : Malatya Senatörü Saym 
Hamdi Özer'in yazılı soru önergesi 
Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
îlgi : 29 . 5 . 1973 tarih, Kanunlar Müdür

lüğü, 675-1458-7/138 sayılı yazı. 
Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın 

Hamdi Özer'in 25 . 5 .1973 tarihinde vermiş 
okluğu yazılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Arz ederim. 
Saygı1 arımla. 

Dr. Vefa Tanır 
Sağlık ve ıSosyal 
Yardım Bakanı 

Malatya Senatörü Sayın Hamdi Özer'in yazılı 
soru önergesine cevabım 

Soru : Malatya ilinde yıllardan beri bir si
nir mütehassısı yoktur. 500 bin" nüfusu ile hin
terlandı çok geniş olan Malatya Devlet Hasta
nesinde bir sinir mütehassısı bulunmadığı için 
hastalar Elâzığ'a gönderilmekte ve çok zorluk
lara uğratılmaktadır. Malatya Devlet .Hastane
sine bir sinir mütehassısı atanacak mıdır? 

Cevap : Malatya Devlet Hastanesi Asabiye 
mütehassıslığı kadrosu münhal olup, Bakanlığı
mız Haberler Bivteninde de ilân edilmektedir. 

Sözü geçen yere ilk imkânda ve isteklisi ha
linde bir asabiye mütehassısı tâyini yapılacak
tır. 

Saygılarımla. 
D-. Vefa Tanır 

Sağlık ve Sosyal 
• Yardım Bakanı 

>>©<< 
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Cumhuriyet Senatosu 

GÜNDEMİ 
72 NCİ BİRLEŞİM 

12 . 6 . 1973 Sallı 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçim 

2. —• Anayasa Mahkemesine bir yedek üye 
seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Harıcli öz ar'in Yunanistan'da bulunan Türk 
azınlığı ile Türkiye'de bulunan Rum azınlığına 
dair Dışişleri Bakanından sözlü sorusu (6/'5l87) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nm, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankası aracılığı ile verilen kredilere dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/575) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'm, 12 Mart öncesine dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/2) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in, yurt dışında mahkûm olan Türk
lere dair Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/8) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucuzal'm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/10) • 

6. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Be
liğ Beler'in Türk Hava Yollarına dair, Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/11) 

7. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Rifat Öztürkçine'nin, Türk sporunun durumu
na dair Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
rusu. (6/19) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nm, tarım ürünlerinin fiyatlarına 
dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/18) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın, haşhaş ekiminin yasaklan
masına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/20) 

I I I 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi özer'in, demokratik Cumhuriyet düze
nini yok etmek amacını güdenlerin adalete 
teslimi hususunda Senato araştırması isteyen 
önergesi (10/45) 

2. — Cumhuriyet . Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikecligil'in, Ankara İmar Limited Şir
ketine dair Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/2) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
içinde bulunduğu duruma dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/3) 

4. —• Tevfik Fikret Lisesi hakkında kuru
lan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyo
nu raporu (10/46) (Dağtma tarihi : 27.9.1972) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 ne i maddesi muva
cehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatıyle senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul Üyesi Ek
rem Özden'in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31 sayılı kararları (Da
ğıtma tarihi : 18 . 7 .1972) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Ekrem özden'in, son birkaç ay içinde, özellik
le İstanbul'da vukubulan yangınlara dair 
Senato araştırması isteyen önergesi (10/4) 

(Devamı arkada) 



7. — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı 
ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumu
na dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu (10/33) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 3 .1973) 

'8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayman
lığının Aralık 1972 ve Ocak, Şubat 1973 ayları
na ait hesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu 
(5/9) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5.1973) 

9. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
Şevket Akyürek'in, çimento ihracı konusunda 
Senato Araştırması isteyen önergesi (10/5) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Giresun Üyesi 
İhsan Topaloğlu ile İstanhul Üyesi Fikret Gün-
doğan'm, yurdumuzdaki enerji darlığının neden
leri ve çözüm yolları konusunda Senato Araş
tırması isteyen önergeleri (10/6) 

X 11. — 1973 yıh Bütçe Kanununa bağlı (R) 
işaretli cetvelin Cumhuriyet Senatosu kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mecli
si 2/887; Cumhuriyet Senatosu 2/57) (S. Sayı
sı; 273) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 
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I X12. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) 
i cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun 

İ teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 2/890; Cumhuriyet Senatosu 2/5'6) 
(S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1973) 

X 13. — 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
kanım teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/848; Cumhuriyet Sena
tosu 2/54) (S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 
4 . 6 . 1973) 

X 14. — 1973 yılı Bütçe Kanununun Millet 
Meclisi kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun .teklifi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/883; Cumhuriyet Senatosu 
2/55) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 
4 .6 .1973) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

. . . > . •msa>9<' 



Toplantı: 12 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 278 
Millî Eğitim temel kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim ve Bütçe ve 
Plân komisyonlarından 5'er üye alınmak suretiyle kurulan Geçici 

komisyon raporu (M. Meclisi t 1/754; C. Senatosu : 1/201) 

(Not : M. Medlsi İS. Sayısı : 893) 

Mület Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6989 

2 . 6 . 1973 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 31 . 5 . 1973 tarihli 119 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen, MM Eğitim. Temel kanunu tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 

Fikret Turhangil 
Millet Meclisi Başkanı Y. 

Not : Bu tasan 6 . 12 . 1972 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 28, 29, 30, 31 . 5 . 1973 tarihli 116, 117, 118 ve 119 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 893) 

Cumuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/201 

Karar No. : 2 

Geçici Komisyon raporu 

5 . 6 . 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 31 Mayıs 1973 tarihli 119 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işarî oyla kabul edilen, Millî Eğitim Temel kanunu tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 2 Hazi
ran 1973 tarihli ve 6989 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gönderilmekle, 
Cumhuriyet Senatosunun 5 Haziran 1973 tarihli 71 nci Birleşiminde Millî Eğitim Bütçe ve Plân 
komisyonlarından beşer üyenin katılması suretiyle kurulması kabul edilen Geçici Komisyonumu
zun, 5, 6 ve 7 Haziran 1973 tarihli Birleşiminde Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Dev
let Plânlama Teşkilâtı temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu. 
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I. - Tasarı, Türk millî eğitiminin düzenlenmesinde esas alınacak genel amaç ve ilkeleri, eği
tim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul, bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri 
ve Devletin ve öğretim görev ve sorumluluğu ile ilgili - temel hükümlerin - bir sistem bütünlüğü 
içinde düzenlenmesini öngörmektedir. 

Tasarının gerekçesinde, Millî Eğitim Temel kanunu tasarısının, Millî Eğitim Reformunu ger
çekleştirmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Plânlama Kurulu ile Bakan
lar Kurulunca kabul edilerek 13 Ekim 1972 tarihli ve 14/335 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 
«Millî Eğitim Reformu Stratejisi» esaslarında hazırlanmış olduğu ve hazırlıklar sırasında da, geç
mişte bu yolda yapılan bütün çalışmaların değerlendirildiği ve özellikle VII nci ve VIII nci Mil
lî Eğitim Şûraları kararlarından yararlanıldığı ve uzun dönemli kalkınmanın ve Üçüncü Beş Yıl
lık Kalkınma Plânının temeli hedefleri ve Stratejisine uyulduğu belirtilmektedir. 

