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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda;
1979 mali yılı Bütçe Kanunu Tasarısı üzerindeki
görüşmelere devam olunarak;
Sağlık Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı,
Ticaret Bakanlığı,
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı,
Basın - Yayın Genel Müdürlüğü,
Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
Bütçeleri kabul olundu.

8 . 2 . 1 9 7 9 Perşembe günü saat lO.Oft'da toplanıl
mak üzere Birleşime ( 8 . 2 . 1 9 7 9 ) saat 00,50'de son
verildi.
Başkan
Başkanvekili
Cengizhan Yorulmaz

Başkan
Başkanvekili
Mehmet Ünaldı

Divan Üyesi
Afyonkarahisar
Mustafa Çelik

Divan Üyesi
Bingöl
Mehmet Bilgin

Divan Üyesi
Tabii Üye
Emanullah Çelebi

Divan Üyesi
Bilecik
Mehmet Erdem

1979 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısının bölüm ve maddeleri
onaylandı, tümü açık oya sunuldu, oyların ayrımı
sonucunda kabul olunduğu bildirildi.

II. — GELEN KÂĞITLAR
Rapor
1. — Türkiye - Avrupa

Ekonomik

Topluluğu

Arasında Mali Protokolün Onaylanmasının

Uygun

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet

Mecli

since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/157; C. Se
natosu : 1/617) (S. Sayısı : 885) (Dağıtma tarihi :
8 . 1 . 1979)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 10.00
BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğhı
DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Osman Nuri Canpolat (Konya)

BAŞKAN — Sayın üyeler, 38 nci Birleşimi açıyo:um.

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
/ . — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C.
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844)
A) KÜLTÜR BAKANLIĞI
BÜTÇESİ
BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine devam ediyo
ruz. Programımız gereğince dün akşam eksik kalan,

başlanamayan Kültür Bakanlığı Bütçesi ile ilgili mü
zakerelere geçiyoruz.
Sayın Bakan?.. Yerinde.
Sayın Komisyon?.. Yerinde.
Şimdi Kültür Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan
üyelerin isimlerini okuyorum :
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Gruplar adına söz alan üyeler; Adalet Partisi Gru
bu adına Sayın Atıf Benderlioğlu, Cumhurbaşkanın
ca Seçilen Üyeler Grubu adına Sayın Sadi Irmak,
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Tevfik
Elma9yazar, Milli Birlik Grubu adına Sayın Ahmet
Yıldız.
Şahısları adına söz alan üyeler; Sayın İsmail İl
han, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın İskender Cenap
Ege, Sayın Lûtfi Doğan, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın
Şebip Karamullaoğlu, Sayın Mehmet Ali Arıkan, Sa
yın İsmail Kutluk.
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Atıf Benderli
oğlu, buyurunuz efendim.
AP GRUBU ADINA M. ATIF BENDERLİOĞ
LU (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun muh
terem üyeleri;
Geçen yıl Kültür Bakanlığı Bütçesini bu kürsü
den eleştirirken, o tarihte henüz 1,5 aylık Hükümetin
Programına ve tutumuna da değinmiş, özellikle re
jim hakkındaki ciddi kaygılarımızı belirtmiştik. Bu
gün de yine Kültür Bakanlığını eleştirmekle beraber,
işbaşında bir yılını doldurmuş olan Hükümetin, olay
ların önünde mi gittiğini, ardında mı kaldığını, hâ
sılı ülkemizi nerelere kadar getirdiğini, yine özellikle
rejim yönünden Grubum adına eleştirmeye çalışaca
ğım.
Değerli arkadaşlarım;
«Perşembenin gelişi, Çarşambadan belli olur» di
ye bir söz vardır. Bugün ülkeyi içinde bulunduğu
muz ortama getiren olayların kaynağını ilk günlerin
tutumunda aramak gerektiğini söylersem, ortaya ger
çeğe aykırı bir görüş koymuş olmam. Geçen yılın
notlarını okuyorum, bugünkü olaylara bakıyorum;
görüşümüzde hiçbir değişiklik yok. Bu bir kehanet
değil şüphesiz. Çünkü, köy daha o zamandan görün
müştü.
Geçen yıl bu kürsüden, notlarımıza göre Hükü
mete şöyle seslenmişiz : «Vatandaş parti çekişmele
rinden bıkmıştır. Birbirimizi anlamamakta ve bu re
jim kavgasını sürdürmekte devam edecek olursak,
ülkeye ve millete yararlı bir iş görmüş sayılmayız.»
demişiz. Sonra, «Rejimi ve Devleti korumanın yol
larını iktidar ve muhalefet elbirliğiyle aramak mec
buriyetindeyiz.» demişiz ve yine sonra, «İktidar ol
duk diye, Devletin yetişmiş emektar memurlarına kıy
mayın. O sizdendir, bu bizdendir hesabı içine gire
rek onları mağdur etmeyin.» diye uyarıda bulunmu
şuz.

8 . 2 . 1979

O : 1

Hükümet, bizim bu samimi uyarılarımızı hiçe sa
yarak, Devletin her kademesinde gayet şiddetli bir gi
rişimle yangından mal kaçırır gibi süratli bir işgal ve
istila hareketine başlamış, Devlet memurlarını hallaç
pamuğu gibi atmış, dağıtmış ve acımasız bir tasfi
yeye tabi tutmuştur. Şimdi bir kısmı alabildiğine mağ
dur, bir kısmı mutlu iki zıt toplumun karşısında bu
lunuyoruz. Uygulama, Devletin bütün daire ve mües
seselerine teşmil edilerek, müsteşarından odacısına
kadar el atılmadık kadro ve şahıs bırakılmamıştır.
Bir yandan bu işgale devam edilirken, «Devleti
işgalden kurtarıyoruz.» diye feryat eden Sayın Ecevit,
öte yandan da «Aman birlik ve beraberliğimizi ko
ruyalım.» diye etrafını kandıracağını ve inandıraca
ğını sandığı bir bıyık altı tebessümüyle aslında bö
lücü ve ayırıcı hareketine korkusuzca devam etmiştir.
Arkadaşlarım;
Bir Hükümetin, işbaşına geldiği zaman kendi gö
rüş ve felsefesi doğrultusunda bazı atamalarda bu
lunması gereğini takdir ve kabul etmeyecek kadar
tecrübesiz bir arkadaşınız değilim; ama bir Hüküme
tin, işgal ordusu gibi A'dan Z'ye kadar bir temizlik
hareketine girişebileceğini düşünecek kadar da tec
rübe sahibi sayılmam. Özellikle Kültür ve Milli Eği
tim bakanlıkları gibi rejimin orta direği saydığımız
bakanlıklardaki kıyım, Cumhuriyet tarihinde gelmiş
geçmiş hükümetlerin hiçbirinin zamanında görülme
miş bir partizanlık örneği ve âdeta intikam havası
içinde manevi bir giyotin gibi işletilmiş ve halen de
işletilmektedir.
Bugün nihayet bu hareketin, rejimi tehlikenin eşi
ğine getiren bir nitelik taşıdığı anlaşılmıştır. Ayrıca
Hükümeti de, solun destekçisi ve Atatürk milliyetçi
liğine sırtını çevirmiş bir görüntüye sokmuştur.
Değerli arkadaşlarım;
Rejimin denetçisi olan Yüce Heyetinize bu millet
kürsüsünden yurdun başındaki fuzuli şâgil gibi du
ran ve tutarsız Hükümeti şekva edersem beni kınama
manızı rica ederim.
Bu kürsüden Hükümeti, Yüce Heyetinizden ayrı
olarak, evvela Cumhuriyet Halk Partisi Grubunu
teşkil eden değerli arkadaşlarıma, sonra Yüce Türk
Milletine ve sonra da Büyük Önder Atatürk'ün aziz
ruhuna şikâyet ediyorum. Şikâyetimin sebebi; bu Hü
kümetin idaresi altında Türk Devletinin ve Türkiye
Cumhuriyetinin tehlikeye girdiğinden kaygı duymamdır. Devleti ve Cumhuriyeti elbirliğiyle korumak, he
pimize düşen müşterek şeref ve namus borcudur.
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İşte bu görüş doğrultusunda izin verirseniz buradan Hükümete seslenmek istiyorum. Siz, Atatürk'ün
milliyetçilik ilkesinden vebadan kaçar gibi kaçarsanız, onu evrensel çağdaşlaşmaya engel sayarsanız;
darmadağınık, düzensiz bir ülke haline gelmiş olan
bu Vatanı ve kamplara bölünmüş vatandaşları bir
araya nasıl toplayabileceksiniz?.. Atatürk ilkelerine
bağlılık denince, bu ilkelere herkesten evvel sizin sa
rılmanız lazım gelmez mi?.. Bunu yapmazsanız, kendinize kimi inandırabilirsiniz?..
1961 Anayasasını kaleme alanlar dahi, başta mil
liyetçilik ilkesi olmak üzere, Anayasamızı sola tamamen kapalı tutmaya itina gösterdikleri halde, siz bu
nu da hiçe saydınız, çiğnediniz. Milliyetçiliği yasalar
dan sildirmek için mahkemelere başvurdunuz. Mah
keme davanızı reddettiği halde, halen de direnmekte
devam ediyorsunuz. Atatürk ruz-i mahşerde sizin ya
kanıza yapışmayacak mı sanıyorsunuz?..
Muhterem arkadaşlarım;
Kaderin şu garip cilvesine bakın ki, Atatüfk'ü ve
onun milliyetçilik ilkes'ini bu Hükümete karşı savunmak görevi de bize nasip oluyor. Bunda da Allah'ın
bir hikmetini aramak lazımdır.
Değerli arkadaşlarım;
Burada samimi bir görüş ve kanaatimi açıklamak
istiyorum. Bize göre Atatürk milliyetçiliği, bugün her
zamandan çok muhtaç olduğumuz milli birlik ve beraberliği kurmaya ve korumaya yeterli bir ilkedir.
Eğer Sayın Hükümet isterse, bu ilkeyi olumlu başka
ilke ve tedbirlerle birlikte bir barış ve kardeşlik meltemi halinde yurtta bir baştan başa estirmek imkânına sahiptir. Köyünden kentine, okulundan kışlasına
varıncaya kadar bu birlik havasından faydalanmayı
neden düşün müyorsunuz?..
Cumhuriyet Halk Partisinin Muhterem Grubunu
teşkil eden değerli arkadaşlarım, sizlere hakikaten gıp
ta ediyorum. Ne mutlu sizlere ki, Atatürk gibi kurucu bir lidere ve onun sizlere emanet ettiği milleti
birleştirici ilkelere sahipsiriiz. Size şikâyet ettiğim bu
Hükümeti vicdanlarınızda lütfen yargılayın. Grubu
nuzun % 100 malı olmayan bu yamalı Hükümeti,
bugünkü tutarsız haliyle başınızda tutmaya vicdanınız razı oluyor ise, karar sizindir.
Eğreti huliyyât ile düğüne giden Anadolu kadınlan vardır. Kendisinin yoktur, gösterişi sever, kom
şusundan eğreti gerdanlık, bilezik, küpe alır düğüne
gider. Tabii sonra getirir geri verir. Sizin Hükümetin
manzarası budur.
ÎSMAÎL ÇATALOĞLU (İçel) — Ne yapalım onu
söyleyin. Ne yapacağız öğüt ver.
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İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Bal
j kan, böyle karşılıklı konuşmalar, sataşmalar olduğu
I müddetçe bu müzakereleri yapamayız.
I
BAŞKAN — Beyefendiler, rica ediyorum; hati
I bin sözlerine karşılıklı cevap vermeyin. Grup adına
konuşma oluyor. Dinleyin efendim, sizin Grubunuz
da konuşacak, hepiniz konuşacaksınız.
İSMAİL ÇATALOĞLU (İçel) — Öğüt ver öğüt.
I
BAŞKAN — Lütfen efendim, rica ediyorum.
AP GRUBU ADINA M. ATIF BENDERLİOĞLU (Devamla) — Hükümetin tutumuna göre, bölü
I cülüğü, ayırıcılığı himayeye değer geçerli bir politika
saymak tamamen yanlıştır. Böyle yanlış bir davranışa
katılmayacağınıza ben eminim. Anayasamızı milliyet
çilik hedefinden saptırmayı amaçlayanlara yardımcı
olmak, ya da onların faaliyetine alakasız kalmak, en
hafif anlamıyla gaflettir. Böyle bir gaflet içine düş
meyeceğinize inanıyorum.
Bugün memleketimizde kurtarılmış bölgeler, kur
I
tarılmış
üniversiteler, talebe yurtları, eğitim enstitü
I
I leri, gerektiğinde Hükümeti baskı altına aldığı bili
I nen dernekler ve sendikalar vardır. Tarih boyunca
I kardeş gibi yaşayan, şimdi ise bazı örgütlerce birbiri
I ne düşman kamplar haline getirilmeye çalışılan et
I nik gruplar vardır. Dirliği ve birliği bozulan bu va
I tandaşları birleştirmek Hükümetin baş görevidir. Hü
I kümet isterse bunu yapabilir. Yapamıyorsa çekilme
lidir.
Kanaatimiz odur ki, sizin Muhterem Grubunuza
I
görev
düştüğü kadar, bir Anayasa kuruluşu olan Milli
I
I Güvenlik Kuruluna ve onun başı olan Sayın Cumhur
I başkanına da bu hususta çok önemli görevler düş
mektedir. Anayasa hükümleri ve demokrasi kuralları
içinde bunun çaresi vardır.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
J
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Eskiler hükümetin
işlerinde daima bir hikmet
ararlardı. Bugün hikmet-i hükümet diye bir ilke kal
madı. Hükümetten hizmet beklenen, iyilik ve mutluluk
beklenen bir dönemin içindeyiz; ama görüyoruz ki,
bu Hükümet, memlekete huzur ve mutluluk dolu hiz
met yerine, sadece mihnet getirmiştir, mihnet. Bu
Hükümet, kendi zihniyetinde olmayan büyük kütle
yi mihnet altında, hatta yerine göre zulüm altında
inletmektedir ve Hükümet, her gün yeni yeni boyut
lar kazanan olayların çok ardında kalmıştır, idarenin
dizgini Hükümetin elinden çıkmış ve özellikle eko
nomi ve dış itibar konusunda tam bir acze düşmüş
tür.
Kültür Bakanlığı faaliyetini, Hükümetin sola açık
bir numaralı desteği ve öncüsü halinde gördüğümüzü
geçen yıl da belirtmiştik, yine belirtiyoruz. Milli Eği-
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tim sahasındaki kıyımların bazı örneklerinin de Kül
tür Bakanlığı alanında cereyan ettiğini öğreniyoruz.
Eğer duyduklarımız doğru ise, Ankara'daki Gazi Eği
tim Enstitüsünden faşist diye lanetlenerek atılan genç
lerin yerine,- Cumhuriyet Halk Partili militanlar alın
mıştır. Ayrıca bunların, Kültür Bakanlığında vazifeli
imiş gibi gösterilerek, hiçbir iş görmedikleri halde
her ay binlerce lira maaş aldıkları da söyleniyor. Bu
konuda Senato Araştırması isteyeceğiz; ama bunlar
doğru değilse, Sayın Bakanın bu kürsüden açıkça
yalanlaması lazımdır, kendisinden bunu rica ederim.
Muhterem arkadaşlarım;
Eğer uygulama doğru ise, Hükümetin bu tutumu
nu zulümden başka bir kelimeyle izaha imkân bula
mıyorum. Yani, demek ki mutlu bir azınlık mensup
ları, hem Devletten çalışmadan para alacaklar, hem
de üniversitede rahat rahat okuyacaklar, ne âlâ. Di
ğer bir mutsuz çoğunluk ise, bu imkânlardan tama
men mahrum, sokağa terk edilecek, öyle mi Sayın
Bakan?.. Sizin vicdanınız buna razı mıdır Sayın Ba
kan?.. üzerinde ısrarla durarak söylüyorum arkadaş
lar, söylemeye mecburum. Eğer bu doğru ise, Hükü
metin sırf partizanca olan bu tutumundan dolayı, bö
lücü ve ayırıcı davranışından dolayı ne Hükümete
ne Partisine ve ne de memlekete hayır gelmeyecek
tir. Daha ileriye, hayır gelmediği gibi, intikam hissini
körüklemekten başka da hiçbir işe yaramayacaktır.
Bu bahsi kapatıyorum ve bu bahsi kapatırken
ülkesi ve ilkesiyle bölünmez bir bütün olan Türk Mil
letini hiçbir kuvvetin bölemeyeceğini kalp
huzuru
içinde bir kere daha tekrarlamakla uyarılarımıza de
vam edeceğimizi arz ederim.
Değerli arkadaşlarım;
Kültür Bakanlığı «Evrensel çağdaş görüş getiri
yorum» teranesiyle ilmin haysiyetini hiçe sayan giri
şimlerde bulunmakta hiçbir sakınca görmemiştir. Bu
konuda özellikle Milli Kütüphanemizin durumunu
sergilemek istiyorum :
Milli Kütüphanemiz bildiğiniz gibi, umumi kü
tüphaneciliğimizden apayrı bir
branşta ve değişik
amaçlarla çalışan büyük bir ilmi araştırma ve enfor
masyon merkezidir. 1927 yılında büyük Atatürk'ün
direktifi ile ele alınmış ve çok uzun bir çalışma ve
hazırlık döneminden sonra ancak 1948 yılında hiz
mete girmiştir. O tarih, bu kütüphanenin dünyadaki
emsaline nazaran çok sonra kurulduğu bir tarih ol
duğu halde, 30 yılda büyük bir başarıya ulaşmış ve
bir araştırma merkezi olarak da dünyaca haklı bir
üne sahip olmuştur.
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Bu kütüphanemizin topladığı yazma eserlere ve
elde ettiği çeşitli kaynaklara bugün paha biçmek
mümkün değildir. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dev
rine ait yazma eserler dünya ölçüsünde değer taşı
maktadır. Dış ülkelerle enformasyon mübadelesi gibi
en belirgin görevleri olan bu ilim müessesesinin kifa
yetsiz kadrosunu ve kısıtlı imkânlarını artıracak yeni
bir statüye kavuşturulması beklenirken, bu Hükü
met tarafından ilmin haysiyetine yakışmayan bir kap
ris ve çirkin bir partizanlık yüzünden bu müesseseye
küçük bir müdürlük hali verilmiş ve Kütüphaneler
Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır.
Arkadaşlarım;
Bu uygulama inanın, Milli Kütüphanemizin ölü
mü demektir. Buna sebep olanlar bu ağır sorumlu
luktan yakalarını kurtaramayacaklardır. Bu konuda
birkaç küçük örnek daha vermek istiyorum.
Hepinizin çok iyi bildiğinize ve beğendiğinize şüp
he etmediğim Kültür ve Sanat Dergisini hatırlarsınız.
Bu derginin yayınını da durdurmuşlardır.
Arkadaşlarım;
Bundan başka Bin Temel Eser olarak ve daha di
ğer birtakım bilhassa milliyetçi ruhu destekleyen neş
riyat men edilmiş ve sol yayınlar ilk plana geçiril
miştir. Kültür ve Sanat Dergisi, milli kültürümüzün
dışarıya açılan en renkli bir penceresi idi. Milli de
ğerlerimizi toplayan bir dergi olması nedeniyle de
her yörede aranan yayınları, tek simge haline gel
mişti. Başarıyla yayınlandığını gururla ve iftiharla
izlediğimiz bu derginin yayından men edilmesini şah
sen milli kültür yayınlarımıza indirilmiş bir darbe
sayıyorum.
Ecdat yadigârı değerli eserlerden tutunuz da ye
ni çağın sanat hareket ve eserlerine varıncaya ka
dar her konuyu nefis ciltler halinde sunan bu der
giden ne istediğinizi Sayın Bakan sorabilir miyim?
Yeni çıkardığınız Ulusal Kültür Dergisinin bun
dan daha faydalı olduğu görüşünde iseniz, biz de
bu görüşünüze katılır, onu da beraber yürütmenizi
temenni eder idik. Biz de beğendik yeni derginizi;
ama sizin evvela lütfen bu Kürsüden Kültür ve Sa
nat Dergisinin serüvenini bir açıklığa kavuşturma
nızı rica ediyorum.
Değerli arkadaşlarım;
Bakanlık, partizanlığı sanat
çevrelerinden
de
esirgememiştir. Buna da bir misal vereyim; Türk
Musikisi Devlet Konservatuvarında her biri başlı
başına birer kıymet olan, kıymet olarak hizmet ve
ren emektar öğretmenleri Sayın Bakan, babasının
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çiftliğinden kovar gibi bir kalemde kovmuştur. Bu
konuda Yüce Senatoya yeterli bir kanıt verebilmek
amacıyla bir sanatkâr hocanın kendi dostuna yaz
dığı mektuptan, daha doğrusu feryatnameden pa
sajlar okumakla yetineceğim. Bu belge
Bakanlığın
sanata ve sanatkâra tutumu hakkında Yüce Heyeti
nize bir fikir verecektir sanırım. Belgeyi okuyorum:
«Aşağıda adları yazılı 22 sanatçı öğretmen
ile
birlikte Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğ
retmenliğinden Kültür Bakanlığınca kovulduk. Hiç
bir gerekçe gösterilmeden yağmurdan mal kaçırır
casına. Sanatçı duyarlılığı da düşünülmeksizin res
men kovulduk. İşte, 35 yıllık sanatçının, Devlete hiz
met eden sanatçının öldülü bu. Sanki işimizin ehli
değilmişiz gibi, sanki suç işlemişiz gibi, sanki Ba
kanlık bünyesinde en işe yaramayan elemanlar bizmişiz gibi, sanki işimize son veren imzaların bu ulu
sun müziğine bizden daha çok hizmetleri ve vukuf
ları varmış gibi, sanki uğrunda bir ömür verdiğimiz
sanatımızı gazino ve pavyonlarda gelir elde etmek
için harcamışız gibi, sanki bu yurdun bu ulusun ev
lâtları değilmişiz gibi, sanki Bakanlık ve ona bağlı
kuruluşlarda yerimizi alacak yeter sayıda elemanlar
varmış gibi ve ilave ediyor..» ilahiri..Ayrıca diyor ki, «işte kültür Bakanlığı, Güzel
Sanatlar Genel Müdür Vekilinin, Sayın Kültür Ba
kanlığı Müsteşarının, Sayın Kültür Bakanının Ulu
sal kültüre, güzel sanatlara, Türk Müziğine hizmeti
budur.»
Değerli arkadaşlarım;
Bir kalemde tasfiye edilen bu sanatkâr öğretmen
lerden birçoğunu, bazılarını çoğunuz tanırsınız, tsim
vermekte sakınca görmeseydim bunların isimlerini
de sizlere açıklayabilirdim. Şimdi ben merak ediyo
rum ve Sayın Bakandan soruyorum:
Sayın Bakanım, acaba bunların yerine aynı ye
teneğe sahip kimseleri bulabildiniz mi?.. Bulamadınızsa bunların dersi boş mu geçiyor? Bu hususta bir
açıklama yaparsanız Yüce Senatoyu aydınlatmış ola
caksınız.
Değerli arkadaşlarım;
Baikanlık faaliyetleri arasında olup, geçen yıl üze
rinde durduğumuz bazı konuları da dile getirmek
istiyorum:
«Çeşitli ve çok yönlü bir hizmet alanına sahip
olan Kültür Bakanlığını siyasi çalkantılardan uzak
tutmak ve saygınlığı ile orantılı bir biçimde istikra
ra kavuşturmak istiyorsak, Başkanlığın yıllardan be
ri beklediğimiz teşkilât yasasını getirmesi lâzımdır.):,
demiştik geçen yıl.