Tasarı yedi kısımdan meydana gelmekte olup; 
Birinci kısım, Türk millî eğitiminin genel amaçlarının ve bu amaçların gerçekleştirilmesinde 

esas alınacak temel ilkelerin, 
İkinci kısım, üç bölümden oluşarak, eğitim sisteminin genel yapısını saptamakta ve birinci bö

lümünde eğitim sistemini belirten genel hükümler; ikinci bölümde örgün eğitimi teşkil eden 
- okul öncesi eğitim - ; üçüncü bölümde yaygın eğitimin anaçizgileri ve bütünlüğünün, 

Üçüncü kısım, eğitim sisteminin en önemli unsuru olarak öğretmenlik mesleğinde, okul önce
sinden yüksek öğretime kadar bir bütünlük içinde yetiştirilme, görevlendirilme, hizmet içi eği
tim ve istihdam şartları ile mesleğin tümü için geçerli ortak hükümlerin, 

Dördüncü kısım, eğitim sisteminin altyapısını teşkil eden okul, bina ve tesislerin, 
Beşinci kısım, eğitim sisteminin önemli unsurlarından eğitim araç ve gereçler ile ilgili hüküm

lerin, 
Altıncı kısım, Devletin eğitim ve görev sorumluluğunun ve Millî Eğitim Bakanlığının merkez 

ve taşra teşkilâtlarına ait örgütlenmeye ilişkin hükümlerin, 
Düzenlenmesine ilişkin esasları ihtiva etmektedir. 

1. Türk toplumunun ihtiyaçlarına uygun, sağlam bir millî birlik ve bütünlük içinde yurdumu
zun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını gerçekleştirmeyi ve hızlandırmayı ve Türk Milleti
ni çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline getirmeyi hedef tutan, millî eği
tim amaçları ve bunların gerçekleştirilmesinde uyulacak temel ilkeler saptanmış olacaktır. 

2. Gençlerin ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yetiştirilmeleri için eği
tim muhteva ve metotlarının yöneltme ilkesine dayalı olarak düzenlenmesi ve rehberlik hizmetleri 
ile objektif ölçme ve değerlendirme tekniklerinden yararlanma imkânı sağlanmış olacaktır. 

3. Eğitim sisteminin yapısı, vatandaşlarımızın örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgi, is
tidat ve kabiliyetleri ölçüsünde toplumun ihtiyaçlarına göre yetiştirilebilmelerini ve imkân ve fır
sat eşitliği içinde daha üst öğretim basamaklarına geçebilmelerini sağlayacak şekilde kurulacak 
ve bunun için de her derece ve türdeki okullar, kendi içinde ve bunlarla yaygın eğitim kurumları 
arasında yatay ve dikey geçişlere imkân verecek ve bir diğerini tamamlayacak bir sistem bütün
lüğü içinde düzenlenecektir. 

4. Çocukların zihnî yeteneklerinin hızla geliştiği bir dönem olan okul öncesi eğitim, ülkemiz 
eğitim sisteminde önemine uygun bir yer alacaktır. 

-5. 7 ve 14 yaşları arasını kapsayan temıel eğitimi, öğrencilerin aynı zamanda hayata hazırlanmala
rım sağlamak maksadı ile günümüzdeki ilk ve ortaokul öğretimini de içine alarak, eğitim siste-
'minin ait kademesini meydana getirecek ve uzun dönemde mecburi öğrenim süresini 8 yıla çıkara
cak şekilde yeniden düzenlenecektir. 

6. Genel eğitime ağırlık veren ve birbirine kapalı dikey kuruluşlar şeklindeki günümüz orta
öğretim sistemi, meslekî ve teknik eğitime ağırlık veren, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri
ne ve toplumun ihtiyaç1!arma göre yüksek öğretime, iş alanlarına ve hayata hazırlayan, aralarm-
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da yatay ve dikey geçişler bulunan - lise - adı altında çeşitli programlardan veya okullardan 
oluşmuş bir sistem bütünlüğü içinde yeniden düzenlenecektir. 

7. Nüfusu az ve dağınık olan veya gerekli görülen yerlerde ortaöğretimin genel, mestlekî ve 
teknik programlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı liseler kurulacaktır. 

8. G-enel, meslekî ve teknik nitelikte gördükleri ortaöğrenimlerini bitiren gençlerin yetişti
rildikleri yönde yüksek öğretime geçebilmeleri yeni bir statüye bağlanacaktır. 

9. Yüksek öğretim, millî eğitim sistemi çerçevesinde öğrencileri lisans öncesi, lisans ve lisans
üstü seviyelerinde yetiştiren bir bütünlüğe kavuşturulacak ve statüleri arasında aşırı derecede 
farklılıklar bulunan bugünkü yüksek öğretimi kurumları, bu kanunun getirdiği ortak esaslar çer
çevesinde yeniden düzenlenecek ve bu bütünlük içinde teknoloji üretimi ve uygulatması için eleman 
yetiştirmek üzere, temel iki kanalda görev alacak kuruluşlar bulunacak ve bu kanallar aracında 
öğrencilere kabiliyetlerine göre geçiş yolları açık tutulacaktır. 

10. Örgün eğitimden yeteri kadar yararlanamayan kimselerin, yaygın eğitim yolu ile toplum 
ihtiyaçlarına göre sürekli bir şekilde yetiştirilme'1, eri imkânları sağlanacaktır. 

11. Öğretmenlik, meslek olarak bir bütünlüğe kavuşturulacak ve öğretmen yetiştiren ku
rumların seviyesi yükseltilecek ve gerelk bu ku rumlar ve gerek hizmet içi eğitim müessesesi yo
lu ile, öğretmenlerin, yatay ve dikey geçişlerle yükselmelerine imkân verilecek ve öğretmen
lerin yurdun çeşitli bölgelerinde görev yapma lan düzeni getirilecek ve özellikle malhrumiyet 
belgelerinde, öğretmenler için konut imkânları gözetilecektir. 

12. Her derece ve her türdeki eğitim kurum lamım yer, personel, bina, tesis ve ekleri; do
natım, araç - gereç ve öğrenci kapasiteleri ile ilgili standartların tespit edilmesi ve eğitim ku
rumlarının bu standartlara göre optimal büyüklükte kurulması ve verimli bir biçimde işletil
mesi sağlanacaktın'. 

13. Eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçleri, öğ
retmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı ola cak basılı eğitim malzemelerinin, hazırlanması ve 
temini ile ilgili esaslar, eğitini teknolojisindeki yeniliklere ve modern program geliştirme tek
niklerine uygun olarak yeniden düzenlenecektir. 

Arz edilen esasları ihtiva eden ve genel olarak; eğitime ayrılan kaynakların, toplumumuzun 
ihtiyaçlarına en elverişli bir biçimde kullanılmasına zemin hazırlayıcı olup, uzun dönemli kal
kınma stratejisi ile Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında, ilgili yaş nüfuslarında okullaşma 
oranları olarak temel eğitimin birinci kademesi için 1977'de % 100, ikinci kademesi için 1977'de 
% 50, 199'5'te % 75; orta öğretim için 1977'de %25, 1995'te % 45; yüksek öğretim için 1977'de 
% 9, 1995'te % 115 gibi ileri hedefleri kalbul etmiş bulunan tasarı, memleket gerçekleri ve uzun 
vadeli kalkınma çabalarında esas alınmış bulunan prensipler yönünden değerlendirilerek Ko
misyonumuzca da benimsenmiştir. 

İT - Millet Meclisi metninin 1, 2, 3, 4, 5, '6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 5i, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, geçi'çi madde, 1, 63 ve 64 ncü maddeleri Komisyonu
muzca da aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının, yüksek öğretimin paralı oluşundan söz eden 38 nci maddesi, Komisyonumuzca ge
niş görüşmelere konu kılınmış ve : 

a) işbu maddede münhasıran, paralı yüksek öğretim, kurallından söz edilmiş bulunduğu, 
•b) Bu kuralın uygulamasının, Üniversiteler v. b kanunlar ile ve bu yolda konulacak tüzük 

ve yönetmelik hükümleri esaslarında yürütüleceği, 
c) Bu yükümlülüğün, ancak imkânları müsait gençler hakkında söz konusu olacağı ve her 

şeyden önce, imkânları kısıtlı gençler lehine getirilmiş bulunulduğu, 
d): Uygulamayı gerçekleştirecek tüzük ve yönetmeliklerde, yükümlüler ile yükümlülükle

rin yeter açıklık içinde tanım]anifp belli kıstaslara bağlanacağı, 
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e) İşbu maddede söz konusu - fon - un münhasıran, imkânları kısıtlı gençlerin yararına 
tahsis edilebileceği ve başkaca bir kullanışa konu kılınamayacağı, 

f) Çok büyük rakamlara ulaşmasa da, - fon - un, imkânları kısıtlı gençlere tanınmış bir im
kân olduğu ve böylece - fırsat eşitliği - nin sağla nmasmda yararlı bir unsur kabul edilmek gerek
tiği, 

Esasları tespit edilmiştir. 
Komisyonumuz, memleketimizin hemen her yöresinde ve kimi zaman çok ağır şartlar ve mah

rumiyetler altında sürekli olarak hizmet vermek durumunda olan öğretmenlerden; görevlendiril
dikleri yerlerde gerekli eğitim kurumu bulunmayanların çocukları için ilgi, istidat ve kabiliyet
lerine göre öğrenim görmeleri yolunda, Devlet çe gerekli tedbirlerin (Yüksek öğretim gören
lerde burs, kredi, yurt v. b.) alınmasına dair genellikle benimsediği gömsün bir temenni olarak 
raporda ifadesi ile Hükümetin ve ilgililerin dik katine sunulmasını da karar altına almıştır. 

III . - Tasarının, ivedi olarak gerçekleştirilmesi icalbeden reform tasarıları meyanmdaki önemli 
yerini gözeten komisyonumuz, bu mahiyeti nedeniyle Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşül
me hususunda istemde bulunulmasını da karar altına almıştır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygıyle sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. C. Ege 

Samsun 
F. Tevetoğlu 

Sözcü 
Afyon Karakisar " 

K. Karaağaçlıoğlu 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Yılmaztürk 

Kâtip 
Malatya 

.V. Akyurt 

Tabiî Üye 
Gerekçesinde millî eğitimimize re
form getireceğinden söz eden bu 
tasarıya, bu nitelikte görmediğim 
için, ayrıca paralı öğretime kapı 
açtığından tasarıya karşıyım. 

Söz hakkım saklıdır. 
S. Karaman 

Gaziantep 
Muhalifim. 

Söz hakkım mahfuzdur. 
S. Tanyeri 

Ta'biî Üye 
Tasarının tümüne karşıyım 

Söz hakkım saklıdır. 
Muhalefet şerhim eklidir. 

M. özgüneş 

C. Bşk. Seç. Üye 
Bâzı maddeler üzerindeki düşün
celerim ilişik yazımda belirtilmiş
tir. 

Söz hakkmı mahfuzdur. 
H. Dener 

Ankara 
/. Yetiş 
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Muhalefet şerhi 

Anahatlarmı aşağıda belirttiğim, ayrıntılarını Grenel Kurulda arz edeceğim sebeplerle tasarı
nın tümüne karşıyım. 

I. - Eğitim felsefesi bakımından : 
a) Tasarı, Türk eğitim felsefesini tam olarak ihtiva etmektedir. Buna karşılık, müfredat prog

ramlarında yer alması gereken bâzı eğitim örgütleri, metne, eğitim felsefesi olarak girmiştir. 

b) Yükseköğretimin paralı olması, Cumhuriyet Devri eğitim felsefesinde zararlı bir gedik aç
maktadır. 

II . - Eğitim politikası bakımından : 
Tasarıda eğitim hedeflerine ve eldeki imkânların bu hedefler için kullanılma şekline açıklıkla yer 

verilmemiştir. 

I II . - Eğitim sistemi bakımından : 
Tasarı, 
a) Türk eğitim sistemini reforma değil deforma tabi tutmaktadır. 
b) Türk eğitiminin anasorunları olan, 
1. Eğitim kurumları üzerindeki adet baskısını azaltmak şöyle dursun, artırmaktadır. 
'2. Verim düşüklüğünü giderici tedbirler getirmemektedir. 

3. Ekonomik, sosyal ve moral kalkınmamız için gerekli eğitilmiş insangücünü, yeter sayıda ve za
manında ve nihayet istenilen nitelikte yetiştirmeyi hedef tutan tedbirler yoktur. 

4. Getirilen sistem, yurdumuzun şartları ve ekonomik imkânlarımızla bağdaşmamaktadır. 

IV. - Eğitim düzeni bakımından : 
Eğitim ile ilgili şikâyetlerin mihraklaştığı noktalardan biri olan eğitim düzenimizin yeniden dü

zenlenmesine ait hiçbir hüküm getirilmemiştir. 
Bozuk bir eğitim düzeni ile eğitim politikası ve eğitim sistemi uygulama alanına konulamaz. 

Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 
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MüHî Eğitim Temel kanunu tasarısını inoelienDe ile görevli Senato Geçici Komisyonu 
Sayın Başkanlığına 

Tasarının bâzı maddeleri hakkındaki düşüncelerim 11 sahifelik ilişik yazımda kısaca belirtil
miştir. 

Raporunuzun sonuna dercini, yüksek tensibinize saygılarımla arz ederim. 

7 . 6 . 1973 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
Hayri Dener 

Komisyonumuzda «M. Eğ. Temel Kanunu tas arısı» na çoğunlukla verilen son şekil üzerindeki 
düşüncelerim, aşağıda özetle belirtilmiştir, saygılarımla arz ederim : 

Tasarıdaki 2, 10, 3 ncü ve özellikle 12, 31, 35 ve 37 nci maddelerin, Hükümetin teklifinde ya
zılmış oldukları gibi kabul edilmesi, 38 nci maddedeki yüksek öğretimin paralı olması sistemi
nin, bir süre daha uygulanmamasını daha uygun bulmaktayım : 

2 ve 10 ncu maddelerde geçen Atatürk ilkeleri deyimi, Atatürk inkılâpları olarak değiştirilmiş
tir. Atatürk ilkeleri deyimi, daha doğrudur ve olduğu gibi bırakılması uygun olacaktır. 

Devrüm, önemli, 'köklü ve çabuk bir değişim için yapılan girişim, çaba ve hareket; ilke ise, bu 
değişimin kendisi, tanımı ve ifadesidir. 

Devletimizin şeklinin Cumhuriyet olması, Türk alfabesinin kabulü, öğretimde birlik, lâiklik, 
kadınlarımıza eşit haklar verilmesi ve bunlara benzer önemli, siyasal, sosyal ve kültürel deyişim-
lere yönelen girişimler, çabalar birer devrim; bu deyişim'Ier ve bu deyişimlerii tammlayajn kural
lar da birer ilkedir. 

Devletimizin şeklinin Cumhuriyet olması yolundaki çabalar, bir devrimdir; Anayasamızın 1 nci 
maddesini teşkil eden «Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir» hükmü bir ilkedir. 

Hükümetin getirdiği tasarıda, 3 ncü maddedeki Türk eğitim sistemi deyimi, Türk eğitim ve öğ
retim sistemi olarak değiştirilmiştir. Eğitim sözcüğü, öğretimi ve öteki bütün kültürel faaliyet
leri de içine alan kapsamı geniş bir sözcüktür. M. Eğ. Bakanlığı, M. Eğ. Temel Kanunu deyimleri 
de, bu düşünüşü açıkça belirlemektedir. 

Ayrıca, kabul edilen 10 ncu maddenin «millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri 
olarak, Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan 
öğretimine önem verilir» paragrafındaki «özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan» kaydını, 
bu kayıt, bu çabada çok dikkatli olunması için bir uyarı olarak konulmuş olsa da, uzun süredir, 
dilimizin tüıkçeleştirilmesi yolunda süregelen dikkatli ve başarılı çalışmaları engelleyebileceği, 
hattâ, sayıları az da olsa, bu tüıkçeleştirme çabasına nedense karşı olanlara, bu çabayı köstekle
yecek bir hak ve cesaret verebileceği kaygısı ile, çok sakıncalı bulmaktayım. 