8 . 2 . 1979

O : 1

Sayın Bakan bu konuda bize cevap verirken bir
teşkilât kanunu lüzumu konusunda bizimle aynı dü
şüncede olduğunu ve böyle bir kanunun
hazırlı
ğı içinde bulunduklarını ima etmişlerdi. Ancak, bu
kanunun istenen istikrarı sağlayabileceği konusunda
benim gibi düşünmediklerini söylemişlerdi. Ne bi
çim ve surette gelirse gelsin, onun münakaşasını ta
sarı gelince yaparız. Yeterki tasarı bir an evvel ge
tirilsin diyoruz. Sayın Bakanın DU konuyu da vuzuha
kavuşturmasını rica ediyoruz.
Müze soygunları ve kıymetli eser kaçakçılıkla
rı hakkında bizleri üzüntüden kurtaracak
bilgilerin
verilmesini geçen yıl da rica etmiştik. Bugün de bu
konuda Sayın Bakanın bizi aydınlatıcı bilgi verme
sini bekliyoruz.
Değerli arkadaşlarım;
Safranbolu ilçemizin topyekûn mimari bir müze
haline getirilmiş olmasını olumlu ve başarılı bir hiz
met saydığımızı burada belirtmek isterim. Bu ara
da her yıl tekrarladığım ve
yapılıncaya ka
dar da tekrarlamaya devam edecek olduğum bir ko
nuyu bu vesileyle bir kere daha gündeme getirmek
istiyorum; Ankara'nın eski mimari eserlerinden bir
evin mimari özellikleri korunarak onarılmasını ve
müze haline getirilmesini Sayın Bakanlıktan tekrar
rica ediyorum.
Değerli arkadaşlarım;
Sıhhiye'deki Hitit Kursu denilen çirkin boğaları
ne gönlüme ne sanat zevkime ne de milliyetçilik
duygularıma bir türlü sığdıramadım.
Müzedekinin
aslı 20 santim boyunda, kutrunda olan bu anıt az
manını aynı zamanda güzel Ankara'mıza yakıştıra
madığımı da Sayın Bakanın ıttıalına bir kere daha
arz etmekten kendimi alamıyorum.
Ankaralıların
büyük çoğunluğunun da bu konuda benim gibi dü
şündüklerini Bakanımızın öğrenmesinde fayda mü
lahaza ediyorum. Şu anıtı müzenin bahçesine nakle
derek Sıhhiye Meydanını kurtarmalarını en
halis
dileklerimle Sayın Bakandan rica ederim.
Teşekkür ederim Başkan. (AP sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın Sadi Irmak Cumhurbaşkanınca S. Ü. Gru
bu adına buyurun efendim.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA SADÎ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) —
Sayın Başkan, aziz senatörler;
Bilindiği gibi, Kültür Bakanlığı ikinci defa ku
rulmuş oluyor. Bir defasında kurulmuş, kısa bir hiz7 —

C. Senatosu

B : 38

met süresi geçirdikten sonra, yeni gelen Hükümet
tarafından tekrar Milli Eğitim camiasına katılmış
tır. Hükümet emaneti bana tevdi edildiği
zaman,
Kültür Bakanlığının yeniden özel bir bakanlık ha
linde şahsiyet kazanması lüzumunu hissettim. Bu
nun başlıca üç sebebi vardı. Evvelâ Türk Milletinin
bir kültür davası vardır. Bilindiği gibi, bir toplum
ancak bir kültür yarattıktan sonra millet olur. Bir
kültür yaratmadığı müddetçe o bir toplumdur, top
luluktur. Bir kültür davamız vardır.
İkincisi, memleket ve millet olarak çok zengin
bir kültür mirasına sahibiz. Dünyada belki emsali
gösterilmeyecek bir kültür birikimine ve mirasına
sahibiz. Bunları toplamak, korumak ve Milletimize
ve dünyaya açmak gibi milli büyük bir
davamız
var ve nihayet bizim bir sanat ve estetik eğitim da
vamız var. Türk Milletini modern hayatın ve mazinin
ışığı altında estetik sürekli bir eğitime kavuşturmak.
Öyle sanıyorum ki, bu üç vazife çok ağır ve şü
mullüdür ve özel bir bakanlığı kurmaya hak ka
zanır. Temenni ederim ki, bu yollarda Bakanlık me
safe alsın ve artık müstakil varlığı Milletçe kabu)
edilsin ve kabinelerimizde daima yerini alsın.
Kültür, bir milletin yarattığı manevi değerlerin
toplamına verilmiş bir addır. Tabiata uymak ve ta
biata hâkim olabilme konusunda bir millet bir ta
raftan maddi değerler yaratır, bunun adına mede
niyet, «Sivilizasyon» diyoruz; bir taraftan da ma
nevi değerler yaratır, buna da «Kültür»
demekte
yiz.
Elbette kültür, bir milletin malıdır. Dünya sevi
yesine yükseldiği zaman, dünyanın malı olur. Bunu
sanıyorum ki, büyük şairimiz Yahya Kemal kültü
rün tarifi bakımından çok güzel bir mısraı ile ifade
etmiştir. Kendisine eski edebiyata olan meyli dola
yısıyla «Sen harabatisin» diye yarı şaka, belki de
onu yeni bir reaksiyona davet etmek için İbrahim
Alâeddin tarafından söylenmiş olan bir hicviyeye
verdiği fevkalâde veciz bir cevap vardır; «Ne harâbi, ne harabatiyim, kökü mazide olan atiyim.»
Kültür budur. Nesilleri birbiıine bağlayacak olan
edebi bir bağdır. Bu bağ belki gözle görülmez, elle
tutulmaz; fakat ruhlarda, beyinlerde,
dimağlarda,
vicdanlarda bulunur ve nesilleri ebedi olarak birbi
rine bağlar.
Böyle bağlardan yana son derece talihli bir mil
letiz. İsmet Paşa rahmetlinin hani bir sözü vardır;
«Her Türk köyünde bir başvekil vardır, bir sadra
zam vardır.» katiyen mübalağalı değil. Bir köye gidi-
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yorsunuz, ilkokulu dahi olmayan bir köy, sizinle bir
konuşma yapıyor, dünya hadiselerini bir formüle so
kuyor, zannedersiniz ki, 88 tane fakülte
bitirmiş,
hayretler içinde kalıyorsunuz. Bu, bir büyük mazi
ile olur, bir kültür birikimi ile jncak olabilir. Bunun
şaheser bir misalini İkinci Cihan Harbi
esnasında
Ankara'da Sefil olan Sir Knatchbull - Hugessen var
dı, ahbaplık ederdik, vazifesinden döndüğü zaman İn
giltere'de bir kitap yazıyor. Harbin için, 1942'îer.
Bizim Hasanoğlan köyüne gitm'ş, köylüler «Buyur,
buyur» etmişler tabii, «Hoş geîdin» deyip ağırlamış
lar. Hatıralarında yazıyor. Demiş ki, «Canım efen
dim, biz Türk Milletini vefalı, asil, necip biliriz. Bi
zimle bir de Ankara Ahitnamesi imzaladınız, harp
Akdeniz'e intikal eder etmez, Türkiye'ye İngiltere'
nin yanında harbe girecek. Girmiyor, sizin İsmet
Paşa'nın böyle yapmasının bir sebebi var. Bir ata
sözünü hatırlıyor da, onun için.» «Nedir o atasö
zü?», «Dibi görünmeyen suyu içmeyin derler, bizim
atalarımız.»
Sir Knatchbull diyor ki, «1942 yılında dünya
nın bütün siyasi vaziyetini bundan daha güzel anlat
mak mümkün değil.»
1942 yılı, cephelerde gerginlik artmış. Almanlar
bir yerde duraklamış; fakat henüz gerilememiş. Dün
yanın kaderi sallanıyor; Alman tarafı mı, İngiliz ta
rafı mı üstün belli değil, daha Afrika çıkarması ye
ni yapılmış. İsmet Paşa demiş, «Suyun dibini gör
medikçe harbe girmez.»
Böyle büyük bir kültür birikimine sahip olan bir
milletin evladıyız. Fakat elbette bu birikimle, da
ha fazla bilinç altında bulunan bu birikimle yetine
nleyiz. Buna modern çağın bütün metotlarıyla ge
lişim sağlamak mecburiyetindeyiz. İşte bu gelişimi,
bu eğitimi sağlamak vazifesi sanırım ki, Kültür Ba
kanlığımızın hikmeti vücuda arasındadır.
Bunun için sürekli, bütün modern
vasıtalardan
faydalanacak bir güzellik ve sanat eğitimine ihtiyaç
vardır. Resim galerileri, müzik salonları hepsi bu
nun içine dahildir ve her şeyden evvel Türk Milleti
nin kültür, manevi değer namına ne yarattıysa, ona
mutlaka sahip çıkmamız lazımdır. Atatürkçü
bir
milliyetçiliğin birinci derecede gereği budur. Saygı
lı olmak, onu geliştirmek, toplamak, korumak
ve
dünyaya açmak bizim vazifemizdir.
Milletlerarası büyük bir tıp kongresindeydik, res
mi celseden sonra bir yemek faslı oldu. Dünya ede
biyatlarından bahis geçildi, tabii
Shakespeare'den,
Goethe'den bahisler okundu, mısralar okundu. «Sizin
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de edebiyatınız var mı?» gibi garip bir sual sorul
du. «Evet» dedim, «Sizin edebiyat namına hiç bir
şeyiniz olmadığı bir çağda bizim muazzam bir ede
biyatımız var.». «Aman..» dediler, «Evet, evet» de
dim. «Asla şoven bir milliyetçilik olarak söylemi
yorum, bir insan olarak söylüyorum. 13 ncü asırda
henüz İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da edebiyat
namına gayet basit şeyler var, yaşayabilmiş bir ede
biyat yok. Bildiğiniz gibi bu milletlerin edebiyatı 16
ncı asırda filan belirmeye başlıyor. Dedim ki, «Yu
nus Emre diye birisi var bizde, bir fenomen var.
Cihana hitap ediyor ve en güzel bir Türkçeyi ko
nuşuyor.»

mütemadiyen daha yüksek bir ideale, daha yüksek
bir realizasyorı gayretine gidivor ve mütemadiyen
kendisini yeniliyor. Şaheser misallerini veren Leo
nardo gibi aynı seviyede bir Sinan'ımız var. Her se
ne Sinan merasimleri yapılıyor, gidiyorum bazıları
na, efendim, Süleymaniye şeye karşı işte öyle bir ter
tibat yapmış ki, tozlar bir yerlerde toplanıp da mü
rekkep şeyi yapılıyor. Yahu bu Süleymaniye'ye if
tira, böyle anlatılmaz. Süleymaniye, evvela bir sa
nat şaheseridir. Zelzeleye karşı mukavim, bu tek
niktir. Bir teknisyen değildir Sinan. FIiç bir eseri di
ğerinin kopyesi değildir. Hepsi adım adım daha ile
ri gidiyor, deha da buna derler.

Orada hemen aklıma gelen tuzı mısralarını Fran
sızca, Almanca
okudum, onlar da hayret ettiler,
«Ama, böyle bir fenomenden bizi neye haberdar et
miyorsunuz?» dediler.

Edirne'deki Selimiye'yi bir Fransız profesör dos
tuma gezdiriyordum, yavaş yavaş kapıdan girdik,
ilerliyorduk, adam sağına soluna baktı. Tam orta
ya geldiğimiz zaman bir senkop, bir fenalık geçirdi
adam, düştü bayıldı. Ayırttık, çıkardık ve dedi ki,
«Güzellik çarptı. Dünyayı gezdim dolaştım Japon
ya'yı bütün Asyayı, Avrupa'yı, bu kadar güzel bir
sanat eseri görmedim.» Deli oluyordu adam.

Son zamanlarda memnuniyetle görüyorum, Yunus'un üç tane tercümesini gördüm, ikisi pek yavan;
birisi bir Alman tarafından yapılmış,
motamoya
merak etmiş, yavan düşüyor. İkincisi biraz daha iyi;
fakat bir üçüncüsünü Tahsin Saraç yapmış, Fransız
ca, onu beğendim. Çok daha iyisi yapılabilir, yapıl
malıdır. Bakanlığımız bunu teşvik etmelidir.
Bunu yaparken dünya edebiyatı ile olan, dünya
sanatıyla olan temasımızı daha artırarak devam et
tirmeliyiz.
Arkadaşlar;
Bir reform karakterindeydi; rahmetli İnönü'nün
direktifi, rahmetli Hasan Ali'nin yorulmak bilme
yen cehdiyle büyük bir tercüme faaliyetimiz oldu ve
memleket dünya klasikleriyle yakın temasa
geldi.
Bu, şüphe yok ki, büyük bir hizmetti; fakat neden
se bu çalışma tavsamıştır. Gerçi, dünya klasiklerinin
belli başlılarını Türk edebiyatı kazanmıştır ve çoğu
da iyi tercümelerdir; fakat bir duraklama geçiriyo
ruz, klasikler olduğu gibi, dünya edebiyatı da dur
muyor. Yeni dünya edebiyatı da memleketimize ge
tirmek lâzım. Bir taraftan Bakanlık buna devam et
meli, bir taraftan da özel tabüerin bunu yapmasını
her vasıtayla desteklemelidir.
Dünyaya fenomenler çıkarmışız. Yunus'tan son
ra bir Sinan çıkıyor. Büyük sanatçı ona derler ki,
hiç bir eserini bitmiş kabul etmez. Leonardo
Da
Vinci'ye 10 sene çalıştığı eserlerini müzeye satın
almaya gidiyorlar, ağlamaya başlıyor, «Aman, bit
medi» diyor. Ölmüş gitmiş, hiç bir eserini bitmiş te
lâkki etmiyor, büyük sanatkâr buna derler. Çünkü,