Bu nedenle, 10 ncu maddenin. Hükümetin getirdiği tasarıda olduğu gibi bırakılması uygun 
olacaktır. 

Hükümet tasarısında, 12 nci madde «Türk eğitiminde lâiklik esastır. Din eğitimi ve öğretimi, 
ancak kişilerin kendi isteğine ve küçüklerin de kanunî temsilcilerinin isteğine bağlı olarak veri
lir» şeklinde tespit edilmiştir. Açık olarak herşe,yi belirten Ira ifadeye eklenen, «bu isteğin okula 
giriş anında veliler tarafından yazılı olarak bildirilmesi» kaydı, velileri, 3 yıl sonra başlayacak bir 
ders için, 3 yıl önceden bağlama ile, işleme ne gibi bir yarar sağlayacağı anlaşılamamaktadır. 

Bu maddenin ele, Hükümet tasarısında olduğu gibi, aynen bırakılması yerinde olacaktır. 
Hükümet tasarısında, 31 nci madde, «İmam - hatip okulları, imamlık ve hatiplik gibi din hik

metlerimin yerine getirilmesi ile görevli kimseleri yetiştirmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığınca, 
temel eğitimie dayalı olarak ve yalnız erkek öğrenciler için açılmış ayrı meslek okullarıdır» şeklin
de, konuyu çok aıçık bir ifade ile belirttiği haide, bu madde tamamen değiştirilerek, madd», 
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«•imam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu, öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine 
lerinhı ifası ile görevli kimseleri yetiştirmek üze-re, Millî Eğitim 'Bakanlığınca açılan, ortaöğretim 
sistemi içindie, hem mesleğe, hem yüksek öğrenimce hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim ku
rumlarıdır» şekline sokulmuştur. 

Hükümet t aşarisini n genel gerekçesinde, 31 nci madde için şöyle denilmektedir: «İmam - ha
t ip okulları, imamlık ve hatiplik gibi din hizmetlerinin ifası ile görevli kimseleri yetiştirmek üze
re açılan okullardır. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, amaçları dolayı-
sıyle, din öğretimine mecburî dersler arasında geniş ölçüde yer ve önem verilen bu okulların, Mil
lî Eğitim Bakanlığı tarafından «Ayrı Mektepler» olarak açılmasını âmirdir. 

Tevhidi Tedrisat Kanunu, Türkiye Cumhuriyetinin lâükllik niteliğini koruma amacını güden bir 
kanun olarak, Anayasanın 153 ncü maddesinde yer almış bulunmaktadır. 

Bu defa 31 nci madde, Tevhidi Tedrisat Kanununun ilgili maddesi hükmünü yerine getirmek, 
imam - hatip okullarının Millî Eğitim sistemi içindeki yerini açıklamak ve sekiz yıllık temel eğiti
me dayalı ve meslek icabı yalnız erkek öğrencilere mahsus ayrı meslek okuları olduğunu belirt
mek amacıyle getirilmiştir. İmam - hatip okullarını bitirtenler, bugün olduğu gibi, kendi alanların
da yüksek öğrenime geçebileceklerdir.» 

Bu gerekçe ve tasarının 28 nci maddesi açıkça göstermektedir ki, 

Anayasamızın 153 ncü maddesinin, diğer bâzı kanunlarla birlikte, yürürlükte tuttuğu ve hattâ 
hükümleri hakkında «Anayasaya aykırı olduğu rjcklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz» dediği, 
430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu, imam - hatip okulları gibi okulların, kanundaki deyimle, 
«Ayrı Mektepler» olarak açılmasını âmir bulunmaktadır. 

Bu nedenle, imam - hatip okulları, genel anlamı ile, ortaöğretim sistemi içinde yer almamakta, 
kendisine özgü ayrı bir yeri bulunmaktadır. 

Bu balkımdan bu okullar, liseler grubu içine alınamaz; hem mesleğe, hem de, genel olarak, 
yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayamaz. 

İmanı - hatip okulları, imamlık ve hatiplik gibi din •hizmetlerinin ifası ile görevli kimseleri ye
tiştirmek üzere, din öğretimine mecburî dersler arasında geniş ölçüde yer ve önem verilen 8 yıllık 
temel eğitime dayalı ve meslek icabı yalnız erkek öğrencilere mahsus ayrı bir meslek okuludur; 
imam - hatip okullarını bitirenler, bugün olduğu gibi, kendi alanlarında yüksek öğrenim^ geçebi
lirler. 

iBu açıklamalara göre, 31 noi madde olarak, kabul edilen değişik metin yerine, Hükümet tasa
rısındaki, Anayasamızın da tekiden kabul ettiği Tevhidi Tedrisat Kanununa uygun olan, metnin 
aynen kabulü gerekli bulunmaktadır. 

Hükümet teklifinde, 35 nci maddenin 2 nci paragrafında «Üniversiteler, bilim adamı, araştı
rıcı, yüksek öğretime öğretini üyesi, üretim ve hizmet birimlerinde üst düzeyde yönetimi ve de
netimi sağlayan elemanlar; Akademi ve Yüksek Okullar da, yüksek düzeyde uygulayıcı mesleik 
elemanları yetiştirirler» denilmekle, her üç kurumun görevlerinin açıkça belirtilmiş bulunması, 
bu konudaki farklı değerlendirmeleri ve tartışmaları ortadan kaldıracağı için, bu paragraf çok ye
rindedir. Çok yararlı ve gerekli olan bu paragrafı da içine alan bu maddenin tümünün, Hükümıet 
tasarısında olduğu gibi, aynen kabulü isabetli olacaktır. 

Son olarak, «Yüksek öğretimin paralı olması» sistemlini öngören 38 nci maddeye de kısaca de
ğineceğim : 

Yurdumuzda, malî durumu büyük bir öğrenim ücreti vermeye yeterli olan ailelerin sayısı, dar-
gelirli ailelerin sayısına oranla çok azdır. Ayrıca, birçok ülkelerde olduğu gibi, yurdumuzda hem 
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yüksek öğrenimini yapan, hem de yeterli para kazanabildi öğrencilerin sayısı da çok azdır. Bu ba
lomdan varlıklı ailelerin çocuklarından alınacak ücretler toplamı, dar gelirli aile çocuklarına ya
pılması öngörülen, burs, kredi gibi yardımları karşılayabilecek miktarda olaanaya.caktır. Madde
nin ifadesinde ise, alınacak ücretler toplamının çok olacağı iyimser düşüncesiyle «Bu fon, önce
likle başarılı ve muhtaç öğrenciler için burslara ve diğer yardımlara tahsis edilir» denilmektedir. 
Öte yandan öğrencilerin malî durumlarının tespiti çök güç olduğundan, bu sistemin uygulanma
sında büyük haksızlıkların, saıkmcalann ortaya çıkması çok muhtemeldir. Bu nedenlerle, yüksek 
öğretimin paralı olması sisteminin bir süre daha uygulanmaması isabetli olacaktır. 

Yüksek öğretimin paralı olması prensibini, tasarıdan büsbütün çıkarmayarak, konunun iyice. 
incelenmesine ve daha sonra uygulanmasına imkân vermek üzere, 38 nci maddenin aşağıdaki şe
kilde kabulünü öneririm : 

Madde 38. — Yüikseik öğretimin paralı olması sistemine geçiş tarihini ve bu tarihten sonra öğ
rencilerden alınacak ücretler, bu ücretlerden oluşacak Fonun kullanılışı, başarılı olup da maddî 
imkânları yüksek öğrenim yapmaya yeterli olmayan öğrencilere burs ve kredi verime ile ilgili esas
lar, Millî Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tespit edilecektir. 

Cumhurbaşkanmca S. Ü. 
Hayrı Dener 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN 

Millî Eğitim Temel kanunu tasarısı 

I - Kanunun kapsamı : 
MADDE 1. — Bu kanun, Türk millî eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eği

tim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve (tesisleri, 'eğitim araç ve gereçleri ve 
Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem 
bütünlüğü içinde kapsar. 

BİRİNCİ KISIM 

Türk Millî Eğitim sistemini düzenleyen genel esaslar 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Türk Millî Eğitiminin amaçları 

/ - Genel amaçlar : 

MADDE 2. — Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 
1. Atatürk inkılâplarına ve Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine 

bağlı; Türk Mületinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan 
ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve 
Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan millî, demokratik, lâik, sosyal bir hukuk 
devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış 
haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir 
kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan 
haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yara
tıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 

3. ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş 
görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak 
ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak; 

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artır
mak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı destekle
mek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir or
tağı yapmaktır. 

II - özel amaçlar : 

MADDE 3. — Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzen
lenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve aşağıda 
sıralanan temel ilkelere uygun olarak tespit edilir. 
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(TEOİCt KOMİSYONUM KABUL ETTİĞİ METİN 

Millî Eğitim Temel Kamunu tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nei maddesi Koınisyonumuzca da aynen kalbul edil
mişler. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 ncâ maddesi Komisyonumuzca da aynen kalbul edil-
mişjfcir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi mletndndn 3 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kaibul edü-
mişıtir. 
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(Mil'iett Meclislinin kaibul <eMiği metin) 

İKİNCİ BÖLÜM 

Türk Millî Eğitiminin temel ilkeleri 

1 - Genellik ve eşitlik : 

MADDE 4. — Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. 
Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

77 - Ferdin ve toplumun ihtiyaçları : 

MADDE 5. — Millî eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplu
munun ihtiyaçlarına göre düzenlenir. 

/ / / - Yöneltme : 

MADDE 6. — Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrul 
tuşunda çeşitli programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler. 

Millî Eğitim sistemi, her bakımdan, bu yöneltmeyi gerçekleştirecek biçimde düzenlenir. 
Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlen

dirme metotlarından yararlanılır. 

IV - Eğitim hakkı : 

MADDE 7. — Temel eğitim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. 
Temel eğitim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabili

yetleri ölçüsünde yararlanırlar. 

V - Fırsat ve imkân eşitliği : 

MADDE 8. — Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği sağlanır. 
Madî imkânlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğre

nim görmelerini sağlamak amacıyle parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardım
lar yapılır. 

Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır. 

VI - Süreklilik : 

MADDE 9. — Fertlerin genel ve meslekî eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. 
Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı 

olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim 
görevidir. 

VII - Atatürk inkılpâları ve Türk milliyetçiliği : 

MADDE 10. — Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırla
nıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faliyetle rinde Atatürk inkılâpları ve Anayasanın başlan
gıcında ifadesini bulmuş olan Türk milliyetçiliği temel olarak alınır. Millî ahlâk ve millî kültürün 
bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile, evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine önem 
verilir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 278) 



— 13 — 

;G-eçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kaibul edil-
mişıtir. 

MADDE 5. — MUM Meclisi metninin 5 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul ©dil-
mişitir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kaibul edil
miştir. 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kaibul edil
miştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 
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(•MilLest Meclislinin kabul 'ettiği •mjetin) 

Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kade
mesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim 
ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Millî Eğitim Bakanlığınca gereken 
tedbirler alınır. 

VIII - Demokrasi eğitimi : 

MADDE 11. — Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve 
devamı için yurttaşların sahibolmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, 
anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevî değerlere saygının, her türlü eğitim 
çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Ana
yasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine aykırı siyasî ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu 
nitelikteki günlük siyasî olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez. 

IX - Lâiklik : 

MADDE 12. — Türk eğitiminde lâiklik esastır. 
Din eğitimi ve öğrenimi ancak kişilerin kendi isteği ve küçüklerin de kanunî temsilcüeıinin 

isteğine bağlı olarak verilir. Bu istek kayıt esnasında veliler tarafından okul idaresine yazılı ola
rak bildirilir. 

X - Bilimsellik : 

MADDE 13. — Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve 
gereçleri, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli 
olarak geliştirilir. 

Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması bilim
sel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır. 

Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince 
donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddî ve manevî bakımdan teşvik edilir ve destek
lenir. 

XI - Plânlılık : 

MADDE 14. — Millî eğitimin gelişmesi iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine 
uygun olarak eğitim - insangücü - istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme 
ve tarımda modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak meslekî ve teknik eğitime 
ağırlık verecek biçimde plânlanır ve gerçekleştirilir. 

Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit 
edilir ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın meslekî eğitim kurumlarının kuruluş ve prog
ramları bu kademelere uygun olarak düzenlenir. 

Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasi
teleri ile ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal 
büyüklükte kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır. 

XII - Karma eğitim : 

MADDE 15. — Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin tü
rüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere 
ayrılabilir. 
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(G-eçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
mıişitir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metalinin 12 ned maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
mrJ3!ı/ir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
ımiişitdr. 

MADDE 14. — Millet Meclisi metninin 14 ncü malddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — Millöt Meclisi aneitninin 15 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
ımâştdör. 
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(Millet Mec'lis&niiîrı kaibul ettiği mtetin) 

XIII - Okul ile ailenin işbirliği : 

MADDE 16. — Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçeMeştiralmesine katkıda bulunmak için 
okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. 

Bu maksatla kurulacak okul - aile birlikleri, maddî imkânlardan yoksun öğrenciler ile okulun 
veya okul tarafından seçilecek kardeş okulların zarurî ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere her çeşit 
yardım ve bağış kabul edebilir. 

Yardım ve bağışların alınma, sarf edilme ve denetlenme şekil ve esasları Millî Eğitim Bakan
lığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

XIV - Her yerde eğitim : 

MADDE 17. — Millî eğitimin amaçları yalnız resmî ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı 
zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. 

Resmî, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle iUgili faaliyetleri, Milî Eğiştim aımjaçlıarınıa uy
gunluğu bakımından Millî Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir. 

İKİNCİ KISIM 

Türk Millî Eğitim sisteminin genel yapısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel hükümler 

/ - Örgün ve yaygın eğitim : 

MADDE 18. — Türk millî eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki 
anabölümden kurulur. 

Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, temel eğitim, ori^öğretim ve yükseköğretim kmıunlariını kap
sar. 

Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü 
kapsar. 

İKtNOt BÖLÜM 

örgün eğitim 

A) Okul öncesi eğitimi 

/ - Kapsam : 

MADDE 19. — Okul öncesi eğitimi, mecburî ilköğrenim çağına gelmemiş çocukların eğitimini 
kapsar. 

Bu eğitim isteğe bağlıdır. 

II - Amaç ve görevler : 

MADDE 20. — Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve 
temel ilkelerine uygun olarak, 

1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; 
2. Onları temel eğitime hazırlamak; 
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MADDE 18. — Millet Meclisi maninin 16 ncı msâd'&si Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 17. — Millet. Meclisi metninin 17 nsi mailesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
mistir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddeci Komisyonumuzca ela aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 19. — Millet Meclisi metninin 19 ncu maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul eclil-
mMdr. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 noi maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 
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3. Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı ya
ratmak ; 

4, Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır. 

III - Knruhı§ : 

MADDE 21. — Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız anaokulları olarak kurulabilecaği 
gibi, gerekli görülen yerlerdeki temel eğitim kurumlarının birinci devresine bağlı anasmıflan ha
linde veya ilgili diğer öğretim kurumlarına bağlı uygulama sınıfları olarak da açılabilir. 

Okul öncesi eğüifciim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre açılacağı Millî Eğitim 
Bakanlığınca yönetmelikle düzenlenir. 

iş Kanununa tabi işyerlerinin hangi şartlarla okul öncesi eğitim kurumu kurmaları gerek
tiği, Millî Eğitdim ve Çalışma Bakanlıkları tarafından birlikte düzenlenecek bir tüzükte gösterilir. 