Şimdi, bunların sahibiyiz, fakat bunların prezantasyonuna dünya ansiklopedilerinde yer veriyorlar,
kısacık üç kelime ile. Biz evvela bunlara sahip çık
malıyız kanaatindeyim. Büyük mabetler yapmışız. Et
rafları mezbele, utanılacak bir vaziyet. Süleymaniye'
nin etrafına bakınız bir daha yapılması mümkün ol
mayan, Türklüğün de, Müslümanlığın da bütün in
celiklerin ifade kuvvetini taşıyan bu ilahi mabedin
etrafına
bakınız. Açmıyoruz, kendimize açacağız,
dünyaya açacağız, çocuklarımıza açacağız. İşte ata
larımız, işte Türklüğün şerefi. Bunları yapmamışız.
Kervansaray diye bir müessesemiz var. Geçen
lerde Stuttgart'ta çıkan dünya mimarisinin en bü
yük mehazı kabul edilen bir mecmuada en yetkili
bir mimar, bir profesör şunu yazıyor: «Dünya mi
mari eserleri arasında pratik küÜFdiışlılık ile, estetik
gerekleri bu derece bir arada meczedebilmiş bir mi
mari eseri yoktur», fakat bin tane kadar sayısı tah
min edilen bu şaheser kervansaraylarımızdan bir
kaçını hiç olmazsa tamamiyle restore ederek, bütün
eşyası ile hatta kullanılır şekilde dünyaya açmak
mecburiyetindeyiz. Dünyaya; ama evvelâ kendi ço
cuklarımıza insanlar Türk Milletinin ne derece ya
ratıcı olduğuna. Bu şekilde bir milliyetçiliği
bize
Atatürk aşılamıştır. Allah gani gani rahmet eylesin.
Hakkını ödememiz mümkün değildir ve memleketin
toprakların üstünde ve altında ne varsa Türk mil
letine emanet olduğunu o bize öğretmiştir.
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«400 atlı bir aşiretten kaldık» fikrini
çürüten,
Anadolu'ya kayıhanlılardan asırlarca evvel sirayet
ettiğimizi, buraya bir medeniyet kurduğumuzu bize
öğreten odur. Bugün de dünyanın her tarafına git
mişiz, Türklüğün damgasını basmışız.
Arkadaşlar;
Geçen sene Cezayir'deydim. Bir an için kendi
mi Bursa'da veya Manisa'da kabul ettim. Ecdat o
kadar damgasını vurmuş. Bedestenine gittim, her
hangi büyük Türk şehirlerindekinin aynı, camiler,
hastaneler hâlâ yapanın ismini taşıyor ve İstanbul'la
Cezayir Beylerbeyi arasındaki muhaberelere ait 1 200
vesika toplamışlar. Cezayir Hükümeti bir kadirşinas
lık göstermiş, Türk devrindeki Cezayir'i yapmak için
bir hususi enstitü kurmuşlar. Onlarla konuşuyorum,
diyorum ki, «Bizim Türk devrini nasıl kabul edi
yor sunuz?.. «En selâhiyetli adamları dediler ki,»
«Bir emperyalizm olarak kabul ^etmiyoruz. Biz bir
millet olduğumuzun farkında değildik. Üç kabiley
dik ve çok defa birbirimizle dövüşürdük. Evvelâ bi
zi İspanyolların esaretinden kurtardınız, sonra bizi
bir millet haline getirdiniz. İşte eserler de sizindir.»
Yani tarihlerimizi çocuklarımıza anlatırken «Kılıcı
çekti, gitti», hayır efendim, büyük bir medeniyet
hamlesi ile gitmişiz ve bunların başında sosyal yar
dımı cihana öğretmişiz ve adaleti götürmüşüz. Ta
savvur ediniz, Gelibolu'ya geçişten 100 sene geç
meden ordularımız ve bütün topraklar
Viyana'ya
-kadar elimize geçiyor. Bunu sadece askeri kudret
le izah etmek asla mümkün değildir. Cevdet Paşa
tarihinde sarahaten yazar, birçok yerlere fütuhata
gitmezden evvel, halk gelip rica ediyor «Bizi de fet
hedin» diye. İki şey götürüyorsunuz, sanat götürü
yoruz, sosyal yardımı tattırıyoruz, hiç bilmiyorlar,
adaleti tattırıyoruz.
İnhisâf devrimizde bunun aksi oluyor, elimizde
ki kasabalar Ruslara haber gönderiyor, «Aman bizi
de getirin,» bizden ayrılıyorlar. Tarihin ters tecelli
si.
Folklor için çalışmalar var. Temennim dejenere
etmeyelim arkadaşlar. Bu ata yadigârıdır. En geniş
manası ile alıyorum oyalardan, dikişlerden, müzik
ten dansına kadar ataların en aziz yadigârıdır, aziz
tutalım. Çünkü, dejenere etme istidatları var ve pa
raya çevirme istidatları var, aman bu mevzuda Ba
kanlığımızın TRT gibi çok güçlü bir silahla, çok da
ha sıkı işbirliği etmesini, mümkünse mevzuatta de
ğişiklik yaparak. Çünkü, Türk Radyo ve Televiz
yonu her şeyden evvel Türk milletinin hizmetinde
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olmalıdır, Türk milletinin bilim ve sanat eğitiminin
başlıca aleti haline getirilmelidir. Bir taraftan milli
eğitimle, bir taraftan özellikle Kültür Bakanlığının
emrinde ve hizmetinde ve işbirliğinde olmalıdır.
Arkadaşlar;
Çok büyük memnuniyetle
duyuyoruz ki, 1981
Atatürk yılı olacaktır. Bu Türk Milletinin bir kültür
manifestasyonu haline gelmelidir. Atatürk, bir kül
tür
abidesidir. Dünyaya, milletimize, çocuklarımı
za bu fenomeni tattırmanın en büyük fırsatı geliyor,
100 ncü yıl. Dünya da kabul etmiş.
Şimdi, Bakanlığın bu hususta bir kanun hazırla
dığı müjdesini alıyorum. Bu kanun Meclislerde en
iyi sekilini almalıdır. Dünyayı doldurmalıyız
Ata
türk'ün havası ile. Hem memleketimizi, hem dün
yayı. Memnuniyetle işitiyorum ki, bir kültür abidesi
yapılacaktır. Elbette bu yapılmalıdır,
fakat ayrıca
Atatürk'ün milletimize ve cihana verdiği manevi de
ğerleri bir daha dünyaya tanıtmak mecburiyetinde
yiz, bu en güzel bir fırsattır. Atatürk, sadece bir
başkumandan değildir, tarihin ender yetiştirdiği bir
kültür önderidir.
Bu harikulade güzel bir fırsat geliyor. Bakanlı
ğın kanununda, Sayın Bakanın beyanından öğreni
yoruz ki, güzel de bir prensip konulmuş. Bu sadece
devletin bir eseri olmayacak. 100 ncü yıl, Devlet halk
işbirliği ile olacak, çok güzel bir prensip vazetmiş
ler. Bu hususta hava da çok müsait. Türk Milleti
Atası için her fedakârlığa razıdır. Tahmin
ediyo
rum ki, Devletin verdiğinin birkaç misli halk tara
fından gelecektir. Bunu gereği gibi kutlayalım, mad
di eserler yaratalım, manevi eserler yaratalım
ve
dünya kurultayı toplayalım, 100 ncü yıl dünya Ata
türk kurultayı. Bilmekteyiz, bugün dünyada
dört
bin eser çıkmıştır, elbette bu 40 bini de bulacaktır.
Hiç şüphe etmiyorum ve bunları yazanların hayat
ta olanlarının hepsini toplayalım, bir büyük Atatürk
kurultayını toplayalım, İstanbul'da, Ankara'da
ve
memleketi dolaştıralım. Bu hususta şahıslarda büyük
alaka görüyorum. Kanunumuzda, Atatürk'ün
100
ncü yıl kanununun Meclise verildiğini veya verilmek
üzere olduğunun beşaretini öğreniyoruz. Halkın ge
niş ölçüde hazır olan yardımını desteklemek için, bu
türlü teberruları vergi dışı tutmak için bir tedbir al
makta fayda mülahaza ediyorum.
Ataların her yadigârı bizim için azizdir. Bu yadi
gârlar içerisinde söylediğim sanat eserleri var ve bir
de müziğimiz var.
10 —
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Arkadaşlar,
Bu yabana atılacak, alaturka diye hafife alına
cak bir müzik değildir. Geçenlerde büyük bir İngi
liz müzikologunun bir yazısını hatırlıyorum, ingilte
re'de intişar etmiş ve şöyle diyor, «Bu nasıl bir mü
ziktir ki, ruhları çamaşır yıkayıcısı gibi yıkıyor, ter
temiz hâle getiriyor» Bunun iuymetini bilmeliyiz ve
bunu meyhanelere düşürmemeliyiz. Bu çok büyük
bir sanat dalımızdır. Bu bakımdan bir Türk müziği
Konservatuvarının kurulmuş olmasını büyük mem
nuniyetle karşılıyoruz. Evvelâ, bu müziğin bir ted
vin edilme mecburiyeti var, meyhanelerden çıkarı
lıp, ataların ruhunu şadedecek şekilde yaşatılması var.
Bu bakımdan bir Türk konservatuvarının kurulması
nı memnuniyetle karşılıyoruz. Yalnız, son zaman
larda türlü neşriyatla orada bir kargaşalıktan bah
sediyorlar. Büyük bir tasfiye
yapılmış, bu tasfiye
galiba iyi izah edilememiş efkârı umumiyeye. Bu
nun Sayın Bakanımız tarafından burada aydınlığa
kavuşturulmasında fayda mülahaza ediyorum.
Her hali ile bizi sadece harp eden ve doğrusu git
tiği yeri de biraz tahrip eden ve barbar düşmanları
mız tarafından «Türk demek, atının bastığı yerde ot
bitmez» demek darbımeseline kadar bizi götüren,
alçakça iftiralara karşı, ecdadın yarattığı şaheserle
ri dünyaya tanıtmak bizim en aziz milli vazifemiz
dir. Evet, rahatlıkla söylüyorum, şaheserlerimiz var,
dünyaya bunu mutlaka açmak mecburiyetindeyiz.
Birçok ansiklopedilerde Sin n'dan bahsedilirken
şu cümle göz yaşartıcı bir iftihar vesilemizdir: «Dün
yada pratik gereklerle, estetik gerekleri bu derece
bağlayabilmiş bir sanatkâr yetişmemiştir» diyor, en
tarafsız büyük ansiklopediler. Bu adamın kıymetini
bilmeli, bu adamı milletimize açmalı ve dünyaya
açmalıyız. Birçok sanat dallarında da böyle yetişti
rilmiş dahilerimiz vardır, kıymetini bilip evvela ken
di evlatlarımıza bunu aşılamak, üstümüze iki asırdır
sinmiş olan aşağılık komplekslerinden evlatlarımızı
esirgemek, kurtarmak, sen sadece harp eden değil,
medeniyetler yaratan bir milisin evlâdısınız, ima
nını hakkı ile vermek mecburiyetindeyiz. Terbiye
mizin esası olarak budur. Bu bir şovenlik değildir,
asil bir milliyetçiliktir ve bunu yapmak hem hakkı
mızdır, hem vazifemizdir.
Bir toplum kendine özge bir kültür yarattığı za
man onun adına millet diyorlar. Her toplum millet
değildir veya millet kıyafetinde görünür ve kısa bir
zamanda tarihten kaybolur. Türk Milleti hakkı ile
dost ve düşman tarafından da aynıyla ifade edildi
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ği gibi yalnız kılıçla, kahramanlıkla değil, gittiği yer
lerde sanat eseri yaratarak, sanat zevki yaratarak
ve başıka milletlerin yarattığı mevcut sanat eserleri
ne saygıyı da dünyaya öğreterek bir kültür misyonu
yapmış olan bir millettir. Bu tarafımızı, Avrupa, dots
ve düşman yeteri kadar bilmemektedir. Bunu da dün
yaya öğretmek ve tanıtmak, Kzim kültür politika
mızın en asil görevlerinden birisidir.
Bir toplum, kendine özge bir kültür yarattıktan
sonradır ki millet olur. Biz nakli olarak asırlardan
beri bir milletiz, büyük bir milletiz. «Sadece kılıcı
nı çekip fütuhat yaptı» şeklinde maalesef kendi ev
lâtlarımıza dahi, Atatürk'ten evvelki hocalarımızdan
öğrendiğimiz tarih terakkimiz, «Kılıcı çekti ve gitti.»
Gidilmez. Bir medeniyete dayanmadan gidilmez. Gi
dilirse, yüzgeri edilir. Medeniyet yaratmadıysanız s
Yüzünüz kızararak geri gelirsiniz.
BAŞKAN — Sayın Irmak, iki dakikanız kaldı.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA SADİ IRMAK (Devamla) — Türk Milleti, kül
türle gitmiş, gittiği yerlerde kültür eserleri bırakmış
tır. Bütün geçtiğimiz yerlerde bıraktığımız, iftiharı
mıza daima sebep olabilecek kültür eserlerimiz var
dır ve memleketin içinde kültür eserlerimiz vardır.
Bütün bunlara sahip olmak, kendimize ve evlâtları
mıza tanıtmak ve bunları dünyaya açmak ve tanıt
mak bizim neslimizin başlıca aziz vatan görevidir.
Memleket içinde serpiştirilmiş halde ve çok ge
niş bir maziye sahip olan topraklarımız üzerindeki
kültür değerlerine mutlaka sahip çıkmak,
onları
modern bir tarzda yenilemek, ebedi olarak Vatanımı
zın ziynetlendirilmesini sağlamak, bizim en
aziz
milli görevlerimizden birisidir.
Kültür değerlerimiz arasında dünyanın
parmak
ısırdığı bir kültür türümüz var; folklor. Dejenere et
me istidatları var; fakat bir süredir, bilhassa Kül
tür Bakanlığımızın kurulmasından sonra bu kültür
dalımızı ve şaheserlerini muhafaza etmek için hayır
lı bir gayret var. Bu gayret yıpranmadan, yorulma
dan devam etmelidir.
Bu suretle, büyük bir misyona sahip olan bir
milletin kültür misyonuna sahip çıkması
gereğine
zannediyorum ki işaret etmiş oluyorum. Saygılarımı
sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Tevfik Elmasyazar, buyurun.
C H P GRUBU ADINA M. TEVFİK ELMASYA
ZAR (Manisa) — Sayın Başjkan, Sayın senatörler;
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Ulusumuzun bütün ferilerini kaderde, kıvançta ve
tasada ortak, bölünmez bir bütün haline getirmede
KüMir Bakanlığına büyü!k görevler düşmektedir. Bu
önemli görevin başarılı bir şekilde yerine getirilebilmesii için her şeyden önce geniş bir değeıfendirme ya
pılarak, izlenecek kültür politikasının tespit edilmesi
gerekmektedir.
Geçmiş yıllarda kesin, açık, sağlam ve güvenilir
bir kültür politikası tespit edilimermş olması nede
niyle Kültür Bakanlığının uygulamaları, bakan olan
kişilerin tutum ve anlayışıma göre yön değiştirmiştir.
Ulusal bir konunun balkanların kişisel anlayışına terk
edilmesinin sakıncalı olacağı herkesin kabul edebileceği bir gerçektir.
Geçmişte yapılan hataların tekrar edilmemesi iç:n
kültür politikamızın üç temel esas üzerine bina edil
mesi gereğine inanıyoruz.
Kültür politikamız;
1. Ulusal olmalıdır.
2. Demokratik olmalıdır.
3. Halkçı olmalıdır.
Kültürlün çok değişik tanımları, açıklamaları ya
pılmıştır ve yapılmaktadır. Bu tanımlamaların sayısı
yüzlerle ifade edilimdkitedir. Beğenilen, yaygın tanım
lamalardan birisine göre küftür; toplumu meydana
getiren kişilerin o toplum içinde 'kazandığı 'bilgi Ve 'be
cerilerin yaygın ve uyumlu davranışlar haline gelme
sidir. Başka bir deyişle kültür; bir toplumu öteki top
lumlardan ayıran özelliklerin bütünüdür. Bu yönüyle
kültür ulusaldır. Evrensel olan kültür değerleri de var
dır. Ancak: evrensel kültür değerlerinin temelinde
Ulusal kültür bulunur. Ulusal kültürümüzü işlemek
ve geliştirmek suretiyle evrensel kültür değerlerii hali
ne gelmesini sağlamak da mümkündür. Bu husus kül
tür politikamızın ulusallık yönünün değerini ortaya
koymaktadır.
Eğer, hükümetlerin veya bakanların değişmesi ile
'külttür faaliyetleri de yön değiştiriyorsa, ulusal bir
(kültür politikasına sahip olmadığımız anlaşılır.
Kültür politikamızın ulusal olabilmesi için, külttürel faliy etlerin dar bir çerçeve içine kapatılmaması
ıgerdkir. Özellikle, sanatçıların çalışması çeşitli baha
nelerle kısıtlanırsa, halik küMrünün. araştırılması, geIşıtMImesi, zenginleştirilmesi ve çağdaş kültürle iş
lenmesi engellenmiş olur. Bu noktadan kültür polutikamızın demokratik olması gereği ortaya çıkar.
Çoğulcu, özgürlükçü demokratik bir düzen or
tamı yaratılamaıdılkça, ulusal kültürümüzü Atatürk'ün
gösterdiği «Çağdaş ve uygar bir Türkiye yaratmak»
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(hedefine ulaştıramayız. Sanatta özgürlük esastır. Dü
şüncelerin ifade edilmesi dar sınırlar içinde kaldığıi
sürece, resim, heykel, film, mlüaik, tiyatro, opera,
bale, edebiyat ve diğer sanait dallarında sahip Olduğu
muz üstün kültür değerlerini işleyip ortaya koytmak
ve geliştirerek çağdaş düzeye çıkarmak imkânına ka
vuş amayız.
Diğer insanlarla h)iç bir bağıntısı olmayan, tek
(başına yaşayan bir ferdin kültür yaratması söz ko
nusu değildir. O halde kültür, sosyal ilişkilerin ürü
nüdür. Başka bir deyişle, ikülltüılü yaratan halkltır,
topfandur. Halkın yarattığı kültürü, hizmet olarak
'halkın kendisine göçtürmek ve tümünle yaymak ge
reği vardır. Bu durum külttür politikamızın halkçılık
temeline otortullmaSı gereğini ortaya çıkarmaktadır.
Kültürel faaliyetler halkın tümüne götürülemıiyorsa,
ulusal kültürümüz de sağlam bir bütünlüğe kavuştu^
rulamaz.
Değerli arkadaşilarım;
Devletin sürekliliği ilkesine bağlı olarak, sürekli
ve geçerli bir kültür politikası tespit edilmesi huşu-;
sundaki görüşlerimizi anaçizgileri ile belirtmiş ölüyo
ruz. Şimdi de, Kültür Bakanlığının bir kısım çalışma
larına değinerek, düşünceli erimizi ve önerilerimizi
açıklamak istiyoruz.
Kültür Bakanlığı 1978 yılında 12 kültür merkezi
min ihalesirui yapmıştır. İhale edilen külttür merkezle
rinden yalnız bir tanesi Ege bölgesinde olup, diğer 11
tanesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindedir.
Bakanlık bu uygulaması ile şimdiye kadar ihmal edir
ien Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'bölgesine öncelik
ve ağırlık vermek suretiyle, kültür hizmetlerinin den
geli bir şekilde yurt düzeyinde yaygınlaştırılması yo
lunda önemli ve değerli bir çalışma örneği vermiştir.
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında; kültür.
hizmetlerindeki bölgeler arasındaki dengesizliği kal
dırmak, çeşitli yörelerin ve değişik toplum katlarının
kültürel uğraşlardan en üst düzeyde yararlanması
genel ilke olarak kabul edilmiştir. Söz konusu planı
1979 - 1983 yıllarını kapsamasına rağmen, Kültür Ba
kanlığının 1978 yılında bu genel ilkeyi uygulama
alanına koyması, gelecek yıllar için güven vermekte
dir. Bu tutumu takdirle karşılıyoruz.
Eski eserler yönünden ülkemiz, zengin, bir tarihi
çevreye, birçok uygarlığın Merini taşıyan büyük bir
kültür mirasına sahiptir. Bu tarihi çevreyi ve kültür
mirasını, bilimsel olarak araştırarak bilinmeyen de
ğerleri ortaya çıkarmak, mevcutları da korumak, ge
liştirmek, tanıtmak ve bunlara çağdaş anlamda işler12 —
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İik kazanjdırmak görevi ve sorumluluğu Kültür Ba
kanlığıma verilmiştir. Bu görev sanıldığı kadar kolay
ve basit bir iş değildir; faikaft her şeye rağmen Tür
kiye'de eski eserierln her gün tahrip edilmekte oldu
ğu da gözler önündedir. Bu tahribatı önlemek mec
buriyetindeyiz.
'Eski eser kaçakçılığının başlıca sebebi eğitim ek
sikliği ve ekonomik yetersizliktir. Kaçalkçıhk konusu
gazetelerde, dergilerde yazıldı, çizildi. Radyo ve te
levizyonda açık oturumlar düzenlendi, konferanslar
verildi, Meclislerimizde dile getirildi; ama, kayda de
ğer bir başarı sağlanamadı. Zaten, gazete, dergi oku
yan, televizyon izleyen, konferans dinleyebilen yurt
taşlarımızın sayısı sınırlıdır. Eslki eserlerin değerlini
ve önemini daha ilkokul sıralarında kavratmak ge
rekir. Kültür Bakanlığı ile Milli Eğiitim Bakanlığının
ıkoruu üzerinde birlikte çalışmalarının yararlı olacağı
Kanısındayız. Eğitim çalışmalarına paralel olarak İç
işleri Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Turizm,
ve Tanıtma Bakanlığı ile işbirliği yapılmalıdır. Sınır
'kapılarında alınacak önlemler dışında, eski eser bu
lanların, buldukları eserleri Kültür Bakanlığına sat
malarını özendirici uygulamalara geçilmelidir. Aksi
(takdirde bir gün gelecek ki, artık taşınabilir eski eserleritoizi diğer ülkelerin müzelerinde görmek zorunda
kalacağız.
Taşınmaz eiüki eserlerin onarılması bakımı, korun
ması ve tanıtılması konusunda Bakanlığın bütçe ola
nakları içinde ciddi çalışmalara giriştiği mi memnu
niyetle görüyoruz ve önümüzdeki yıllarda daha ileri
adımlar atılacağına inanıyoruz. Ülkemizde her yıl
'birçok kazı yapıllmalktadır. Zorunluk olmadıkça ya
bancılara kazı yapma izni verilmesinle taraftar deği
liz. îzin verildiği hallerde de kazıda gözlemci olarak
görevlendirilecek personelin titizlikle saçilmesi gereği
ne inanıyoruz.
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çekleşecek bir iş olmadığından, gezici kitaplıklar kur
mak uygun olacaktır. Gezici kitaplıkları geliştirmek
vs yaygınlaştırmak için, Bakanlıkça yapılan çalışma
ları olumlu buluyoruz.
Çucu'k kütüphaneleri, özellikle ilkokul çocukları
nın okul dışı zamanlarının en iyi değerlendirildiği
yeıîerdir. Boş zamanlarında evlerinde elverişli çalış
ma ortamı olmayan iik ve ortaokul çocukları bu ki
taplıklardan yararlanmaktadır. Böylece çocuklarımı
zın bir kısmı sokağın bazı zararlı etkilerinden kurtul
muş ve hem de bilgilerini arttırmış oluyorlar. Ço
cukları, gençleri ve yetişkinleri yönlendirmede, kişi
liğin oluşmasında kitapların önemli bir rolü ve değeri
vardır. Bir kısım çocuklarımızın yaya kaldırımlarında,
sinema önlerinde denetim dışı kalan zararlı yayınları
okudukları bilinmektedir. Kültür değerlerimizi kemi
ren vur - kır türünden, bu yayınlar yerine, çocukla-1
rımıza sosyal içerikli ulusal kültürü telkin edecek
nitelikte çocuk edebiyatına uygun yayınlar verme
nin yolları aranmalıdır. Böylece çocuklarımıza, aile
sevgisi, yurt 'sevgisi, insan sevgisi ve fedakârkk duy
guları aşılanmalıdır. Birliğin, beraberliğin dayanış
man! n ve hoşgörünün önemi benlmisetilmeiidir.
1979 çocuk yılı münasebetiyle çocuklarımızın se
viyesine uygun masal, hikâye, resimli hikâye, çizgi
•roman, şiir gibi dallarda yarışmalar düzenlenmesinin
ve uygun görülen eserlerden bir kısmının satın alı
narak kütüphanelere dağıtılmasının yararlı olacağı
na inanıyoruz. Ayrıca, evrensel nitelik taşıyan kitap
ların tercüme edilmesi de gerekir. 35 yıl kadar önce
dünya klasiklerini dilimize çevirme ve tanıtma yo
lunda önemli adımlar atılmış ve fakat sonradan çok
sakat bir düşünce ile bu yol terk edilrrv'riir.