B) Temel eğitim. 

7 - Kapsam : 

MADDE 22. — Temel eğitim genel olarak 7 - 14 yaşlarındaki çocukların eğitimini kapsar. 

II - Amaç ve görevler : 

MADDE 23. — Temel eğitimin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel 
ilkelerine uygun olarak, 

1. Her türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alış
kanlıkları kazandırmak; onu millî ahlâk anlayışına uygun olarak yetiştirmek; 

2. Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğre
nime hazırlamaktır: 

III - Kuruluş : 

a) Temel eğitim kurumlun : 

MADDE 24. — Temel eğitim okulları beş yıllık birinci kademe ile üç yıllık ikinci kade
me eğitim kurumlanndan meydana gelir. Birinci kademe sonunda ilkokul, ikinci kademe sonunda 
temel eğitim diploması (ortaokul diploması) verilir. 

b) Kuruluş şekilleri : 

MADDE 25. — Temel eğitim kurumlarının birinci ve ikinci kademeleri, bağımsız okullar 
halinde kurulabileceği gibi, imkân ve şartlara göre, birlikte de kurulabilir. 

Nüfusu az ve dağınık olan yerlerde, köyler gruplaştırılarak, merkezî durumda olan köy
lerde temel eğitim bölge okulları ve bunlara bağlı pansiyonlar, gruplaştırmanm mümkün ol
madığı yerlerde temel eğitim yatılı bölge okulları kurulur. 

C) Orta öğretim 

1 - Kapsam : 

MADDE 26. — Ortaöğretim, temel eğitime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mes
leki ve teknik öğretim kurumlarının tümünü kapsar. 
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MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi Koaıisyoıramıızca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
mıişitoir. 

MADDE 23. - - Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 24. — Millet Mecliisi metninin 24 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 26 ncı maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
mistir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

II - Ortaöğretimden yararlanma hakkı : 

MADDE 27. — Temel eğitimini tamamlayan ve ortaöğretime girrneye iıak kazanmış olan her 
öğrenci, ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkânlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri 
ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir. 

III - Amaç ve görevler : 

MADDE 28. — Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Millî Eğitimin genel amaçlarına ve temel il
kelerine uygun olarak, 

1. Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgarî ortak bir genel kültür vermek suretiyle 
onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadî, sosyal ve kül
türel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, 

2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrul
tusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına 
hasırlamaktır. 

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları ara
sında denge sağlanır. 

IV - Kuruluş : 

MADDE 29. — Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir. 
Belli bir programa ağırlık veren okullara lise, teknik lise ve tarım meslek lisesi gibi eğitim dal

larını belirleyen adlar verilir. 
Nüfusu az ve dağınık olan ve Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, ortaöğreti

min genel, meslekî ve teknik öğretim programlarını bir yönetim altında uygulayan çok programlı 
liseler kurulabilir: 

Ortaöğretim kurumlarının öğrenim süresi uygulanan programın özelliğine göre, Millî Eğitim 
Bakanlığınca tespit edilir. 

V - Ortaöğretimde yöneltme : 

MADDE S0. — Yöneltme temel eğitimde bsşlar; yanılmaları önlemek ve muhtemel gelişme
lere göre yeniden yöneltmeyi sağlamak için ortaöğretimde de devam eder, 

Yöneltme esasları ve çeşitli programlar veya ortaöğretim okulları arasında yapılacak yatay ve 
dikey geçiş şartları, Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenir. 

VI - Yüksek öğrenime geriş : 

MADDE 31. — Ortaöğretimin yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime hazır-
layan programlarını bitiren öğrencilere, yetiştirildikleri yönde, üniversitelere, akademilere ve yük
sek okullara girmek için aday olma hakkı tanınır. 

Hangi fakülte, akademi ve yüksek okullara hangi programları bitirenlerin nasıl girecekleri 
ilgili kurumlarca kararlaştırılır. Giriş şartlarının tespitinde ve uygulamada Millî Eğitim Bakan
lığı ile ilgili kurumlar arasında işbirliği yapılır 

Giriş, ya yalnızca diplomadaki derecelere ve notlara göre, ya merkezî müsabaka imtihanları 
sistemiyle, ya da her kurum tarafından münferit olarak düzenlenebilir. 
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MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisi metninin 28 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu m,^İdesi Komisyonumuzca da ayı::3n kabul edil
miştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisi meferirin 31 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul e&il-
mhltdr. 
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VII - İmam - hatip liseleri: 

MADDE 32. — imam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dinî. 
hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığınca 
açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe, hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uy
gulayan öğretim kurumlarıdır. 

TIII - Güzel sanatlar eğitimi : 

MADDE 33. — Güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri beliren çocukları küçük 
yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere temel eğitim ve orta öğretim seviyesinde ayrı okullar açılabi
lir veya ayrı yetiştirme tedbirleri alınabilir, özellikleri dolayısıyle bunların kuruluş, işleyiş ve ye
tiştirme ile ilgili esasları ayrı bir yönetmelikle düzenlenir. 

D) Yükseköğretim 

/ - Kapsam : 

MADDE 34. — Yükseköğrenim, ortaöğretime dayalı en az iki yıllık yükseköğrenim veren eği
tim kurumlarının tümünü kapsar. 

/ / - Amaç ve görevler : 

MADDE 35. — Yükseköğretimin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel 
ilkelerine uygun olarak, 

1. öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim po
litikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insangücü ihtiyaçlarına göre ye
tiştirmek ; 

2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak; 
3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları 

çöamek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak; 
4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve 

kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını toplu
mun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak dü
şüncelerini bildirmek; 

5. Araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan 
her türlü yayınları yapmak; 

6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim verilerini 
sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır. 

İ77 - Kuruluş : 

a) Yükseköğretim kurumlan : 

MADDE 36. — Yükseköğretim kurumları şunlardır : 
1. Üniversiteler, 
2-. Akademiler, 
3, Yüksekokullar. 
Yükseköğretim kurumlarının amaçları ve açılış, kuruluş, işleyiş ve öğretim üye ve yardımcı

ları ile ilgili esasları, üniversiteler, akademiler ve yüksekokullar kanunlarında düzenlenir. 
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MADDE 32. — Millet Meclisi metninin 32 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-

MADDE 33. — Milleit Meclisi metninin 33 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
mti3itiir. 

MADDE 34. — Milleit Meclsi metninin 34 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
miS'tir. 

MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
ımçişjtir. 

MADDE 36. — Milleit Meclisi metainkı 36 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
ımdiSıtAr. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

b) Yükseköğretimin düzenlenmesi : 

MADDE 37. — Yükseköğretim, millî eğitim sistemi çerçevesinde, öğrencileri lisans öncesi, 
lisans ve lisans üstü seviyelerinde yetiştiren bir bütünlük içinde düzenlenir. 

Bu bütünlük içinde çeşitli görevleri yerine getiren ve farklı seviyelerde öğretim yapan kuruluş
lar bulunur. 

Farklı seviyeler ve kuruluşlar arasında öğrencilere kabiliyetlerine göre, yatay ve dikey geçiş 
yolları açık tutulur. 

IV - Yükseköğretimin paralı oluşu : 

MADDE 38. — Yükseköğretim paralıdır. Başarılı olan fakat maddî imkânları elverişli olma
yan öğrencilerin kayıt ücreti, imtihan harcı gibi her türlü öğrenim giderleri burs, kredi, yatılıhk 
ve benzeri yollarla sağlanır. 

Öğrenim harç ve ücretlerinin tutarları ve bunların ödenme tarzları ile burs ve kredilerin tutar
ları ve bunların variliş esasları, Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak yönetmelikle tespit edi
lir. 

Bâzı alanlar için mecburî hizmet karşılığı öğrenci yetiştirilmesi baklandaki hükümler saklıdır. 