Müzelerimiz, eski eserlerin depolandığı yerler ol
maktan çıkarılmalıdır. Birer küftür ve eğitim kuruma
'Olarak işletilmelidir. Sergilöme işi, bilimsel esaslara
göre düzenlenmelidir. Müzelerden beklenen faydayı
'sağlamak için buralarda görevli peısonelin
tümü
(Gece bekçisi ve hizmetliler dahil) hizmet içi eğitime
tabi tutulmalıdır,

Dünya kültüründen
yararlanmak, ulusal kültür
politikasına ters düşmez. Aslında, Ulusal kültürü di
ğer ülkelerin kültüründen soyutlamak mümkün de
değildir. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler uluslar
arası etkileşimi hızlandırmıştır. Bir bakıma dünya
çek küçülmüştür. Bu sebeple evrensel nitelik taşı
yan eserlerin tercümesi işi, Kültür Bakanlığı ile Mil
li Eğitim Bakanlığı 'arasında yeniden ele alınmalı
dır. Halk Kütüphaneleri ile okul kütüphaneleri bu
yönden de zenginleştirilmelidir.

Değerli arkadaşlarım;
Kültür Bakanlığına bağlı 618 kütüphane vardır,
Mevcut kütüphaneler her balkımdan korunup geliştlril'irlken, bütçe olanakları içinde yurdun çeşitli yerle
rine yeni kütüphaneler yapilması da elbette gereklidir.
Ancak, her yere kütüphane yapmak kısa sürede ger

Kütüphaneler konusundaki görüşlerimizle bağın
tısı dolayısıyla bir hususu Sayın Balkanın dikkatine
sunrnak istiyoruz. Kadrosuzluk nedenliyle derece ter
fileri sağlanamayan çocuk kütüphanesi öğretmenlerin
den bir kısmı tekrar Milli Eğitim Bakanlığına geç
miştir. Bazıları da
geçebilmek için çaba sarf et13 —
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inektedir. Başarılı çalıştığı tespit edildiği hailde, za
manı gelince terfi edemeyen fcarnıu (görevlilerinin ça
lışma isteğinin azalması doğaldır. Yetişmiş, tecrü
beli ve başarılı personellin tenfileirîjnin sağlanması üze
rinde dumllmahdır.
Diğer bir husus da, sanatçılarımızla ilgilidir. Kül
tür eseri olduğu yetkili kurullarca belirlenen serle
rin basılması için indirimli fiyatla kâğıt verilmesi
sağlanmalıdır. Beyin ve sanat gücünü parasızlığı
dolayısıyla eser haline getiremeyen kendi insanımı
za devletin destek oüma'sı şarttır.
Bütün bunlara bağlı olarak müzik, resim, heykel,
film, tiyatro, opera, bale, edebiyat ve diğer sanat
dallarında sanatçılarımızın Eserlerini yurt içinde \-a
yurt dışında sergileyebiltaelleri için de devlet des
teği gereklidir.
Uluslararası ve ulusal düzeyde kültür ve sanat et
kinliklerini içeren şenlik, festival ve yarışmiar günüoıüade büyük önem kazanmış durumdadır. Kültün
©akanlığınan bu etkinliklere gereken değeri verdi
ğini memnuniyetle görüfyoruz.
Devlet Tiyatrolarında seyirci sayısının geçen yıl
lara oranla fciüyük bir artış göstermesi sevindiricidir.
Bu sanat etkinliklerini belli merkezlerde yoğutıiaşımakı'üan 'kurtarılarak ülkenin çeşitli 'yörelerine yayıl
ması yönünde olumlu gelişmeler başlamıştır. Ancak,
bu olumlu gelişme ve çalışmalar devlet tiyatroları
sayısını arttırma amacım unufcturmamalıdır.
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Yurlt dışında bulunan foirbuçuk milyondan fazla
vatandaşımızın ulusal kültürden mahrum edilmemesi
günükmüızün en önemli konusudur. Bütün bakanlıkla
rımızı ayrı ayrı ilgilendiren hu konuda Kültür
Bakanlığına da 'büyük görevler
düşmektedir. Ki
taplar, filmler gönderilmeli, mlüizik ve tiyatro etkin
liklerini onların ayağına
götürme yolları aranıp
'bulunmalıdır. Bu çeşit
etkinlikler yurt dışındaki
(vatandaşlarımızın ulusal kültürle beslenmesini sağlaya
cağı gibi, aynı zamanda iyi düzenlendiği takdirde uîu-<
sal kültür değerlerimizin diğer ülkelere tanıtılmasın
da da etkili olacağı şüphesizdir.
Yurt dışındaki vatandaşlarımıza kültür hizmetleri
götürürken üzerinde en çok durulacak konulardan bi
risi de yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ço
cuklarının durumudur.
Çok küçük yaşta yurt dışına gitmiş, ya da yurt
dışında doğmuş olan çocuklarımız, şüphesiz bulun
dukları ülkenin kültürü ile yoğrulmakta, kültürünün
etkisi altında kalmaktadır. Öyle bir zaman gelecek
ki, gerek yurt dışında bulunan yetişkin insanlarımız,
gerekse yurt dışında büyümüş çocuklarımız ileride
gençler, yetişkinler haline geldikten sonra, bir de
bunların yurdumuza döndüğünü düşünecek olursak,
zaten bunalım içerisinde bulunan toplumumuza çok
büyük yeni bir bunalım kaynağı olarak döneceklerini
hepimiz bilmekteyiz.

Bu sebeple yurt dışındaki çocuklarımıza ulusal
kültürümüzü kazandırmak için Milli Eğitim Bakan
lığı ve diğer ilgili bakanlıklarla işbirliği yapılarak
Değerli arkadaşlarım;
gerekli çözüm yolları şimdiden mutlaka aranmalıdır.
Dil 'konusu, hemen her yıl Kültür Bakanlığı büt
Aksi halde kendi insanımız, kendi ülkesini yabancısı
çesi görüşülürken gerek, bütçe Komıiisıyonunda gereücdurumuna düşecek ve geleceğin büyük bunalım kay
se Senatoda sık sık dile getirilir. Bazı arkadaşları
nağını teşkil edecektir.
mız Türkçede özleşmeye karşı çıkanken, bazı arka
I
Zaten ülkemizde geçmiş yıllarda özlediğimiz eko
daşlarımız da dildeki hızlı özleşmenin kuşaklar ara-ı
nomik ve ulusal kültür ortamını oluşturmak için ye
ısındaki anlaşmayı.güçleştirdiğini ileri sürüyorlar. Dil
terli bir çalışma yapılmadığından bugün toplumu
de evrim doğaldır. Dilimizin özleşmiesinde aşırılıklar
muz bunalımlıdır. Ulusal kültürümüzü işlemek, ge
ve zorlamalar toplum tarafımdan tutulmamaktadır.
liştirmek ve tanıtmak gibi önemli kültür görevlerini
Ancak,, halk tarafınidan benimsenen sözcükler yaşa-;
yapmakta olan öğretmenlerimizin sanatçı ve gazete
maktadır. Bunun çok yaygın örmekleri vardır. «Müd
cilerimizin ve diğer suçsuz insanlarımızın öldürülme
deiumumi» yerine «'savcı,» «müstahsil» yerine «üre
si bugüne kadar kültür birliğini sağlayamamış olma
tici,» «müstehlik» yerine «tüketici» ve buna benzer
mızla ifade edilebilir.
sözcükleri hepimiz kullanuyoruz. Hatta dilde öz
leşmeye karşı olanların bile kullandıklarını zaman
Sayın Bakan, değerli arkadaşlarım;
zaman görmekteyiz.
Sayın Irmak'ın işaret ettiği bir konuya, önemi
Türkçemizin Arapça, Farsça ve diğer dillerin
etkisinden kurtarılıp geliştirilmesi yolundaki ça
lışmalara Kültür Bakanlığının destek olmasını olumlu
(karşılıyoruz.

dolayısıyla kısaca değinmek istiyorum:
1981 yılında Devletimizin ve Cumhuriyetimizin
kurucusu Büyük Atatürk'ün 100 ncü Doğum yılının
kutlanması görevi Kültür Bakanlığına verilmiştir. Bu
14 —
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görevi en iyi bir şekilde gerçekleştirmeyi amaç edi
nen Bakanlık, hemen hazırlık çalışmalarına başla
mış, çeşitli çalışma kurulları oluşturmuş ve kutlama
ile ilgili bir yasa tasarısı hazırlamış bulunmaktadır.
Şu anda konunun ayrıntılarına girmiyoruz. Ancak,
bazı düşüncelerimizi belirtmek istiyoruz:
Atatürk'ün 100 ncü Doğum yılının kutlanmasında
Atatürk'ü ve Atatürk'çülüğü bütün yönleri ile tüm
vatandaşlarımıza ve dünyaya tanıtmak, temel amaç ol
malıdır. 1981 yılı sadece törenler yıl', olmamalıdır. Ge
lip geçici etkinlikler yerine, gelecek kuşaklara kalı
cı eserler yaratılmalıdır. Cumhuriyetin 50 nci yılını
kutlama törenlerinden bugün elimizde kayda değer
bir eser kalmamıştır. Elimizde kalan sadece istatistik
ler, afişler, yıllıklar ve 50 nci Yıl Ambleminden iba
rettir. Bunları gereksiz saymıyoruz. Ancak, yetersiz
saydığımızı vurgulamak istiyoruz.
Kültür Bakanlığını konu üzerinde bilinçli bir ça
lışma içinde görmekteyiz. Ankara'da yapılması dü
şünülen «Atatürk Kültür Merkezi ve Müze» için he
men çalışmalara başlanmış olmasını takdirle karşılıyo
ruz.
Atatürk tarafından kurulan TBMM'de görev yap
makta olan değerli parlamenter arkadaşlarımızın Ata
türk'ün 100 ncü Doğum yıldönümünün en iyi bir şe
kilde kutlanması için, Kültür Bakanlığının çalışmaları
na içtenlikle destek olacağına inanmaktayız.
Önümüzdeki yıllarda da Kültür Bakanlığının ça
lışmalarına destek olunduğu takdirde 1981 yılında
Atatürk'ün 100 ncü doğum yıldönümünün çok iyi bir
şekilde kutlanacağına inanıyoruz. Ancak, hazırlıklar
1981 'e kadar giderek artan bir hızla yürütülmelidir.
Değerli arkadaşlarım;
Sözlerimin bu son kısmında bir hususa kısaca işa
ret etmekle yetineceğim :
Adalet Partisi Grubu adına konuşan Sayın Benderlioğlu arkadaşımız, Cumhuriyet Halk Partisi ağır
lıklı Hükümetin, Kültür Bakanlığı
uygulamalarının
Atatürk milliyetçiliğine sırt çevirdiğini ve bu sırt çe
virme dolayısıyla Atatürk'ün ilgililerin yakasına ya
pışacağını söylemesini doğrusu bir hayli garip bul
dum.
Kültür Bakanlığının, özellikle Atatürk'ü ve Ata
türk milliyetçiliğini çağdaş bir anlayışla ele aldığını
görmezlikten gelmenin kökenini ve sebebini anlamakta
güçlük çekiyoruz. Belki Atatürk birilerinin yakasına
yapışabilir; ama Atatürk kimin yakasına yapışacağını
herkesten daha iyi bilir.
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Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına saygılar su
nuyorum. (CHP ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. sırala
rından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Milli Birlik Grubu adına Sayın Ahmet Yıldız bu
yurun efendim.
MB GRUBU ADINA A H M E T YILDIZ (Tabii
Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar;
Çağımızın devrimsel değişimler sürecinin çok
yönlü etkilerinim de yansımasıyla toplumsal oluşu
mumuzun yenli biçimleniş arayışları içinde çok et
kin ve önemli bir yeri olan Kültür Bakanlığının iş
levine büyük önem
vermekteyiz.
Bakanlığın bu
önemli işlevin)! anladığı izlemini edindiğimiz Sayın
genç Bakanın ve gerçekten aydın kişilerden oluşan
çevresinin uğraşlarını da beğeni ile izlemekteyiz.
Gerçekten umut veren, kültürel yenileşme ve
yeni değerler oluşturmada önemli etkileri olacağım
umduğumuz bugünkü kültür politikasının değerlen
dirilmesinde ve başarısında katkıları olabilecek görüşlerimizii sunacağım.
Saym arkadaşlarım;
Sosyo - politik oluşum ve biçimlenişte sağlıklı bir
toplumsal yapının oluşmasında, uygar bir toplumsal
düzeyin gerçekleştirilmesinde ve bireylerle kuşaklar
arasındaki bağlarla ilişkilerin sağlıklı biçimde peki
şip gelişmesinde başetmen olan ve ulusların özgün
niteliklerini belirlemede de başlıca öğeleri içeren kül
tür kapsamı, içeriği ve boyutları yönünden çok ge
niş bir konu, hatta konular bütünüdür. Bu bütüne
ilişkin görüşlerimizi dört başlık altında sunacağım.
Birincisi ulusal kültür, ikincisi Türkiye'nin geçmişin
den bugüne bağlanışı ve görüntüsü ve bugünkü du
rum, sonra geleceğe yönelik öneriler.
Arkadaşlarım;
Ulusal kültür deyince önce ulus, ulusçuluk, ulu
sal deyimleri üzerinde kısaca
durmak istiyorum.
Gerçekte bu kavramlar her yerde yeterince kavran
dığı kanısında değiliz.
Feodalizmden
kapitalizme geçiş döneminde bir
burjuva ideolojisi oluşturmanın siyasal öğeleri olarak
ortaya çıkan (O dönemde) ulus, ulusçuluk, ulusallık
kavramları Avrupa emperyalizminin emperyalist ül
kelerdeki burjuvaların ayrıcalıklarını ve moral, duy
gusal üstünlüklerini koruyup sürdürme araçları ola
rak kullanmışlardır. Başlangıç kullanılışı bu amaç
ladır.
Bireyler arasındaki dil, din, gelenek, tarih gibi
kültürel; kandaşlık ve yurt birliği gibi özdeksel,
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maddi ve evrensel alandaki eşitlik ve bağımsızlık
gibi siyasal etmenleri içeren klasik ulus, millet kav
ramı tanımının içeriği bugün iki yönden değişmiştir.
Birisi kandaşlık yerine tarihsel oluşumun ve ortak
yazgının birleştiriciliği esas alınmakta (soy değil) ve
ekonomsal içerik kazanmış bulunmaktadır.
Belirtilen öğelerden kaynaklanıp biçimlenerek ha
len de, bugün de her ülkede çağımızın egemen akı
mı olan ulusalcılık, milliyetçilik şovenizmden, çoğu
kez bir aşağılık kompleksinin dönüştüğü üstünlük
kuruntusundan kendini beğenmişlikten, dışa dönük
saldırganlıktan ve içeride de soy ayrımı gibi ilkellik
lerden, dinsel ya da mezhep ayrımcı, çağdışı yıkı
cılıklardan, geçmişi dirilterek yeniden yaşatma an
lamsızlıklarından, kültürel gelişmelere kapıları ka
patma saplantılarından, fizik ötesi bir ulus ve ona
bağlı bir yarar ve her türlü gerçek dışı savsatalardan, en kötüsü de toplumu çağdaşlaştırmaya karşı
bunlardan engeller türetme tutkularından arınmasıyla ancak çağa uygun içerik ve nitelik kazanabilir.
îşte Atatürk milliyetçiliği, ulusçuluğu ve Anaya
samızdaki ulusçuluk bu nitelikleri Öngörmektedir.
Arkadaşlarım;
Belirttiğimiz ulus ve ulusalcılık kavramlarından
niteliklerini alan nesneler, düşünceler ve düşünlere
ulusal denebilir.
îşte bu nitelikleri olunca ancak ulusal sayılabilen
kültür tanımını şöyle yapabiliriz, sanırım ki, bu
tanım üzerinde de durmamız gerekir: Kültür bilgi
yi, inancı, sanatı, ahlakı, töreleri ve bağlı bulun
duğu toplumun üyesi olması yönünden bireyin ka
zandığı alışkanlıkların ve öbür becerilerin tümünü
kapsayan çok yönlü bir bütündür. Bu bütün tüm
toplumu ve üyelerini kuşatan her türlü düşünüşü,
duyarlığı ve davranışı oluşturan bir görüntü yara
tır. Ünlü bir bilginin tanımlaması da buna benzi
yor.
Biz kültürün evrensel, öğretisel, bilgisel, eğitsel
türlerine değinmeden, ne evrensel kültüre, ne de
okuma düzeyini anlatan bölümüne değinmeden ele
aldığımız ulusal kültürün gerçek nitelikleriyle kav
ranması, sağlıklı bir kültür politikasının saptanıp
uygulanması için temel koşul olduğundan tanımı
üzerinde biraz durmayı yararlı bulduk.
Şimdi, geçmişteki görünüm ve onu bugüne bağ
layan tutum ve bugünkü duruma kısaca değinmek
istiyoruz.
Sayın arkadaşlarım;
Osmanlı döneminde Türk kültürü yaşamı en kı
sır ve yabancı kültürlerin tutsağı evresini yaşamış
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tır. Gerçekten Osmanlı döneminde değil kültürel
yenileşme sağlayacak uğraşlara rastlamak, Osmanlı
Tarihinin bile en iyi sayılanını bir Avusturyalı yaz
mış ve bir çağ açan İstanbul'un fethini de yaban
cılardan öğrenme mutsuzluğuna düştük. Arapça ve
Farsça yapıtların egemen olduğu; şarap, kebap,
bülbül, zülf, kâkül, nâz-ı niyaz sözcük biçimi şiir
ve edebiyat aşuresi ile öykünrneci, taklitçi kısırlığı
ile beslenen Türk kültür açlığı ve en kötüsü de kül
türün baş öğesi olan anadilimizin bile doğru dürüst
kullanılmadığı ve Arap, Fars dillerinin boyunduruğu
altında Türklüğümüzü dahi yitirmek tehlikesiyle kar
şılaştık. En büyüğü Atatürk olan birkaç ünlü, yet
kin, gerçek Türk'ün uğraşları ile bundan kurtul
duk. Onlar olmasaydı zaten tehlike daha da bü
yürdü.
îşte bu türden çok kısır, verimsiz, yaratıcılık
tan yoksun, Türklük karşıtı gerici, tutucu eğilim
lere ancak yarayabilecek gidiş, kültürel kalıtım ka
ranlığına tutulan Atatürkçü ışıkla yeni bir dönem
başlamıştır.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Eskiyi
inkâr ediyorsun..
MB GRUBU ADINA AHMET YILDIZ (Devam
la) — Fakat, benim söylediğim kısırlı tarihsel ol
gudur. Türk kültürü yönünden söylüyorum.
Fakat, Atatürk'ün kültürel devrimi ile başlayan
geliştirici yenileşme de îkinci Dünya Savaşı sonrasın
da hızlı bir yozlaşma ve eskilerle beslenen köhneliğe
dönüştürülme tehlikesiyle karşılaşmıştır.
Anadolu'muzun dünya görüşünü, değer yargı
ları ve bunlardan kaynaklanan davranışlarını çağın
gereklerine göre geliştirmede baş etmen olan ulusal
eğitimimizin bile bağrına kültür emperyalizmi bağ
daş kurmuştur.
Batının ve Amerika'nın bireyci, serüvenci, ben
cil kapitalist değerlerle oluşan kültürünü, Anadolu
kültürünün bütün nitelikleri bunlara
ters düşen,
Türk Halkına tepeden inme bir yöntem ve halktan
kopmuş birtakım türeticiler aracılığıyla kabul etti
rilme uğraşlarının yıkımları büyük olmuştur. Türk
kültürü bu bakımdan büyük bir sarsıntı geçirmiştir.
Oluşan lotarya kültürü, piyango kültürü orta
mında bizi biz olmaktan çıkardığı gibi, gerçek bir
Batı da yapamayacak olan özenti ve yüzeysel ak
tarmacılıkla toplumun geçmişine, kendisine ve hat
ta geleceğine olan güvenini yitirme ve oluşumu rast
lantıya bırakan bir başıboşluk içinde biricik amacın
16 —
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daha çok kazanç olan bir özdeksel, . maddi çıkar
yarışması süreci açılmıştır.
Eğer, Atatürk'ün giriştiği tarihin ilk kültür dev
rimi (insanlık tarihinde ilk kültür devrimine Atatürk
girişmiştir) toplumu doğulu kültürün özdekltiğe önem
vermeyen kanaatçı, bulduğu ile yetinen, asıl mut
luluğu başka yerlerde arayan saplantılarından artırı
larak çağın gereklerine uygun bir oluşumu
akılcı
yöntemlerle arayabilseydli, mutlu bir geleceğin yolu
açılabilirdi,
Bu sağlanamadığından
toplumlarda bir gelişim
aşamasından (Türkiye tipik örnektir) önceki döne
min değer yargılarıyla yeni düzenin değer yargıları
arasındaki kaçınılmaz çatışmanın ve bu iki döne
min kültürleri arasındaki yine kaçınılmaz biçimde
doğacak yabancılaşmanın ileriye dönük, çağın geli
şim doğrultusunda bir uyuma dönüştürülmesi gibi
Türk devriminin hâlâ da çözemediği bir kalıtımın
tüm sorunları Atatrük'ten sonra açığa çıkarak gide
rek daha da belirginleşmiş, fakat tersine dönüşleri
düzeltme uğraşlarını izleyen duraksama ve gerile
melerden sonra yeni çağdışılıkların katılmasıyla kar
maşık bir hal almıştır. İşte bugünkü kültürel soru
nun bu karmaşıklıklardan arınmış ve çağcıl yörün
gesine oturtulmuş bir ilkeli, sistemli kültürel poli
tikanın saptanıp uygulanmasıdır. Tanımlamayı doğ
ru koyalım.
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I simi de sağlayarak daha ileri yeni bir kültür oluş
turmasını gerçekleştirmeliyiz.
Bir üretim biçiminden diğerine geçerken yeni egeI men sınıfın kendi ahlak anlayışını, dünya görüşüI nü, sanatını, bilimini ve değer yargılarını egemen
I kılması doğaldır; fakat Türkiye bu olguyu yaşamı I yor. Yani, Türkiye bir üretim biçiminden kökten
ci başka bir üretim biçimine geçiş aşamasında deI ğildir. Türkiye böylesi köktendi bir üretim biçimi
değiştirme olgusu yaşamadığından kültürel alanda
da köktenci, sınıfsal bir değişim söz konusu ola
maz. O halde Türk kültüründe sınıfsal bir nitelik
I kazandırma söz konusu olamaz; fakat var olan üreI tim biçimini değiştirerek daha ileri yeni bir üretim
I biçimine geçişi sağlamayabilecek aşamalı gelişmeye
I uyabilecek bir kültür siyaseti uygulanabilir.
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Sayın Bakanın demeçleri böyle bir yaklaşıma yatkınlığı deyimlemektedir. Bu suretle Batıda kapdtaüst sınıfın iktidara gelmesiyle oluşup gelişen yaratıcı ve ulusalcı ahlaksal değerlere karşın orada onların etkisindeki işbirlikçi sınıfların yön verdikleri, az
gelişmiş ülkelerdeki iktidarların tutumunun
kendi
ülkelerinde bir kültürel
bozulmaya ve halklarıyla
yabancılaşmaya yol açan gidişi düzelterek ülkemizde
çağa uygun bir gelişme sürecine girilmesi sağlana
bilir.
I
Yıllardır ülkemizde sürüp gelen kültürel yozlaşI
ma
ve eskiciliğe özenme ancak böyle bir politika
Yaşadığımız toplumsal bunalımın bugünkü özel
beklentimiz de
likle kana susamış çılgınlıklarda saldırganları cesaret I ile önlenebilir. Yeni Bakanlıktan,
budur.
lendiren aldırmazlıkta ve hatta kimi politikacıların
durumundaki insanların davranışlarında bu kültü
I
Böyle bir politika ile Bakanlık ciddi, kapsamı gerel yozlaşmanın büyük etkileri olduğundan
doğru
I niş, içeriği zengin, özlü, düşünsel nitelikte toplumun
bir kültür politikasının gereksinimini ertelenemez ni
I özdeksel maddi zenginleştirilmesine koşut bir tinsel
telikte görmekteyiz. Bunalımımızın temelinde böyle
I moral güçlenmeyede olanak verecek, insanlarımızın
bir yozlaşma yatmaktadır.
j (yani bunları koşut yürütecek) kişiliğini yaratıcı, yaGeleceğe ilişkin önerilerimiz:
1 pıcı güçlerini geliştirerek, sağlıklı ve mutlu bir topI lum oluşturma sürecine girerse, büyük bir katkıda
Sayın arkadaşlar;
19 ncu yüzyıl başından bu yana sürüp gelen batı- I bulunulmuş olur. Bu süreçte, öbür bakanlıklarla da
lılışma akımını çağdaş uygarlığa katılma akılcılığına I uyumlu ve eşgüdümlü bir işbirliği sağlayacak olan
dönüştürüp halka da mal ederek Türk Halk kültü I bakanlık gibi güçlü bir organın destekleyeceği tüm
rüyle de pekiştirilen bir kültür yaratma çabalarına I kültürel ve sanatsal çalışmaların hiçbir özel, siyasal
örgütlü bir güç kazandırma girişimlerinin somut bir I baskı ya da karışımla yozlaştınlmadan, toplumun
ürünü olarak algıladığımız, Kültür Bakanlığının gö I bütün kesimlerine yayılması sağlanabilir.
rüşleriyle de bir koşutluk halindeki
görüşlerimizi
I
Bu nedenledir ki, Sayın Bakanın, kültürel ve saözetledikten sonra önerilerimizi sunacağız.
I natsal kuruluşlar için öngördüğü bağımsız, özerk çaI lışmaya olanak verecek statülerin oluşturulmasını beArkadaşlarım;
Üretim ilişkilerinin ileriye dönük değişimi insan I geni ile karşılamaktayız. Kimi muhalefetin buna karilişkilerini, geleneklerini, değer yargılarını, ahlaki 1 şı çıkışları işlevine de ters görmekteyiz ya da konuyu
felsefeyi,
dünya görüşünü; kısacası kültürel deği- I yeterince algılamadığı kanısındayız. Çünkü, aslında
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muhalefetin İktidardan isteyeceği konudur bu. İktida
rın bunu zorlayacağı konu değildir. İktidar tersine di
renir, muhalefet bunu ister. Bir Atatürkçü ilke ola
rak doğu kültüründen, çağdaş kültüre ya da batıcılık
deyiminden hoşlananlar için batı kültürüne geçişte
Türklüğü yatsıyan, inkâr eden, bizi biz yapan nitelik
lerimize uymayan bir kozmopolitikliği de çok sakın
calı bulmaktayız. Bu bakımdan, Türklüğün zengin kül
türel kalıtımı üzerine nitelikleri ve gelenekleri ile çağ
daş değerlerin ve yeni yönelişlerin bir mayalanmasını
sağlamak en sağlıklı tutum olur.
Bu görüş ve amaçla önerilerimizi özet olarak su
nuyorum :
1. Türk'ün zengin tarihsel kalıtımının sanatsal
ve kültürel ürünlerini meydana çıkararak, dünümüzü
bugüne bağlayan oluşumun bugünkü aşamasında ge
leceğin kültürel temeli kurulmalıdır. Sürekli bir bağ
lantı.
Geçmiş yaşanmaz, ondan ancak ders alınarak bu
günü daha iyi değerlendirip, onun üstüne yarını kur
mak anlayışına uygun davranılmalıdır. Bunun gerek
tirdiği sanatsal ve kültürel belge ve yapıtları toplaya
cak zengin bir arşivin oluşturulması da çok yönlü
uğraşlar ister.
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ki ve değer yargılarının gelişmesindeki büyük etkileri
ile sanatçının yapıtında bağlı bulunduğu kültürün
türlü yansımalarının belirgin olacağı gerçeğini, Ata
türk'te birçok kez belirtmişti. Sanat ve kültür o den
li etkileşim halinde ki, birçok alanlarda biri diğerinin
yerinde bile kullanılır.
Bu nedenledir ki, kültürel devrimde doğu kültü
ründen çağdaş kültüre geçişte, sanatta da çağdaşlık
temel üke idi. Türkiye'nin bugün de baş sorunu çağ
daşlaşmadır. İçinde bulunduğumuz büyük bunalım
da emperyalizmle, faşizmden kaynaklanmaktadır. Köh
nelikleri depolamaya, geçmişteki yaşamı yeniden ya
şamayı ve devrimci değişimleri engellemeyi bir kül
türel gerekçe sayanlar, emperyalizme ve faşizme çok
yardım etmektedirler.