V - Yükseköğretimin planlanması : 

MADDE 39. — Yükseköğretimde, öğretim elemanlarından, tesislerden ve öğrencinin zamanın
dan en verimli bir şekilde yararlanmayı mümkün kılacak ve çeşitli bölgelerdeki yükseköğretim 
kurumlarının dengeli bir şekilde gelişmesini sağlayacak tedbirler alınır; yükseköğretimin bütü
nünü kapsayan ve ortaöğretimle ilgisini sağlayan bir plânlama düzeni kurulur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yaygın Eğitim 

/ - Kapsam, amaç ve görevler : 

MADDE 40. — Yaygın eğitimin özel amacı, millî eğitimin genel amaçlarına ve temsil ilkeleri
ne uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut, her hangi bir kademesinde bulunan 
veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında, 

1. Okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları 
hazırlamak, 

2. Çağımızın bilimsel, teknolojik, iktisadî, sosyal ve kültürel gelişmelerine uymalarını sağla
yıcı eğitim imkânları hazırlamak, 

3. Millî kültür değerlerimizi koruyucu, geliştirici, tanıtıcı, benimsetici nitelikte eğitim yap
mak, 

4. Toplu yaşama, dayanışma, yardımlaşma, birlikte çalışma ve örgütlenme anlayış ve alışkan
lıkları kazandırmak, 

5. iktisadî gücün artırılması için gerekli beslenme ve sağlıklı yaşama şekil ve usullerini be
nimsetmek, 

6. Boş zamanları iyi bir şekilde değerlendirme ve kullanma alışkanlıkları kazandırmak, 
7. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonomimizin gelişmesi doğrultusunda ve is-

ithdam politikasına uygun meslekleri edinmelerini sağlayıcı imkânlar hazırlamak, 
8. Çeşitli mesleklerde çalışmakta olanların hizmet içinde ve mesleklerinde gelişmeleri için 

gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 
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MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
mptsitdr. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 ncı maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir. 
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// - Kuruluş : 

MADDE 41. — Yaygın eğitim, örgün eğitim ile birbirini tamamlayacak, gereğinde aynı vasıf
ları kazandırabilecek ve birbirinin her türlü imkânlarından yararlanacak biçimde bir bütünlük 
içinde düzenlenir. 

Yaygın eğitim, genel ve meslekî - teklik olmak üzere iki temel bölümden meydana gelir. Bu 
bölümler birbirini destekleyici biçimde hazırlanır. 

/ / / - Koordiıuisijou : 

MADDE 42. — Genel, meslekî ve teknik yaygın eğitim alanında görev alan resmî, özel ve gö
nüllü kuruluşların çalışmaları arasındaki koordinasyon Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanır. 

Gene yaygın eğitim programlarının düzenleniş şekli yönetmelikle tespit edilir. 
Meslekî ve teknik yaygın eğitim faaliyetlerini yürüten Bakanlıklar ile özerk eğitim kurum-

lan ve resmî ve özel işletmeler arasında Millî Eğitim Bakanlığınca sağlanacak koordinasyon ve iş
birliğinin esasları kanunla düzenlenir. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

öğretmenlik mesleği 

/ - öej re t menlik : 

MADDE 43. — öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini 
üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir, öğretmenler bu görevlerini Türk Millî Eğitiminin amaçlan-
na ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler, 

Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağ
lanır. 

Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi öğretim kademesinde olursa olsun, 
öğretmen adaylannm yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, 
lisans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkân verecek biçimde düzenlenir. 

11 - Oyretmen ijelisiiren kurumlan etenuı yetkisi : 

MADDE 44. — öğretmenlik formasyonu veren üniversite ve akademiler dışındaki öğretmen 
yetiştiren kurumlar Millî Eğitim Bakanlığınca açılır ve yönetilir. 

/ / / - (iffff İmi ıılı• riü 'nitelikleri i'c serimi ; 

MADDE 45. — öğretmen adaylarında genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon 
bakımından aranacak nitelikler Millî Eğitim Bakanlığınca tespit olunur. 

Öğretmenler, öğretmen yetiştiren kurumlardan, akademilerden ve üniversitelerin ilgili fa
külte, enstitü ve bölümlerinden ve bunlara denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen yurt 
dışı kurumlardan mezun olanlar arasından Millî Eğitim Bakanlığınca seçilirler. 

Yüksek öğrenimleri sırasında pedagojik formasyon kazanmamış olanların ihtiyaç duyulan 
alanlarda, öğretmenliğe atanmaları halinde bu gibilerin adaylık dönemi içinde ya üşmeleri için 
Millî Eiğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır. 

Hangi derece ve türdeki eğitim, öğretim, teftiş ve yönetim görevlerine, hangi seviye ve alan
da öğrenim görmüş olanların ne gibi şartlarla seçilebilecekleri yönetmelikle düzenlenir. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 41. — Millet Meclisi mietninin 41 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
ım|iışjtdr. 

MADDE 42. — Millet Meclisi metninin 42 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
npsjtir. 

MADDE 43. — Millet Meclisi mıeitninin 43 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
mojş'tdr. 

MADDE 44. — Millet Meclsi metninin 44 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
mjiştir. 

MADDE 45. — Millelt Meclisi metninin 45 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
mişldır. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 278) 



— 23 — 

(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

IV - Öğretmenlerin bölge hizmeti : 

MADDE 46. — öğretmenlikte yurdun çeşitli bölgelerinde görev yapmak esastır. 
Hizmet bölgeleri ve ihtiyaçlara göre bu bölgebr arası yer değiştirme esasları yönetmelikle dü

zenlenir. 

V - Uzman ve usta öğreticiler : 

MADDE 47. — örgün ve yaygın eğitim kurummlarında ve hizmet içi yetiştirme kurs, seminer ve 
konferanslarında uzman ve usta öğreticiler de geçici olarak görevlendirilebilir. 

öğretimin tür ve seviyelerine göre uzman ve usta öğreticilerin seçimlerinde aranacak şartlar, gö
rev ve yetkileri yönetmelikle tespit edilir. 

17 - Öğretmelilerin hizmet içi yetiştirilmesi : 

MADDE 48. — öğretmenlerin daha üst öğreimm görmelerini sağlamak üzere yaz ve akşam okul
ları açılır veya hizmet içinde yetiştirilmeleri maksadıyla kurslar ve seminerler düzenlenir. 

Yaz ve akşam okulları öğretmen yetiştiren kurumlarca açılır; bunlara devam ederek yeterli 
krediyi dolduran öğretmenlere o kurumun belge veya diploması verilir. 

Millî Eğitim Bakanlığınca açılan kurs ve seminerlere devam edenlerden başarı sağlayanlara bel
ge verilir. Bu belgelerin, öğretmenlerin atama, yükselme ve nakillerinde ne ölçüde ve nasıl değer
lendirileceği yönetmelikle düzenlenir. 

VII - Yurt içi ve yurt dışı yetişme imkânları : 

MADDE 49. — Yurt içinde ve dışında daha üst öğrenim yapmak veya bilgi, görgü ve ihtisaslarını 
artırmak isteyen öğretmenlerin belli şartlarla, aylıklı veya aylıksız izinli sayılmaları sağlanır; bu 
şartlar, millî eğitimin ihtiyaçarı gözönünde tutularak, hazırlanacak yönetmelikle belirtilir. 

Öğretmen konutları : 

MADDE 50. — Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde, özellikle mahrumiyet 
bölgelerinde görevli öğretmenlere konut sağlanır. 

Konutlar okul binaları ile birlikte plânlanır ve yapılır. 
Eski eğitim kurumlarının konut ihtiyacı bir plâna bağlanır ve bu konutların yapımı için, 

her yıl Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesine gerekli ödenek konur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Okul binaları ve tesisleri 

I - Okul yapılan : 

MADDE 51. — Her derece ve türdeki eğitim kurumlarına ait bina ve tesislor çevrenin ihtiyaç
larına ve uygulanacak programların özelliklerine göre Millî Eğitim Bakanlığınca plânlanır ve yap
tırılır. 