2. Ulusal kültürün toplum üyelerinin paylaştık
ları öğrenilmiş davranışların tümünü kapsadığına gö
re, folklorumuzun de yozlaşmadan korunarak. Dev
letin yol gösterici desteğinden yararlanılmalıdır.
3. Çoğulcu bir sistemde kültürel oluşumun hiç
bir siyasal örgütün etkisinde bırakılmaması ve hatta
Devlete de bir yönlendirme görevi verilmesi yoluyla
dolaylı bir siyasal etkilerden de korunması için belir
tilen desteklerin ve olanakların sağlanması aşamasın
dan sonra, yani bu ölçüde karışımdan sonra kültürel
gelişimin kendi kurallarına uyumlu bir gelişme süre
cini izleyebilmesi amacı ile Bakanlığın savunduğu
görüş hiçbir etkiye kapılmadan uygulanmalıdır.
4. Toplumumuzun seçkin katlarında yer alan ve
halkla onun eğilimlerini de yeterince dikkate alama
yan, köy - kent, üretici, tüketici, yönetici, yönetilen
kesimleri ile büyük ayrılıklar yaratarak ulusal yapı
daki türdeşliği önemli oranda bozan ve hatta yabancı
kültür emperyalizmine yol açan tutum tümden değiş
tirilmelidir.
5. Bakanlık, sanat alanına çağdaş değerlere ve
toplumsal oluşum aşamamızın gereklerine uyumlu ye
ni bir yaklaşımla bu alana yönelmelidir. İnsanın türlü
yeteneklerinin karmaşık bir sonucu ve ürünü olan sa
natın insanın tinsel, ruhsal ve duygusal oluşumunda
— 18

Bu nedenledir ki. emperyalizmin yoz ve feodaliz
min köhneci kültürlerine karşı devrimci kültürel sa
vaşımı sürdürürken, koyu bir bilgisizlik içinde tu
tulan kırsal kesimin emekçilerini özellikle, kültürel
köhnecilikten kurtarmak için, okumaz, yazmazlıktan,
her türlü çağdışlıktan, gerici karanlıklarından, boş
inançlardan, akla ve bilimsel ürünlere düşmanlıktan,
uyuşukluğun kaynağı olan yazgıcılıktan, kentlerde de
öykünmeci tiyatro ve sinemaların bol resimli, magazinli, renkli basın organlarının emperyalist kültür
lerin bireyci kandırmacalarından, faşizme bugün özel
likle kitle tabanı oluşturmak komplolarından iç, dış
sömürü oyunlarından korunmasını sağlayıcı bir tu
tum oluşturmalıdır. Bunda Kültür Bakanlığının kat
kısı ve yetkisi çok büyük olabilir. Bütün bunlar için
temel hedefleri uygun ve yeterli biçimde saptanmış
bir ulusal kültür siyasası gereklidir.
Bu siyasa, ulusal, demokratik, halkçı, ilerici ve
devrimci olmalıdır. Türk kültürünün nitelikleri böyle
olmalıdır.
Arkadaşlarım;
Toplumsal oluşumumuzda ve çağdaşlaşma uğraş
larımızda çok önemli olan siyasal olguların ikîyüz
yıla yaklaşan bir kısır döngünden kurtulmasında, kül
türel yönden çağa olan uyumsuzluğun etkileri büyük
olagelmiştir. Bu uyumsuzluk, bu gelişmenin baş en
gelleyicisi olagelmiştir.
Bugünkü büyük bunalımımızın da temelinde bu
yatmaktadır. Bu temel nedenin yokedilmesinde baş
etmenlerden olan kültürümüzün gelişmesinde, evren
sel kültürün olumlu katkılarından da yoksun bırakıl
maması gereklidir. Bu amaçla, Ziya Gökalp'ın de be
lirttiği üzere, halk kültürünün işlenip, zenginleştiril
mesi. çağdaş kültürle işlenmesi, yeni biçime şoku!-
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ması ve yüksek kültürle işlenip bütünleşmesi, gelece
ğin kültürel çalışmalarında önemle ele alınmalıdır.
Bu çalışmalarda ulusal kültür yanında öbür ulus
ların kültürlerine de önem verilmeli ve onlardan yarar
lanılmalıdır. Bunun içindir ki, Ziya Gökalp'in öne
risini uygulayan Hasan Ali Yücel'in batı dillerinden
temel yapıtlarını dünya klasiklerinden evrensel değer
de olanlarını dilimize çevirme girişimini övgü ile anım
samaktayız. Evrensel alandaki etkileşim yönünden de
dış ilişkilerde kültürel tanıtılmamızda etkin bir işlevi
sürdürmekte olan Bakanlığın bunu giderek yoğunlaş
tırarak artırmasını dilemekteyim.
Ulusal kültür, bugünkü siyasal sistemimize de uy
gun olarak sınırsal temele dayanmadan, tüm toplum
sal kesimlerin gereksinimlerine yönelik olması zorun
luluğu, sınıfsal temele dayanan siyasal iktidarlar yeri
ne onun egemenliğinin hiç olmazsa bir oranda dışın
da kalabilmesi ancak özel bir kurumlaşma ile sağla
nabileceğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Böy
lece, ulusal kültür tüm toplumsal kesimlerin deneti
mi altında oluşur ve kültürel gelişme de egemen ide
olojinin baskısından büyük oranda kurtularak gerçek
ulusal nitelik kazanır. Bunu yatsıyan eğilimlere kar
şı gerçekten etkin bir tavır takınması olumlu sonuç
lar yaratır.
Arkadaşlarım;
Kültür Bakanlığının tutumuna, kültürel durumu
muza ve bu kültürel gelişmemize yönelik görüşlerimi
zi yüksek değerlendirmenize sundum. Başta Sayın
Bakan olmak üzere, Bakanlığın en yetkili kişilerinin
gözlemlediğimiz tutumlarından aldığımız
cesaretle,
kültürel gelişmelerimizi umutla desteklemeyi içtenlikli bir görev saymaktayız.
Bu duygular içinde Bakanlığa başarılar diler, he
pinize saygılar sunarım. (CHP, AP, Cumhurbaşkanın
ca S. Ü. ve Tabii Üyeler Gruplarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın senatörler;
Böylece grupları adına konuşmalar bitmiştir. Şa
hısları adına konuşmalara başlıyorum.
Sayın İsmail İlhan, buyurunuz efendim.
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler;
Kültür Bakanlığının saygı değer mensupları, he
pinize saygılar sunarım.
Kültür Bakanlığı Bütçesi üzerinde grup sözcüleri
görüşlerini belirttiler. Ben de bağımsız bir üye olarak
aynı konudaki görüşlerimi belirtmeye çalışacağım.
Kültür Bakanlığının kuruluş nedeni, örf ve âdetle
rimiz, dilimiz, yaşayışımız, biçimimiz, halk bilimimiz
_
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denilen manevi zenginliklerimizi yaşatmak, yaymak ve
korumak amacına dayanmaktadır.
Türk gençliğine, Türk kültürünü
vermek için
önlemler almak yine bu Bakanlığın görevi içindedir.
Henüz kendi kültürünü tanımayan gençliğe yab'ancı
kültür propagandasından sakınmak ta bu Bakanlığın
görevidir. İlkokul çağındaki çocuklarımızın genç di
mağlarına televizyondaki yabancı dizilerle yerleştiri
len yüzlerce yabancı kahraman görüntüsü bu ülkenin
çocuklarına yapılacak en büyük kötülüktür. Yaban
cı kültüre özenen gençliği teşvik eden, onların zihni
ne paslı bir çivi gibi çakılan yabancı dizilerin önlen
mesi mümkün değil midir?..
Vatandaşı gittikçe yabancılaştıran bu filmler ne
den kısıtlanmıyor?...
Sayın Bakan,
Bütçe Karma Komisyonunda yaptığı konuşmada
kültürel etkinliklerin bütün yurda yayılacağını söyle
mişlerdir. Nitekim, kurulan 12 kültür merkezinin 11'
inin Doğu ve Güneydoğu Anadoluda yer alması Do
ğulu bir parlamenter olarak beni çok memnun etmiş
tir.
Sayın Bakana şu hususu belirtmek isterim. Türk
köylüsünün balesi olan ve her yıl uluslararası festival
lerde dünya birincilikleri alan Türk halk oyunlarının
seyirci sayısı baleninkinden daha fazladır ve onun
için baleye gösterilen önemi kendi Bakanlıklarına bağ
lı olan Folklor Enstitüsüne niçin göstermiyorlar?.. Bu
nu aynı şekilde ele almalarını bilhassa istirham edi
yorum.
Türk halk oyunlarının derlenmesi ve yayılması
için para ayrılmasını bilhassa istirham ediyoruz. Bi
liyorsunuz, bu hususta bizim 1 500 adet halk oyunu
ekibimiz vardır. Türk gençliğine okullarda ve kül
tür merkezlerinde kendi balesini öğretmek görevimiz
olmalıdır. Ben bu hususta ilk önce kendimizi bilme
miz ve tanımamız lazım geldiği konusunda çok so
mut bir örnek vermek istiyorum.
İbrahim Hakkı Hazretlerinin türbesinin ve onun
la ilgili müzenin Siirt'te olduğunu geçen yıl öğren
dim. Büyük bir hayranlıkla, büyük bir hayretle ve
hatta daha evvelki milli eğitim politikasının ne ka
dar berbat olduğunu; ancak o müzeyi ziyaret ettik
ten sonra öğrendim. Bu konuda bazı parlamenterlerin
görüşlerini almak istedim, onlar da aynı şekilde be
nim gibi bir konuyu bilmiyorlardı. Bu hususun Ba
kanla ilgili olan kısmı şudur :
Sayın Bakanın nazarı dikkatini çekmek için arz
j ediyorum; orada mevcut bir türbe vardır. Türbenin
19 —
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ta ilerisinde bir dağ vardır. İbrahim Hakkı Haz
retleri bu dağın üzerinde bir duvarı o şekilde oy
muş ki; güneş sabahleyin doğduğu zaman, o duva
rın içindeki bir delikten güneş ışınları ilerde bulunan
türbenin penceresine değecek. O pencereye değdikten
sonra yansıma o şekilde hesaplanmış ki, türbenin
içinde bulunan Hocasının (îbrahim Hakkı Hazretleri
nin Hocasının) başına değecek. Bunu, Türklerin öğ
retmenine, hocasına ne kadar önem verdiğini belirtme
bakımından somut bir örnek olarak veriyorum.
Biz daha sonra ne yapmışız?.. Demişiz ki, Alman
ya'dan, şuradan, buradan mühendis getirelim, teknik
eleman getirelim ve eskimekte olan (Daha sağlam ol
duğu halde) bu türbeyi yıkalım, bunun yerine yeni bir
türbe yapalım. Evet, türbe yıkılmış, yeni bir türbe
yapılmış; ama o İbrahim Hakkı Hazretlerinin yapmış
olduğu hesabı yapmadıkları için, şimdi güneş doğ
duğu zaman, İbrahim Hakkı Hazretlerinin Hocası
nın başına güneş ışınları değmemektedir. Maalesef
eseri tamir edelim derken, bozmuş durumdayız.

I dar her şeye hükmeder hale gelmiştir. Gerçek sanat
kâr ve gerçek ilim adamı için ikbal mevkiini zindan
I veya sürgünden ayıran mesafe çok dardır.» Bu sözI 1er, Sayın Feyzioğlu'nun Mecliste bir zaman komü
nizm üzerinde yaptığı konuşmada, Rusya'nın sanat
ve kültür anlayışını ifade ettiği sözlerdir. Yani, mü
zik notasının dahi bir ideolojik anlayışın esprisi içe
risinde ifadelendirilmesin onun dışında düşünceye, onun
dışında sanat anlayışına imkân verilmediğini ifade edi
yor.

le hesaplanmış ve bütün bunları müzede gördük. Ben
niçin ilkokulda, ortaokulda, lisede, bir Türk düşü
nürünün ta 200 sene evvel bu hesapları yaptığını, gü
neş tutulması ve ay tutulmasının bir Türk düşünürü
tarafından bu şekilde izah edildiğini öğrenmeyeyim?..
Öğrenemedik. Onun için ilk önce kendimizi bilelim.

Emperyalist kültürden bahsedilir. Emperyalizm de
nilince de, akla nedense Batı'nın bir asır geride kal
mış olan siyasi anlayışı, devlet anlayışı gelir. Hal
buki, emperyalizm bugün yön değiştirmiştir. Asıl em
peryalizm. kızıl emperyalizm halinde dünyaya kol sal
maktadır. Bunu maalesef gençlerimize anlatmak, öğ
retmekten çekinir bir halimiz var.

Şimdi böyle bir zihniyetin, âdeta ensemize oturur
I gibi Kuzey'de bizi her zaman yutmak isteyen anlayışı
karşısında, Türkiye'de kalkınmanın güçlü olacağını
(Ekonomik, sosyal ve kültürel dediğimiz noktada),
kültür faaliyetlerimizin çok geniş ve çok kapsamlı ol
ması gerektiğine inanıyorum ve diyorum ki, kültür
hizmetlerinin Türkiye'de yapılabilmesi için, eldeki ma
teryal namütenahi geniş. Sayın Irmak Hocanın ifa
de ettiği gibi, hakikaten Türkiye'nin hem sözlü, hem
yazılı, hem de abideler halinde kültür kalıntıları var
dır ve bunlardan istifade etmek bizim başlıca görevi
Geçen sene Tuncay Mataracı ile Doğu Anadolu'
miz olması gerekir.
daki tütün piyasalarını açmak için gittiğimiz zaman
Ben kısaca diyorum ki; kültür, bir milletin karak
bu durumu gördük.
teridir.
Bu cihetle kültür, her şeyden önce ve her şey
Bundan daha ilgincini söyleyeceğim. 200 yıl evvel.
den
çok
millidir, milli olması lazımdır.
güneşin nasıl tutulduğu, ayın nasıl tutulduğu pergeller

Özür dileyerek söylüyorum. Avrupa'da doktora
Bugün Rusya'da Rus olmayan, ayrı ırktan, ayrı
yapmış bir şahıs olarak ben kendimden utandım. Çün
dilden, ayrı dinden, 240 milyon insan yaşamaktadır.
kü, ben Münih'teki, Paris'teki birçok şeyleri biliyor
Aynı şey Kızıl Çin'de 18 milyondur. Emperyalist di
dum; ama ben îbrahim Hakkı Hazretlerinin teknik
ye dilimize pelesenk yaptığımız 11 Batı ülkesinin hük
alanda, ilim alanında bu şekilde bir çalışma içinde
mü altında yaşayan 35 milyon insan vardır. Şimdi
olduğunu, bu şekilde büyük bir zat olduğunu bilmi
bunları iyi bilmek, neye ve niçin angaje olmaya katkyordum. Onun için genç Sayın Bakanımızdan istir
ham ediyoruz, ilk önce kendimizi bilelim, ondan son I tığımızı, sempati duyduğumuzu çok iyi tespit etmek
zorıındayıZj
ra diğerlerini bilmek için gayret gösterelim.
Zamanınızı fazla almak
saygılar sunarım. (Alkışlar)

istemiyorum. Hepinize

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın îlhan.
Sayın Mehmet Feyyat?... Yok.
Sayın İskender Cenap Ege, buyurunuz efendim.
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım;
«Despot ve zalim bir bürokrasi, seçim sonucun
dan müzik notasına kadar sanattan ilme ve dine ka-

Çok kıymetli arkadaşlarım,
Kültür, bir bütündür ve bir milletin çok eski ta
rihlerden beri halka halka bugüne kadar uzanan bü
tün varlığıdır. O bakımdan «Kültürümüz şu nokta
dan veya şu tarihten itibaren başladı, şuradan itibaren
şu hale geldi» gibi ifadelerini ben yadırgıyorum.
Mesela, burada Batı klasiklerinin Türkçe'ye ter
cümesi meselesi, (Ki, sonra ona. yine o devir içerij sinde Doğu klasikleri de, mesela İran edebiyatına ait.
20 —
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Arap edebiyatına ait eserlerin de tercüme edilmesi
girmiştir) hakikaten değerli bir harekettir. Ancak,
Türkiye'de bir yazı değişimi, harf
değişimi oldu
muhterem arkadaşlar. Bu harf
değişiminden sonra
yeni yetişen nesillerin, eski harflerle yazılmış eserleri
okumaları imkânsızdır. Bugün ben dahi eski harfle
yazı yazamam, şöyle böyle okurum. O bakımdan harf
inkılâbının ne karşısındayım, ne kötülüğünü ifade et
miyorum; ancak bir şey söylemek istiyorum; o harf
inkılâbıyla beraber, bizim eski eserlerimizinde lâtin
harflerinden oluşan bugünkü alfabemizle birlikte ye
nilenmesi gerekirdi. Bu işi değerince yapamadık.
Bugün birçok gençlerimiz Rus edebiyatını, İngiliz
edebiyatını, Fransız edebiyatını, Alman
edebiyatını
biliyor da, bir Servet-i Fünun, bir Divan Edebiyatı,
bir Tanzimat Edebiyatı devrinin hiç olmazsa karak
teristik olan birkaç eserini dahi bilmiyor, tanımıyor.
Bu kültür kopukluğu, bizim bugünkü sarsıntımızı mey
dana getirmektedir.
Muhterem arkadaşlarım,
Ben İstanbul'da Süleymaniye Camiinin ses ve ışık
gösterisini seyrettim. O zaman Bakandım, beni oraya
götürdüler ve büyük bir iftiharla seyrettirdiler. Ha
kikaten usta bir ışıklandırma. Hakikaten bugün çok
sesli müziğin ustalarından olan Kodallı'nın çok ses
li olarak seslendirdiği bir müzik içerisinde gösterildi.
Beğendim, kötü değil, güzel. Ancak, niçin benim ma
bedim, benim camiim, benim medresem, benim ese
rim, kendi müziğimle, Türk müziğimle ışıklandırılıp
seslendirilenlesin?... Sayın Kodallı ile yaptığımız mü
nakaşada, bunun imkânsız olduğunu söylemek istedi.
Katiyen değil. Eğer bana imkân verilseydi ve zama
nım olsaydı, ben Selimiye Camiini Türk musikisinin
imkânları içinde Itrî'sinden, Dede'sinden, mehter mü
ziğine kadar çeşitli bir kompozisyon içerisinde yarış
ma ile ışıklandırmak ve seslendirmeyi düşünmüştüm
ve mükemmel de olacağına inanıyorum. Türkiyede
bugün bunu yapabilecek güçte Türk musikisi ustaları
vardır ve bunları ihmal edemeyiz.
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kişini vermemek için, hafif müzik, arkasından daha
başka müzikler yapmak suretiyle Türk musiki zevkin
den âdeta milleti uzaklaştırmak ve ondan soğutmak
için ne lazımsa yapmaktadır. Bunu böyle söylemekle,
Batı anlamında çok sesli musikinin karşısında deği
lim muhterem arkadaşlar. Elbette nasıl bir milli kül
türümüzün yanında, genel bir dünya anlayışı içinde
kültüre yer vardır ve olması lazımdır ve böylelikle
elbette sanatta ileri gitmiş memleketlerin her şekilde
kalkınmasını ve kültürünü öğrenmek de bir gerek
tir. Dünyanın kabul etmiş olduğu çok sesli müziğin
karşısında değilim. Bunun için Türkiye'de imkân nis
petinde her şey yapılmaktadır; ama kendi musikimizi
eğer itersek, meydana gelen şu oluyor muhterem ar
kadaşlar: Milletin zevkini ve sevdiği şeyleri böyle
otoriteyle, şu veya bu baskıyla gideremezsiniz. O
aşkı, o isteği öldüremezsiniz. Onu tatmin için bu se
fer kalkıyor, tamamen dejenere edilmiş, birçok dol
muşlarda ve meyhanelerde dinlenen, dışarılara kadar
akseden uydurma Arap müziği taklidi Türk müziği
yutturmacalarla Türk Halkının, Türk Sanat Müziği
zevki maalesef yaralanmakta, maalesef bir çeşit dejene
re edilmektedir. Lütfen bunun önlenmesi için gereken
tedbirlerin alınması cihetine gidilmelidir.
Bunlar birer ihtisas meselesidir. Sanatta, bilhassa
müzikte, ömürlerini vermiş, hayatını vermiş insanla
rın, bu sahada yetişmiş, otorite olmuş insanların söz
leri vardır. Birçok Batılı büyük müzisyenin gerçek
Türk Musikisini dinlediği zaman hayran kaldığı bir
gerçektir. Bunu herkes biliyor, takdirle karşılıyorlar
inanınız ve deniyor ki, «Türk Musikisi istikametinde
dünyada yeni reformlar olacaktır.» Böyle bir anlayışı
ve böyle bir zevki, espiriyi getirmiş olan ecdadımızın
musikisini bir kenara atmak suretiyle onun yerine;
yok hafif müzikti, yok aranjmandı gibi kökü olma
yan ve millete zevk bakımından hiçbir şey vermeye
cek şekilde müziği yerine ikame etmek için çalışmala
rın hazin olduğunu ifade etmek isterim.
Kültür Bakanlığı...
BAŞKAN — Sayın Ege vaktiniz doldu efendim.

Muhterem arkadaşlarım,
Bir taraftan Türk müziği korosunu teşkil edeceksi
niz, bir taraftan Türk Müziği Konservatuarı açacak
sınız, bir taraftan da Türk müziğini radyolardan ve
televizyondan ırak tutabilmek için ne yapmak lazım
sa o yollara sapacaksınız, Bu yanlıştır. Kültür
Bakanlığının, TRT'nin, Türkiye'deki kültürle ilgili
cümle çalışmaların
üzerinde söz hakkı olma
sı lazım, bir nevi danışılan bir mehaz haline ge
tirilmesi gerekir. Dikkat ediyorum, TRT Türk musi-
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İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkan.
Kültür Bakanlığı çok geniş bir hizmet alanı olan
bir Bakanlıktır. Tiyatrosundan tutunuz folklörüne ka
dar genişleyen, yazma eserlerinden kütüphaneciliğine
kadar, eski eserlerin onarılması ve onların hem milleti
mize, hem dünyaya açılabilmesi ve gösterilebilmesi
imkânlarını sağlayacak Bakanlık, velhasıl hakikaten
bizde maalesef Kültür Bakanlığıma (Ki, bu Bakanlı21 —
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ğın kurulması için bendenizin iyi kötü defalarca ko
misyonlarda, Umumi Heyetlerde konuşmalarım var
dır. Dilimin döndüğü kadar meseleyi anlatmaya ça
lıştım.) Gereken önem
verilmemektedir muhterem
arkadaşlar.
Kültür Bakanlığının bütçesi, Kültür Bakanlığının
imkânları, birçok bakanlığın önünde olması lazım
gelir ki, Türkiye'de bugün muhterem arkadaşlarımın
ve bilhassa takdirle dinlediğim Cumhuriyet Halk Par
tisi Grubu sözcüsünün ifade ettiği milli birlik ve be
raberliğin doğabilmesi için, hakikaten ilk önce kültürü
müze, milli birliğimizde ve bütünlüğümüzde buluşma
mızın gerektiğine inanıyorum ve bu yolda çalışmala
rın yapılmasını, Bakanlığın bu yolda başarı gösterme
sinin, memleketimiz için bir kurtuluş olacağına inanı
yor, saygılarımı sunuyorum. (AP ve CHP sıralarından
alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın Lütfi Doğan, buyurunuz efendim.
LÛTFÎ DOĞAN (Erzurum) — Sayın

Başkan,

muhterem senatörler;
Kültür Bakanlığıyla ilgili, bu Bakanlığın Bütçe
siyle ilgili şahsi düşüncelerimi arz etmek üzere yük
sek huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Sözlerime baş
larken hepinizi hürmetlerimle selamlarım.
Muhterem senatörler;
Kültür Bakanlığı Bütçesiyle ilgili şahsen bendeni
zin çok istifade edeceğim güzel düşünceler, güzel fi
kirler dinlemiş bulunuyorum. Aslında bu güzel düşün
celere ilave edecek şahsen bir şey düşünmemekle bir
likte, zihnimde hazırladığım ve kâğıt üzerine de aldı
ğım birkaç hususa değinilmediği için bendeniz bunları
dile getirmek istiyorum.
Önce şunu arz etmek isterim :
«Kendini bilen, nefsini bilen, Rabbini bilir. Ken
di nefsine hâkim olan, kendi kıymetini takdir edebi
len dünyaya da hâkim olur» diye güzel sözler vardır.
Bunların hepsi bizlerin manevi kültürümüz içerisinde
bizlere intikal eden kıymet biçilmez miraslarımızdır.
Kültürle ilgili tariflerden bir kısmına Sayın Elmasyazar arkadaşımız işaret ettiler, bendeniz de bir
iki tanesine işaret etmek istiyorum. Mesela, kültürle
ilgili tariflerde şöyle diyorlar :
«Belli bir konuda kazanılmış düzenli bilgi.» Tabii
oldukça mahdut; ama oldukça da faydalı bir tarif
tir bu. Belki bütününü ihata etmemekte; ama demek
ki, kültürde belli bir konuda kazanılmış düzenli ve
geniş bilgi. O halde bu bir fert için son derece önem
lidir; ama bunu bütün fertlerimize teşmil ettiğimiz
zaman, bütün fertlerimiz belli konularda kazanılmış
— 22
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düzenli ve geniş bilgilere sahip olacak olurlarsa mil
letin bir bütün halinde yaşamasına imkân hâsıl edil
miş olur. Diğer bir tarifte şöyle demektedirler :
«Gerekli bilgileri edinerek takdir, tenkit ve değer
lendirme yeteneklerini geliştirmiş olma durumu.» Bu
her insan için, her toplum için lüzumlu olan bir hu
susiyettir. Eğer bir toplumu teşkil eden fertler ilim
yönünden, bilgi yönünden; takdir etme, tenkit et
me, değerlendirip bir sonuca varma yüksekliğine erişebiimişse, bu kadar engin kültürü alabilmişle, bu
fertlerin meydana getireceği bir cemiyette elbette hu
zur ve ahenk içinde yaşamanın en müşahhas örneği
haline gelir.
Bir başka tarifle de şöyle demekteler :
«Bir cemiyetin ruhi ve manevi hususiyetlerini du
yuş ve düşünüş birliğini meydana getiren gelenek durumundaki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat var
lıklarının bütünü.» Bunu da bir tarif olarak söylüyor
lar. Dikkat buyurulursa bunların hepsi kültürden ne
anlaşılması lazım geldiğini ifade eden, bazen olduk
ça faydalı, bazen belki de maksada tam manasıyla kâ
fi gelmeyen tariflerdir. Bununla birlikte yine de oku
yucusunu, dinleyicisini tenvir edecek tarifler olduğu
kanaatini arz etmek mümkündür.
Sayın senatörler;
v
O halde, bir cemiyetin ruhi, manevi hususiyetleri
ni duyuş ve düşünüş birliğini meydana getiren de
mek ki, manevi, ruhi yapımızdaki geleneklerimizi,
inanışlarımızı her türlü bilgilerimizi bir mecraya so
kan şümullü bir saha oluyor. Bu bakımdan Kültür Ba
kanlığı deyip üzerinde sathi bir nazar atfetmek ye
rinde olmaz. Kültür Bakanlığının Bütçesi üzerinde
de, çalışma sahaları üzerinde de yeteri kadar itina
ile durmak lazımdır.
Bendeniz bahtiyarlık duyuyorum ki, bütün arka
daşlarım oldukça faydalı fikirler ileri sürdüler. Bir
arkadaşımın müsamahasına güvenerek arz etmek isti
yorum; ifade buyurduğu fikirleri bendeniz yeterince
anlayamadım. Kusura
bakmamalarını da istirham
ediyorum.
Bendenizin bu mevzuda arz edeceğim hususlar şu
dur :
Dünyada bizim kadar zengin bir kültüre sahip bir
milleti yeryüzünde düşünmek gerçekten güçtür. Me
sela, Avrupalıları dikkâte aldığımız zaman, Avrupa
lılar hakikaten teknik sahada ve kendilerine mahsus
kültürleri sahasında takdire değer çalışmalar meyda
na getirmişlerdir. Hatta kendilerinin manevi kültür ya
pılarını incelemişler, bir bakıma onları tamamlayarak
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İslam ülkelerinin manevi yapısını meydana getiren
kültürlerii araştırmaya da koyulmuşlardır. Tabii bu
nu kendi açılarından ele almışlardır. Misal olarak arz
edeyim :
Bundan 60 yıl önce Leiden'de bir araştırma mües
sesesi kuruluyor ve İslam i eserlerin pek çoğu burada
tetkik ediliyor. Hakikaten takdire değer ilim eserleri
buralarda ilmi metotlarla birtakım nizamlara konula
rak neşrediliyor.
Mesela, Konkordas adındaki 7 ciltlik eser son de
rece önemlidir. Bu adamlar Hıristiyan; niye İslam
kültürünü araştırıyorlar?.. Onların kendilerine göre
hesaplan var. Kendi hesapları bir yana bendenizin na
çiz kanaatim, kültür bakımından bir hizmettir.
Avrupalılar bunu yaparken, Avrupalılar bizim kül
türümüzü araştırır neşrederlerken, biz Tür'k milleti
olarak ecdadımızın bize miras bıraktığı, hakikaten
dünyada dahi onlara paha takdir edilemeyecek zengin
miraslarımızı, bugünkü nesillerin istifadesine sunma
mızda büyük faydalar vardır. Mesela, Süleymaniyemizde yüz bin adet yazma kitap vardır. Bunlar bu
günkü dille; fakat anlaşılır bir üslup içerisinde neşredilmeli ve bugünün nesli bunlardan istifade etmeli,
ecdadımızın kültür mirası nedir bundan haberdar ol
malıdır ve bu şimdiki Cumhuriyet döneminde olduğu
gibi, Osmanlılar döneminde, Selçuklular döneminde
daha ileri giderek ve bize hakikaten manevi hayat
bahşeden İslam eserlerinin Türkçemize kazandırılma
sında bizler için büyük fayda vardır ve bunlar bir
ilim zihniyetiyle, bir tarafsızlık zihniyetiyle ele alın
malıdır. Eğer şahısları iyi yetiştirmiş isek ,bu şahıs
lar takdir edileceği takdir edecektir; tenkit edileceği
tenkit edecektir ve neticede fevkalade verimli bir de
ğerlendirmeyi yapmaya muvaffak olacaktır.
«Bugün bu şekilde yapılıyor mu?..» sualine «Evet»
cevabını vermdk gerçekten güç. O halde Kültür Ba
kanlığımız bu meseleler üzerinde cidden önemle dur
malıdır, milletimiz için faydalı olacaktır.
Müsaade ederseniz iki misal vermek istiyorum; bi
rincisi şu r
Takriben bundan 20 gün önce televizyonda (Rastgele açtım) tahmin ediyorum tiyatro gösteriyordu.
Orada bir imam nikâhı anlatılıyor.
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I anlatılıyor ki, onu gören genç «Müslümanlık bu ise
I ben ondan uzak kalacağım» diyecektir haliyle. Ne
den?.. Çünkü, olduğunun dışında anlatılmıştır. NJteI kim, çok defa bunlara rastlanıyor. Bunlara bir sön
I verilmeli, ne ise olduğu gibi anlatılmalı ve o zaman
şahsın takdirine, tenkidine, değerlendirmesine bırakıl
malıdır. Bundan milletimiz de fayda görür, İslamiI yet de fayda görür, Müslümanlık da fayda görür saI yın senatörler.
I
BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim.
LÛTFİ DOĞAN (Devamla) — Müsamaha buyuI rursanız misal arz edip hemen bağlıyorum Sayın BaşI kanım,,
I
Medeniyetlerin Muhakemesi adlı bir eseri vardır
I İngiliz tarihçisi Tomby'nin. Bendeniz İngilizce bilm'iI yorum, İngilizce bilen bir arkadaşıma tercüme ettîrI dim, hülasa olarak şöyle : Diyor ki,
I
«Avrupa bugün iki büyük tehlikenin karşısındad.r :
I
Bunlardan birincisi; fiziki, diğeri psikolojiktir. FiI zliki tehlike şudur : Avrupa alkol düşkünüdür. Alkol
Avrupayı çok yakın bir gelecekte, eğer bir çare
[ aramazlarsa uçurumun eşiğine getirecektir.