Bu maksatla her yıl Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine gerekli ödenek konur. 
Arsa temini ile okul bina ve tesislerinin yapını ve donatımında, Devletin azamî imkânlarının 

kullanılması yanında vatandaşların her türlü yardımlarından da yararlanılır ve yardımlar teşvik 
edilir ve değerlendirilir. 
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(Geçici Kofinisyamın kabul ettiği metin) 

MADDE 48. — Milleit Meclisi metninin 46 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kaibul edil-
nı&tir. 

MADDE 47. — Millet Msclisi metninin 47 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
mMdr. • 

MADDE 48. — Millet Meclisi me&aiaiıı 48 nca maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul eül-
mrisfrir. 

MADDE 49. — Milbi Meclisi metninin 49 ncu maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
mastir. 

MADDE 50. — Millet Meclisi malilinin 50 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen, kabul edil-
miîtir. 

MADDE 51. — Milleıi Mec!ıisi metnimin 51 nci maddesi Komisyonumuzca da gynsn kabul edil-
misj-'H*-
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(Millet Meclisemn kaibul -ettiğ'i nitelin) 

BEŞİNCİ KISIM 

Eğitim araç ve gereçleri 

1 - Kapsam : 

MADDE 52. — Eğitim araç ve gereçleri, eğitim kurumlarında kullanılacak ders kitapları ile 
öğretmen ve öğrencilere kaynak ve yardımcı olacak basılı eğitim malzemesini, millî eğitimin genel 
amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olacak diğer eserleri ve eğitim araç ve gereçlerini kapsar. 

/ / - Görev : 

MADDE 53. — Millî Eğitim Bakanlığı, kendisine bağlı eğitim kurumlarının eğitim araç ve 
gereçlerimi, gelişen eğitim teknolojisine ve program ve metotlara uygun olarak sağlamak, geliş
tirmek, yenileştirmek, standartlaştırmak, kullanılma süresini ve telif haklarını ve ders kitabı fiyat
larını tespit etmek, paralı veya parasız olarak ilgililerin yararlanmasına sunmakla görevidir. 

III - Görevin yerine getirilmesi : 

MADDE 54. — Millî Eğitim Bakanlığı eğitim araç ve gereçlerini, 
1. Hazırlamak, imal etmek ve satınalmak; 
2. Kişilere veya kuracağı komisyonlara veya yarışmalar düzenleyerek hazırlatmak; 
3. özel kesimce hazırlananlar veya imal edilenler arasından seçmek veya tavsiye etmek sure

tiyle 53 ncü maddede belirtilen görevini yerine getirir. 

IV - Ücret ödenmesi : 

MADDE 55. — Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak veya hazırlatılacak eğitim araç ve ge
reçlerinin hazırlama, inceleme ve seçme işleri vaya redaksiyonu ile görevlendirilecek kimselere ve 
teşkil edilecek jürilerin memur olmayan üyelerine ücret ödenir ve yarışmalarda derece alanlara 
ödül verilir. 

Eğitim araç ve gereçlerinin kabulü, süresi, t.:;lif hakkı ve ücretlerle ilgili esaslar yönetmelikle 
düzenlenir. 

ALTINCI KISIM 

Eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluk 

/ - Yürütme, gözetim ve denetim : 

MADDE 56. — Eğitim ve öğretim hizmetinin, !bu kanun Ihükümlerine göre Devlet 'adına yürü
tülmesinden, gözetim ve denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur. 

II - Yasaldık : 

MADDE 57. — Askerî maksatlarla açılacak okullar hariç, bu kanun hükümlerine aykırı hiç 
bir eğitim faaliyetinde bulunulamaz. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 52. — Milleit Meclisi metninin 52 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
mistor. 

MADDE 53. — Millöt Meolai m'etnindn 53 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
mfiŞtdr. 

MADDE 54. — Millet Meclisi meitninin 54 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
mıijitdir. . 

MADDE 55. — Milleit Meclisi meitninin 55 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 56. — Millet Meclisi meitninin 56 ncı maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
mıisıtdr. 

MADDE 57. — Milleit Meclisi metnindn 57 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
Miıi'sltir. 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

III - Okul açma yetkisi : 

MADDE 58. — Türkiye'de hiç bir örgün eğitim kurumu Millî Eğitim Bakanlığının izni ol
maksızın açılamaz. 

Millî Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak örgün eği
tim kurumlan (askerî liseler dahil) ile özel eğitim kurumlarının derecelerinin tayini Millî Eği
tim Bakanlığına aittir. 

Askerî eğitim kurumlarının dereceleri Millî ıSavunma Bakanlığı ile birlikte tespit ekülir. 
Diğsr bakanlıklara [bağlı oiita'cğreiiim (krariuan larmm program ve yönetmelikleri, ilgili bakan

lıkla Millî Eğitim Bakanlığı tarafından birlikte yapılır ve Millî Eğitim Bakanlığınca onanır. 
Yükscr.îiDkullarm {program ve yönstımieİJkkTİ (Harp Okulları hariç), Millî Eğitim Bakanlığının 

görüşü alınmak şartıyle, aidolduğu bakanlık tarafından hazırlanır ve Millî Eğitim Bakanlığınca 
incelenerek onanır. 

Diğer bakanlıklara bağlı orta ve yüksek dereceli okullar Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve 
denetimine tabidir. 

IV - Yurt dışı eğitim : 

MADDE 59. — Türk vatandaşlarının yurt dışında eğitim, öğrenim ve ihtisas görmeleri ile 
ilgili Devlet hizmetlerinin düzenlenmesinden (askerî öğrenciler hariç), Millî Eğitim Bakanlığı so
rumludur. 

YEDİNCİ KISIM 

Son hükümler 

I - Kenar başlıkları : 

MADDE 60. — Bu kanunun madde kenar ballıkları, sadece ilgili oldukları maddelerin konu
sunu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte olup kanun metnine dahil değil
dir. 

/ / - Kaldırılan hükümler : 

MADDE 61. — 1340 tarih ve 439 sayılı Orta Tedrisat Muallimleri Kanununun 3 ncü maddesi, 
22 . 3 . 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teşkilâtına dair Kanunun 3 ve 4 ncü maddeleri, 6.6.1949 
tarih ve 5429 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okutturulacak ders kitaplarının seçil
mesi, basılması ve dağıtılması hakkında Kanun, 5 . 1 . 1981 tarih ve 222 sayılı ilköğretim ve 
Eğitim Kanununun 69 ncu maddesi ve diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri, bu kanu
nun yayımı tarihinde, yürürlükten kalkar. 

III - Yönetmelikler : 

MADDE 62. — Bu kanunda sözü geçen yönetmelikler, Kanunda belirtilen genel amaç ve te
mel ilkelere uygun olarak Millî Eğitim Bakanlığınca, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren en 
geç bir yıl içinde çıkarılır. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

MADDE 58. — Millet Meclisi metninin 58 nd. maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
mjştir. 

Millet Meclsi metninin 59 ncu maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-

Millet Meclisi metninin 60 ncı maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-

Millet Meclisi metninin 61 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-

Millet Meolüsi metninin 62 nci maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
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(Millet Meclisinin kabul 'ettiği ınıetin) 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yüksek öğrenim kurumlarında 
öğrenci bulunanlar hakkında 38 nci madde hükmü uygulanmaz. 

IV - Yürürlük : 

MADDE 63. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

V - Yürütme : 

MADDE 64. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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(Geçici Komisyonun kabul ettiği metin) 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meıclsi metniınin geçici 1 nci maddesi Komisyonumuzca da aynlen 
feaibul elditoMiştir. 

MADDE 63. — MUM Meclisi metninin 63 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
miştir. 

MADDE 64. — MilM Meclisi metninin 64 ncü maddesi Komisyonumuzca da aynen kabul edil-
anjştiir. 

ı ı ^m^ • • 
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