I
I
I

I
I
I
I

İkincisi; psikolojik olan durum da Avrupa ırkçı-1
dır. Bu iki tehlike Avrupa'nın yok olmasına yeteçektir. Eğer Avrupa Islamiyete düşman olmasa da
Müslümanlığı bilmiş olsa idi, Müslümanlığın bu M
tehlikeyi nasıl bertaraf ettiğini öğrenecek, ondan ye
terince faydalanacak ve kendisini bu tehlikelerden ko
ruma imkânına sahip olacaktı. Çünkü İslamiyet bü
tün mensuplarına alkolü yasak etmekle bu fiziki tehilkeden onları koruduğu gibi, ırkçılığı da bertaraf etmiş olmakla bütün inananların bir kardeş olduğunu
mensuplarına telkin etmiş ve bir kardeşlik içerisinde
milletleri bir arada yaşatmaya muvaffak olmuştur.
Değerli senatörler;
Bunu anlatan bir Hıristiyandır; fakat ilim ufku
o kadar genişlemiş, Garp ve Şark kültürünü o kadar
iyi anlamış ki, bu gerçekleri itiraf etmeye kendisini
mecbur hissetmiştir.
O halde, inanmış bir milletin evlatları olarak bizîer kendi hazinelerimizden elbette haberdar olmalı ve
neyse, olduğu gibi ilim metotlarıyla ortaya koymalıyız. Bundan milletimiz de, milletimizin evlatları
da çok faydalanacak ve hiçbir zaman birbirinin bogazına sarılmayacak, hatta iktisadi buhranlara, sıkın
tılara düşme tehlikesi ds bertaraf edilmiş olacak.

I
I
I
I
Sayın senatörler;
I
Sizlerin naçiz bir arkadaşınız olarak; ilim namı
|
na, İslamiyet namına, insaniyet namına emin olun
I
bervderiiz hicap duydum. İslamda nikâhı olduğu gibi
anlatın. Çünkü, Müslümanlığın hiçbir zaman hiçbir
Dinlemek lütfunda bulunduğunuz, için hepinize
şeyden korkusu yoktur. Müslümanlık âlem şümuldür, I
hiçbir endişesi yok; ama öyle tek taraflı almış, öyle I şükranlarımı arz eder, ayrıca bugün mübarek Mevlit
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Kandili münasebetiyle Sayın Kültür Bakanımızdan şunu istirham ederim : Hicretin 1400 ncü yıldönümüne
girmekteyiz. Altı ana hadis kitabı vardır. Bunların
birincisi Diyanet İşleri Başkanlığımızca Cumhuriyet
Devrirriizlde tercüme edilmiştir, şerh edilmiştir, Müs
lüman Türk okuyucularının istifadesine sunulmuştur.
Diğer geri kalan beşinin de Kültür Bakanlığımızca
ilim adamlarımıza tercüme ettirilip neşredilmesinih
teminine delalet buyururlarsa kendilerini şükranla anacağılm.
Hepinize şükranlarımı arz eder, Mevlit K a n d i M n
miltetimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa ha
yır getirmesini Allahtan dilerim sayın senatörler. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Teşökkür ederim.
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Değerli arkadaşlarım;
Millet olarak ebediyete kadar yaşayacaksak, her
şeyden önce Türk kültür ve sanatına bağlı kalmamız
ve bu büyük emanete gereken ehemmiyeti vermemiz
şarttır. Bu büyük emaneti yürütmekle görevli Bakan
| maalesef bu büyük emaneti taşıyacak görüşün sahibi
j değildir.
Bizim bunca hazinelerimizin içinde izahı gereken,
I açıklaması gereken büyük eserler dururken, her ne
I dense bu Sayın Bakan bu eserleri atmış, kendisinin Ba
kan olmasına, parlamenter olmasına imkân veren Tür
kiye Cumhuriyetini kuran Atatürk'ün daha nice açık
lanması gereken ilkeleri varken, «Marx için anahtar»
I diye bir kitabı tercüme etmiştir ve bundan da Türk
halkının istifade edeceğine inanıyormuş.

j
I

Arkadaşlar;
Sayın Ömer Ucuzal, buyurun.
Öyledir; güleriz, ağlanacak halimize. Kendisinin
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
görüşüne
bir şey diyeceğimiz yoktur, solun neresin
değerli arkadaşlarım;
I
de olursa olsun; ama bu ülkeye maziden gelen imkân
Kültür Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle Türk kül- I
ları istikbale götürecek yolda hizmet etmesi gereken
tür ve sanatı hakkımda söylenecek sözler bu kısıtlan- I
kişilerin Kültür Bakanı olması gerekir.
mış zaman içerisinde mümkün değil. Bendeniz bazı I
Her şey bozuldu, her sağlam temel sarsıldı, hepi
hususları arz etmek üzere huzurunuzda geldim.
I
nizin hicranla seyrettiğiniz TRT'nin tutumu ortada,
Değerli arkadaşlarım;
I dili ortada.
Bizim mevcudiyetimizi sağlayan büyük görevleri- I
Benden önce konuşan arkadaş.m bir meseleyi or
miz vardır. Bu görevlerin başında evvelâ hür denıok- I taya koyarak şikâyet etti. Sabahtan akşama kadar din
ratik nizamı muhafaza etmek, hüı demokratik niza- I leyin, gece televizyonu seyretme imkânınız olursa sey
mın yaşamasına imkân veren büyük Atatürk'ün ilke- I redin, mazi ile irtibatı koparmak için ellerinden ne
lerine sahip olmak, bunlarla beraber ecdadımızın bize I kadar gayret geliyorsa onu sarfediyorlar.
bıraktığı 'kültür ve sanat eserlerine sahip olmak ge- I
Bize düşen görev, bu emanetlere sahip olmak, de
lir
dim. Geçenlerde hepiniz gazetelerde okudunuz. Sa
yın Bakan Türk sinemasından sansürü kaldırıyorl ir
Ne hazin ki, işbaşında bulunan Hükümet bir yıl i^e- I
miş. Bu sansür kalkarsa anarşi duıacak, enflasyon di
risinde ne kadar sağlam temel varsa hepsini sarsmaya I
necek, vatandaş aradığını bulacak ve herkes rahat ra
başlamıştır. Bu sarsılan temellerden birisi de hiç şüp- I
hat seks filimlerini bu ülkede seyredecek.
heniz olmasın ki, Türk kültür ve sanatının bugün gö- I
rüşferine uygun şekilde ele alınıp yönetilmesine çalış- }
Sevgili arkadaşlarım;
maktadır.
I
Yok böyle şey. Cumhuriyet tarihinde sansürü ko
yan kanunları tedvin eden arkadaşlarımız bize çok
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Ha
doğru yolu göstermişlerdir. Kendilerine huzurunuz
ni nerede?
j
da minnet ve şükranlarımı arz ederim.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Siz, «Allah, alHer işimiz oldu, seks kaldı. Yıkılmadık ahlak, yı
lah» diyebilirsiniz...
I
kılmadık örf ve âdet kaldı, onu da yıkın ve bir kül
M. ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — «Al
tür ihtilâli yapın. Buna hakkınız yok.
lah, allah» demedik.
I
FEVZİ ÖZER (Muğla) — Bağırma, çok bağırma
Ucuzal,
salkin konuş.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Ama, Grubu
nuz adına konuşan arkadaşınızı dikkatle dinledik. Konuşmasınm ekseriyetini bizim düşüncemiz istikâmetinde yürüttüler. Onun için huzurunuzda kendilerine
şahsen teşekkürlerimi arz ederim.
-

I
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Bu mesebde baI ğırmayacağım da nerede bağıracağım arkadaş?
I
FEVZt ÖZER (Muğla) — Her meselede bağırı
j yorsun.
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BAŞKAN — Yavaş efendim. Lütfen karşılıklı ko ı muhafazasını ekalliyetlerin
hukukuna bağlı olarak
nuşmayalım.
J korumak için maddeler getirmiştir.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Se'ks ihtiyacı olan
Batı Trakyamızın bir özelliği vardır; gerek siyasi
girer; ama benim bir yaşındaki çocuğumdan 80 ya
bakımdan, gerek kültürel bakımından. Batı Trakya
şındaki neneme kadar bu ahlâksızca şeyleri ortaya se
1913 - 1920'lerde Türk Ulusunun içinde ilk defa Cum
recek, sonra da bunları seyredeceksiniz. Buna hakkı
huriyeti kuran bir siyasi topluluktur.
nız yok, sevgili arkadaşlarım.
Bu Lozan Anlaşmasına ve uluslararası antlaşmaABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Bağırma, I lara ve İnsan Hakları Beyannamesinin tespit ve kabul
duyuyoruz Sayın Ucuzal.
ettiği ilkelere rağmen Batı Trakya ile ilgili hükümler
MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Siz duyatek taraflı işlemiş, maalesef Yunanlılar bu Türk topsınız diye bağırıyor.
I lumunun, (Büyük kısmı fetih sıralarında Anadolu'dan
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Bağır I hicret etmiştir, bunlar evlâdı Fatihandır) bunların kül
madan da duyuyoruz.
türlerini yok etmek için elinden gelen çabaları her
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bağır
zamanki riyakârlıklarıyla devam ettirmişlerdir.
madan da söyleyebilir.
Esefle söyleyeyim ki, iktidarlar Kıbrıs'a gösteri
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Görüşünüz ne
len itina ve ilginin % l'ini Batı Trakya Türklerinin
olursa olsun, görüşünüzden ne getirdiniz, ne hayır sağ I durumlarına göstermemişlerdir. Bugün bunlarla ilgiladınız? O ayrı mesele. Düne kadar emperyalist, kapi I li davranış sadece bir iki öğretmen göndermek, bir iki
talist diye diye geldiğiniz, şimdi de sanayileşmiş ülke I sözde konuşmalardan ibaret kalmıştır.
ler olarak lanse ettiğiniz ülkelerde filmlerde hargi
I
Değerli arkadaşlar;
yaşta, kime gösterilecek, şartları var. O da sinemalar
Elbette şovenist bir kafa yapısına sahip değilim.
da; ama televizyonlarında katiyen böyle şey yok.
I Artık ulusların kendi milli sınırları içerisinde bulunan
Yapamazsınız bunu, Sayın Bakan. Bu, sanat de
I kimseler, Atatürk'ün dediği gibi «Oraya izafiyetini,
ğil, «Sanat adına sansürü kaldırıyorum» demeye hak
bağlılığını belirtmek suretiyle o ulusun fertleridir.»
kınız yoktur. Türk Milletinin örfüne, ahlakına, inanç
I Atatürk bunu kestirmiş atmış, «Ne mutlu Türküm di
larına sadık kalmak hepimizin vazifesidir, sizin de va
yene.» demiş, ama bu demek değildir ki, kültürümüzifenizden
I zün bekçileri olan ve anlaşmalarla bu bekçiliği kabul
Yüce Kurula saygılar sunarını. (AP sıralarından I edilen toplulukları da gözümüzün önünden uzak tu«Bravo» sesleri, alkışlar)
I tamayız. İşte bu uzak tutuş Batı Trakya Türklerini
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
I gerek kültür bakımından, gerek politik bakımından,
Sayın Şebip Karamullaoğlu, buyurunuz.
I gerek sosyal bakımdan ağır derecede hırpalamıştır.
ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Bursa) — Sayın
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri;
Kültür Bakanlığının Bütçesi üzerindeki konuşma
ların sona erdiği şu sırada bir konu üzerinde Yüksek
Senatonun ve Bakarılığın, daha doğrusu iktidarların,
hatta Devletin dikkatini çekmek istiyorum.

I

I
I
I
I
Maruzatım belki direkt Kültür Bakanlığını ilgilen I
dirmez; ama her şeyin temelinde 'kültür olduğu için
temas etmek istediğim konunun da öncelikle kültürle I
ilgili olduğunu kabul ediyorum.
I
Lozan Anlaşmasının azınlıklarla ilgili 37 nci ve I
45 nci maddesi Batı Trakya Türklerine özel bir statü
tanımıştır ve yine tarihte görülmemiş başarıyla son I
bulan Yunanistan'la Türkiye arasında bir mübadele I
sistemini getirmiştir. Ancak, Batı Trakya Türkleriyle I
1912 senesinde İstanbul Belediye sınırları içerisinde i
bulunan Rumları bu mübadelenin dışında bırakmış I
ve iki topluluğun kısaca, özetle kültürel varlıklarının I

Kimseyi gücendirmek için söylemek istemiyorum;
maalesef Cumhuriyetimizin ilanı sıralarında Cumhuriyeti beğenmeyen bir kısım örümcek kafalıların da
Batı Trakya'ya sığınması, Batı Trakya'da Türk toplumunu bir ölçüde Yunanlılarla beraber, Türk pomak,
in'kilâpçı, şeriatçı, Türk Müslüman şeklinde parçalara bölmüş ve bugünkü duruma getirmiştir.
İstanbul'da mübadelenin
dışında kalan Rumlar
mektepleriyle kültürlerini devam ettirirken, biz sadece (İktidarlarımız hangi dönemin iktidarı olursa olsun) Batı Trakya'dan birkaç tane öğrenci getirmişiz,
onları okutmuşuz; fakat onlar da yerlerine dönmemiş1er, dönemlere Yunanlılar görev vermemişler ve Türk
kültürüne bir santim hizmet olanağı bulamamışlardır.
Gördüğüm kadarıyla bizim iktidarımız da dahil,
bizden evvelki iktidarlar bir ürkeklik, bir çekingenlik
içinde nev'an-mâ Osmanlı deyimi ile Batı Trakya
Türklerinin kültürü ile ve güncel sorunlarıyla ilgilen-
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mek, bir korkunun, bir tereddüdün içinde mülahaza
ediliyor.
Artık Kültür Bakanlığının bu tedirginlikten, bu
ürkeklikten sıyrılmasının, çıkmasının gerekli olduğu
na kan iyim.
Değerli senatörler;
Türkiye'de Batı Trakya Türklerinin halklarını di
le getirmek için kurulmuş hakikaten güçlü, Türk ya
salarına uygun çalışmakta olan Batı Trakya Dayanış
ma ve Yardımlaşma Derneği vardır. Yıllardan beri
bu dernek uğraşır, didişir, Batı Trakya Türklerinin
kültürel haklarını, sosyal haklarını, ekonomik hakla
rını aramak ister, fakat iktidarlar sadece bu dernek
lerin toplantılarına birer telgraf göndermek veyahutta siyasi partiler oy almak gaygısı ile başkanlık diva
nına birer çelenk göndermekten gayri bir şey yapmaz
lar. Artık, siîkinelim, kendimize gelelim.
Kıbrıs'la nasıl meşgul oluyorsak, gerek siyasi açı
dan, gerek kültürel açıdan Batı Trakya Türkleri ile
de ilgilenmemizde zaruret vardır. Ben başta da arz
ettim. Bunu söylerken bir ırkçılık, bir şövenist kafa
vapısı taşımıyorum. Böyle bir işte yapın demiyorum;
ama bunlar bizden, bunlar bizim çocuklarımızdır. Yıl
larca kültürümüzün oluşmasında Batıya açılan pence
rede bunların yararları, bunların öncülüğü olmuştur.
Bugün, Türkiye'de Türk kültürü ile ilgili ilerici dav
ranışların kaynağı Batı Trakya Türklerinin bulundu
ğu iller, ilçeler, köyler, kentlerdir. Bunu unutursanız
haksızlık yapmış olursunuz.
Sayın Başkanım, sözlerimi bitiriyorum, endişe et
meyin.
Bugün Batı Trakya Türklerinin kültür durumu ya
nında ağır sorunları vardır. Devlet, devlet olarak Ba
tı Trakya Türkleri hakkındaki siyasetimizi bütün par
tiler olarak kesin bir karara bağlamamız lazımdır. Ne
yapacağız?.. Adamlar arada ağır tazyik altında, Yunanhlaştırılıyorlar,
isimleri değiştiriliyor,
malları,
mülkleri, istimlak ediliyor. Lozan Anlaşmasına aykı
rı olmakla beraber oraya mübadir yerleştirilmemesi la
zım geldiği halde, Yunanistan içlerinde alıp geliyor
lar, oralara Yunanlıları yerleştiriyorlar. Bundan ya bi
zim iktidarların haberleri yok yahutta Yunanlılara atı
fet, lütuf ihsanında bulunuyorlar.
Türkiye'de bugün 150 bine yakın ki 1913 ile 1970
arasında Batı Trakya'dan Türkiye'ye serbest göçmen
sıfatı ile, mülteci sıfatı ile gelen 320 bin kişi bulun
maktadır. Bugün Batı Trakya'da 200 bine yakın Türk
vardır. Lozan Muahedesi ile tespit edilen duruma gö
re toprağın % 84'ü Batı Trakya Türklerinin elinde
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olduğu halde, bugün bu nispet tersine dönmüştür. 2u
da bizim ilgisizliğimizden ve dediğim gibi Beti Trak
ya Türklerine bilhassa baştan kültür açısından sahip
çıkmamamızdan ileri gelmiştir.
Değerli senatörler;
Vaktinizi almak istemiyorum Batı Trakya Türkleri
ile ilgili bir noktayı hakikaten üzülerek dikkatinize
arz etmek istiyorum. Bugün mülteci sıfatı ile gelen
Batı Trakya Türkleri evlenemez, evlense kendisi nü
fus kağıdı alamaz, çocukları doğru dürüst mektebe
gidemez, 2007 sayılı Kanuna göre küçük iş tutamaz,
büyük iş zaten tutamaz. Gayri menkul alamaz, tarla,
bağ alamaz. Bu nedenle İzmir'de gayri menkul alma
işlerinde büyük dalavereler dönmüştür. Sahte tapu
lar 40 - 50 bin liraya, 100 bin liraya kadar satılmıştır.
Bunların kanıtlarını isterseniz size celse dışında arz
edebilirim. Şu halde, fiili bir durum var. Evvela Batı
Trakya Türkleri hakkındaki yasalar içinde, anlaşma
lar içinde politikamızı tespit edeceğiz. Politikamızı
tespit ettikten sonra fiili duruma uygun olarak bun
ların kültürü ile ilgileneceğiz. Yunanlılar ne yapıyorsa
biz de onun aynını yapacağız. Bugün sanıyorum ki,
Kültür Bakanlığında, Milli Eğitim Bakanlığında bir
Batı Trakya kültür masası dairesi yoktur; ama gidin
bakın Yunanistan'da bu işle ilgili Batı Trakya Türk
leri ile ilgili beş tane masa vardır. İstihbarat teşkilâtı
başka; ama biz uyuyoruz, kendimizi vermişiz az de
recede politik çalışmalara, politik tartışmalara ondan
sonra da diyoruz ki, «Biz anlaşmalara göre hareket
ederiz.» Anlaşmalara göre hareket karşılıklı olur
Şu halde, Batı Trakyada Türk kültürünü devam
ettirmek için. Yunanlılar bize karşı ne yapıyorsa biz
de onu yapacağız, bunlarla ilgileneceğiz. Türkiye'ye ilti
ca eden Batı Trakyalı Türklerin durumunu açıklığa ka
vuşturacağız. Bunları haymatloz durumdan kurtara
cağız.
BAŞKAN — Bağlayın lütfen efendim.
ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Başkanım.
Belki bazı arkadaşlarım Şebip Karamullaoğlu «Bu
Batı Trakya Türklerinin durumunun Kültür Bakanlığı
Bütçesi ile ne alakası var» gibi yüzeysel bir kanıya va
rırlarsa da kabul etmiyorum. İnanıyorum ki, Türki
ye'yi kurtaracak ve bizim dışımızda kalan Türkleri
bize bağlayacak kültürümüzün devamlılığı, etkinliği
ve dışarıda kalanların politik açıdan değil, dışarıda
bulunan Türklerin bilhassa Batı Trakya Türklerinin,
Kıbrıs Türklerinin kültürü ile ilgilenmemiz lâzımdır.
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SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat), —
İran'daki, Irak'taki Türkler ne oluyor?..
ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — Ben
tekrar, şimdi beni açmaza düşürmek gibi bir hale sok
mayın, ben öyle demiyorum.
BAŞKAN — Tamam efendim, siz cevap verme
yin efendim, siz bağlayın vaikit geçti zaten.
ŞEBİP KARAMULLAOĞLU (Devamla) — Pe
ki Sayın Başkanım.
Bu nedenle iktidarların hatta Devletin dikkatini
çekiyorum, Batı Trakya Türklerinin durumunu kö-
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tüdür, ağırdır, perişandır, gerek orada, gerek burada
buna kesin bir hal çaresi bulunması zamanı gelmiş ve
geçmiştir. Beni dinlediğiniz için sizlere saygılar sunu
yorum. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın Bakan, öğle çalışma vaktinin dolmasına se
kiz dakika var. Tabii bu sekiz dakikada cevap vere-.
mezsiniz, başka yapacağımız bir şeyde yok. Son söz
Bakandan sonra olacağına göre saat 14.00'te toplan
mak üzere oturumu kapatıyorum efendim.
Kapanma Saati : 12.53

İKtNCİ OTURUM
Açılma Saati : 14,00
BAŞKAN : Başkanvekili Osman SaMhoğlu
DÎVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Osman Nuri Canpolat (Konya)

BAŞKAN — Sayın senatörler, 38 nci Birleşimin
İkinci Oturumunu açıyorum.
Kültür Bakanlığı Bütçesi üzerinde gruplar ve 5
sayın üye konuşmuştur;
Sayın Bakan, buyurunuz
efendim.
Sayın Bakan; müddetiniz yarım saattir,
bunun
içine sorular da dahildir. Bir iki soru var. İsterseniz
sorulan önce okutalım, isterseniz sonunda; siz bilir
siniz.
K Ü L T Ü R BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (İzmir Milletvekili) — Sonunda okutalım efen
dim; gerekirse, zaman kalmazsa yazılı olarak yanıt
larım efendim.
BAŞKAN — Peki, oldu efendim.
K Ü L T Ü R BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun saygıdeğer üyeleri;
Sözlerime başlarken,
Kültür Bakanlığı Bütçesi
üzerinde gerek grupları adına, gerekse kişisel ola
rak söz alıp düşüncelerini açıklayan ve çok ölçülü
bir üslup içerisinde eleştirilerini, çoğu yapıcı olan

eleştirilerini dile getiren arkadaşlarımıza teşekkür et
mek isterim.
Arkadaşlar;
Kültürel yatırım insana yapılan yatırımdır. Bu ni
teliğiyle de kısa dönemde sonuç vermez. İnsana ya
pılan yatırım, ancak birkaç kuşak içerisinde etkile
rini gösterir. Bu nedenden dolayı, toplumların özel
likle ekonomik bunalım içerisinde
bulunduğu dö
nemlerde kültürel yatırımları ihmal etmek,
ikinci
plana atmak eğilimleri vardır. Bunu yapanlar, yakın
tehlike olarak gördükleri ekonomik sorunlara belki
çözüm getirirler, ama toplumun geleceği açısından
son derecede hatalı hareket etmiş olurlar ve bir ilci
kuşak içerisinde bu hatalarının cezasını çok ağır bir
biçimde öderler.
Türkiye Cumhuriyeti bugün Türk toplumu olarak
Cumhuriyet tarihinin belki de en önemli ekonomik
bunalımından geçmektedir; fakat şükranla belirtmek
isterim ki, bunca ağır bir ekonomik bunalım döne
minde bile Hükümetimiz, Kültür Bakanlığına genel
bütçe içerisinde koşullan daha uygun olan dönem
lere göre çok daha fazla önem gösterdiğini somut
bir biçimde kanıtlamıştır. Örneğin, yatırım bütçesi
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bir yıl öncesine göre c/c 104'lük bir artış göstermek
tedir.
Ben, bazı Sayın Adalet Partili arkadaşlarım ko
nuşmadan önce, bu genel girişten sonra 1978 yılında
neler yaptık, 1979 yılında neler yapmayı planlıyoruz
ve uzun vadeli olarak hangi büyük projelerin içinde
yiz konularını anlatmak isterdim; fakat başta Sayın
Adalet Partisi Grup Sözcüsünün, daha sonra da ki
şisel olarak söz alan
Sayın Adalet Partisi Grubu
Başkanvekilinin, bazısı ölçülü ifade
edilmekle bir
likte ağır olan ithamlarına yanıt vermenin en azın
dan biraz önce değindiğim konular kadar önem ta
şıdığını düşündüğüm için bu genel sunuştan vazgeç
miş bulunuyorum. Bir tek noktaya değindikten son
ra, sayın arkadaşlarımın, Bakanlığıma ve bana kar
şı yönelttikleri eleştirilerle ilgili konulara değinece
ğim.

Diyeceksiniz ki, hem memuriyet yapar, hem nasıl
derslerini izleyebilir? Bu, kendi sorunları. Biz, sınav
larda gösterdikleri başarılara göre onlara da görev
vermekteyiz ve onlardan da diğer memurlardan bek
lediğimiz hizmeti istemekteyiz.
Bu arada Başbakanlık Genelgesiyle ortaya çıkan
istisnai bir durum vardı. Gece bölümü öğrencilerine
sonradan Milli Eğitim Bakanlığının aldığı bir karar
gereği gündüz bölümü haline dönüştükleri için geçi
ci bir süre, hiç bir ayrım gözetmeden, bütün Devlet
dairelerinde bir izin verme söz konusu idi, aynı uy
gulama Bakanlığımda da yapılmıştır. Bunun dışında
geçmiş dönemlerden ve diğer kuruluşlardan farklı
bir uygulamanın Bakanlıkta, Kültür Bakanlığında ol
duğunu söylemek olanaksızdır.

Arkadaşlar;
Biraz önce de söylediğim gibi bu ağır koşullara
rağmen bütçe içerisindeki önemi Kültür Bakanlığı
nın artmıştır. Bir tek, bizim açımızdan sorun olabi
lecek nokta vardı. Memnuniyetle belirtmek isterim
ki, birçok senatör arkadaşımızın hazırladığı bir öne
riyle bizim kurullarımıza ve ödüllere ödeme yapma
mızı sağlayacak bir öneri huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. Bu öneri yeni bir ödemeyi öngörmemekte
dir; zaten buna olanak yok, zaten bütçede var olan
bazı ödemelerin kolaylıkla yapılabilmesini sağlamak
tadır. Bundan dolayı memnuniyetimi belirtmek iste
rim,

Bakanlık görevini devraldığımın haftasında, eski
hükümetler zamanında da bu görevi yürütmekte olan
Teftiş Kurulunun Sayın Başkanını çağırıp, kendisin
den, son bir yıl içerisinde yapılan atamaların usulü
ne uygun olup olmadığını incelemesini rica ettim.
Bu incelemenin sonucunda ortaya çıkan durum il
ginçti. Gerek 1977 Genel, gerek 1977 Yerel seçimle
rinden önce, büyük ölçüde memur alınmıştı ve ne
gariptir ki, bu memurların önemli bir kesimi de, o
zaman Milliyetçi Hareket Partisinin elinde olan Kı
rıkkale Belediyesinden sınav kazandı belgeleriyle baş
vurmuşlardır.

Sayın Benderlioğlu, Hükümetimiz döneminde özel
likle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlıklarında görül
memiş bir kıyımın yapıldığını ileri sürdüler. Bu gö
rülmemiş kıyım iddialarının Bakanlığımla ilgili yö
nünü gözlerinizin önüne bütün açıklığıyla sermek is
tiyorum.
Örneğin bazı militanların bir yandan Gazi Eği
tim Enstitüsünde okurken, bir yandan Bakanlığım
da memur olduğu iddiaları var.
Arkadaşlar;
Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar, bu son yıl
lara özgü değil, daha önce de söz konusu olan, son
yıllarda da devam etmiş olan koşulların ürünüdür.
Ülkemizin içinde bulunduğu koşullar, okuma çağın
da olan bir çok gencimizi aynı zamanda çalışmaya
zorlamaktadır. Bu, bizim zamanımızda böyle olma
dı; bizden evvel de böyleydi, bizden sonra da ola
caktır. Açtığımız sınavlara liseyi bitirmiş, yüksek öğ
renime devam eden çok sayı da genç de girmektedir.

Bu bir kıyım değil; şimdi kıyıma geliyorum. Kı
yım adı ile nitelendirdiğiniz, tutumumuza geliyorum.

Bu belgeleri veren bütün kuruluşlara birer yazı
yazıp, gerçekten de sınavda başarılı olup olmadıkla
rını sorduk. Çok ilginçtir Kırıkkale Belediyesinden
(Örnek diye veriyorum, onun gibi başkaları da var
tabii) gelen yanıt çok ilginçtir. Bırakın başarılı ol
malarını o tarihte sınav açılmamış.
Evet, o arkadaşların görevlerine son verdik ve
yasalar neyi gerektiriyorsa, o işlemlerin
yapılması
için de gereken önlemleri aldık. Eğer arkadaşlar, bu
bir kıyımsa, bu bir suçsa, ben bunu bakan olarak
yükleniyorum. Bunu yapmadığım takdirde
ancak,
hukuk devletinin gereklerini yerine getirmemiş olmak
suçunu taşıyacağım inancına sahip olduğumu da be
lirtmek istiyorum. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri).
Başka bir kıyım örneği de vermek isterim. Hep
si böyle değil tabii.
Bir bakanlık müşavirini.. (İsmini izninizle söylemeyeyim, önemli değil). Bir bakanlık müşaviri düşü
nün, Birinci Cephe Hükümeti zamanında,
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ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Cephe değil,
Cumhuriyet Hükümeti.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — İsmini siz koy
dunuz.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Üst düzeydeki yetkililerine başvu
ruyor, diyor ki, «Bana izin verin, Doğu Anadoluya
gideceğim, falanca, falanca yerlerde ülkü ocakların
da konferans vereceğim.>» Kendisine izin veriyorlar.
Resmi belgeler buradadır. Aradan bir dönem geçi
yor; arkadaşlarım beni hoş görsünler, İkinci Cephe
Hükümeti zamanında, yeni bakana, o eski konuşma
ları yapan Müşavir arkadaşımız, çeşitli ülkü ocakla
rında yaptığı ve ülkücülüğü öven nitelikteki konuş
malarının birer suretini övünerek, kıvançla sunuyor.
Biz, bu arkadaşımızın kadrosunun gerektirdiği göre
ve dönmesi için gerekeni yaptık, eğer bunun da bir
suç olduğunu iddia ediyorsanız, eğer bu da bir suçsa sizce, bu suçu da kabullenmeye hazırım.
Arkadaşlar,
Gelelim Atatürk Milliyetçiliği konusuna :
Sayın Benderlioğlu'nu dinlerken gerçekten bu ko
nuda mutluluk duydum; bir yanıyla. Demek ki, ar
tık Adalet Partili arkadaşlarımız da Atatürk Milli
yetçiliği ilkeleri üzerinde birleşmek gereğini
duy
muşlar. Demek ki, artık arkadaşlarımız da, Atatürk
Milliyetçiliğini savunmak gereğini
duymaktadırlar.
Bundan olsa olsa...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hep savunageliriz. Hem de size karşı savunageliriz. (AP sıraların
dan gürültüler).
NEJAT SARL1CAL1 (Balıkesir) — Sabahtan be
ri kan kustunuz burada.
M E H M E T KILIÇ
(Gaziantep) — Biz anadan
doğma milliyetçiyiz.
BAŞKAN — Bir dakika efendim, dinleyelim lüt
fen.
ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Siz Mao milliyetçisisiniz, Lenin Milliyetçisisiniz. Biz milliyetsiz
değiliz.
BAŞKAN — Beyefendiler lütfen sükûneti muha
faza edelim.
ŞABAN DEMİRDAĞ
(Samsun) — Milliyetsiz
değiliz biz, Atatürk Milliyetçisiyiz.
BAŞKAN,— Sayın senatörler, Allah aşkına ri
ca ediyorum, rica ediyorum. Hepinizden rica ediyo
rum. Rica ediyorum, Sayın Bakanı dinleyelim efen
dim, lütfen efendim.
Siz devam edin.
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KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Arkadaşlarım;
Çoğulcu demokraside; yanılmıyorsam sayın Ada
let Partili arkadaşlarım dile getirdiler; hepimizin ay
nı görüşte olmamız gerekmez. Olmamamız doğaldır.
Önemli' olan, bu görüşlerimizi, bu çatının kutsallığı
na, saygınlığına yakışır bir biçimde dile getirmektir.
Birbirimizi bu ölçüler içerisinde dinlemeye alışırsak
ancak, toplumda birbirlerinin görüşlerine saygı gös
termeyenlere örnek oluruz. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri).
Arkadaşlar;
Arkadaşımız bunları söyledikten sonra, benim
özellikle, «Atatürk Milliyetçiliğinin dışında olduğum»
iddiasını buraya getirdi.
Geçen yılki konuşmamı bilmiyorum anımsarlar
mı; kendileri buradalar mıydı?.. Kendileri buraday
dı, pardon. Gene sözcüydüler, buradalardı. Ben, mil
liyetçiliğin bir ideoloji olarak, çıkışından bu yana
aşamalarını anlattıktan sonra, kendi milliyetçilik an
layışımızı da ortaya koymaya çalışmıştım.
Şimdi, onları yenilemeye ne yazık ki zamanım
yok.
Şimdi, şu soruyu sormak isterim: Benim çeşitli
vesilelerle çok açık biçimde açıkladığım milliyetçili
ğimizin, Atatürk Milliyetçiliğinden ne aniadığımızm
somut ilkeleri vardır. Bunlara karşı mısınız?..
Örneğin biz diyoruz ki, «Atatürk Milliyetçiliğin
den bunu anlıyoruz. Atatürk Milliyetçiliği; bir top
lumun başka toplumlar tarafından
sömürülmesini
veya başka toplumlar içindeki bir kesim tarafından
sömürülmesini önlemeyi, karşı çıkmayı gerektirir..»
Buna karşı mısınız?..
ALİ M Ü N İ F İSLÂMOĞLU (Kastamonu) — Ha
yır.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Teşekkür ederim.
Örneğin biz diyoruz ki, «Bizim milliyetçilik an
layışımız, Atatürkçü milliyetçilik anlayışımız; bölü
cü değil, ulusal bütünlük içerisinde
birleştiricidir.
Ulusu cephelere bölmeyi değil, kardeş kavgasını ön
lemeyi gerektirir.» diyoruz. Buna da karşı değilsiniz
herhalde...
Örneğin biz diyoruz ki, bizim milliyetçilik anla
yışımız:,
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — 1 300 tane öl
dü.
NEJAT SARLICALI
(Balıkesir) — Sayenizde,
sayenizde.
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BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı, lütfen.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yahu Hükümet
sizsiniz. Muhafaza edemeyen sizsiniz.
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım.
Beyefendiler rica ediyorum. Sayın Bakan, lütfen siz
de sükûnetle devam edin.
KÜLTÜR BAKANİ AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Arkadaşlarım,
Üzerinde memnunlukla birleştiğimizi gördüğümüz
ilkelerden söz ediyorum. Burada sinirlenecek bir şey
yok.
Örneğin biz diyoruz ki, «Bizim milliyetçilik an
layışımız, acı veren değil, acıları dindirmeye yönelik
bir milliyetçilik anlayışıdır. Bizim milliyetçilik anla
yışımız, toprak elde etmeye, insanları egemenlik al
tına almaya yönelik değil, egemenlik altında olan ki
şileri kurtarmaya yönelik bir milliyetçilik anlayışı
dır.^ diyoruz.
«Eğer, 1974 yılında Kıbrıs'a gittiysek, orayı iş
gal için gitmedik; orada ikinci sınıf vatandaş, hatta
ikinci sınıf insan muamelesi gören soydaşlarımızı o
durumdan kurtarmak için gittik.» diyoruz. Bunlara
da katılıyorsunuz...
Bunları çoğaltmak mümkün. Ve nihayet biz di
yoruz ki, «Bizim milliyetçilik anlayışımız, insanı dev
lete köle olarak kabul eden bir zihniyete kesinlikle
karşı çıkar, devleti insanın mutluluğu için bir araç
olarak kabul eder.» diyoruz. Buna da karşı değilsi
niz herhalde...
Arkadaşlar:
Öyleyse, bizim milliyetçilik anlayışımızla ilgili il
kelere karşı olmadığınıza göre, bunların uygulaması
na karşı olmuş olabilirsiniz. O zaman, onların so
mut örneklerini vermeniz gerekir.
Ülkeyi, milliyetçi olan, olmayan diye cephelere
ayırmak; öyle görülüyor ki sizin genel milliyetçilik
anlayışınıza ters düşmüyor.
Bu yurdun bazı evlatlarının eline silahlan verip,
(Sizin Grubunuzu kastetmiyorum)
okulların önüne
yollayıp, bu yurdun başka evlatlarının
okumasına
engel olmak, yine bazı arkadaşlarımın milliyetçilik
anlayışlarına ters düşmüyor; ama bunlara karşı çı
kan, bu toprakların üzerinde, örneğin, «Nereye haş
haş ekilip ekilmeyeceğine, ancak bu toplumun hükü
meti karar verir.» diyen kişilerin milliyetçilik anla
yışına karşı çıkıyorsunuz... (AP sıralarından «Kültür
Bakanlığıyla ne ilgisi var bunların?» sesleri). Onların
uygulaması demek ki sizin...
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU
— Ne iligisi var bu konuyla?

(Afyonkarahisar)
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SÜREYYA ÖNER (Siirt) — Milliyetçiliği tarif
ediyor.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Sayın arkadaşlar,
Burada, ilgili olsun olmasın.. (AP sıralarından gü
rültüler). Efendim sabrederseniz, sabırlı olursanız...
SAİT MEHMETOĞLU
(Mardin) — Tercüme
ettiğiniz eserleri dile getirin beyefendi. O konulara
gelin.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Efendim geleceğim. Sabir edip din
lemiyorsunuz ki, ben anlatayım efendim, Bunları siz
de söylediniz, onun için getiriyorum.
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sizin gibi aydın
bir adama yakışır mı?..
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Efendim, çok somut bir şey söyle
yeyim; madem öyleyse kültürden bahsediyoruz, kül
türdeki milliyetçilikten bahsediyoruz, lütfen bunun
da cevabım verin.
1948 yılında ilkokul müfredat programlarına gir
miş olan, milliyetçiliği, milli iktisadi 1968 yılında siz
mi oradan çıkardınız, biz mi çıkardık?.. Bu mudur
sizin Atatürk Milliyetçiliğinden anladığınız?..
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen Genel Kurula
hitap edin, tahrik edeceksiniz.
SAİT MEHMETOĞLU
(Mardin) — Çok rica
ederiz. Müfredat programından haberi yok.
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — O zaman Genel
Müdürdün, sen çıkardın onu.
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Ne Genel
Müdürü, ben o zaman talebeydim.
BAŞKAN — Genel olarak
bitirin şunu Sayın
Bakan.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Cumhuriyet Senatosunun saygıde
ğer üyeleri; (Gürültüler).
BAŞKAN — Beyefendiler,
böyle bir usul var
mı?.. Nasıl götüreceğiz Bütçeyi? İktidar partisi ola
rak. itina etmenizi rica ediyorum.
KÜLTÜR BAKANİ AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Efendim, Sayın Benderlioğlu, ko
nuşmalarında Milli Kütüphaneye de değindiler ve
oradaki bizim düzenlemelerimizin, sanki bu Kuruma
önem vermediğimiz anlamına geldiğini ileri sürdü
ler.
Milli Kütüphanenin Müdürlük kadrosu
birinci
derecededir. Küçük bir müdürlük değildir. Ayrıca,
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daha önce yok iken üç adet ikinci dereceden müdür
lük yardımcılığı bizim zamanımızda oluşturulmuştur.
Yine bugün Milli Kütüphane, kitaparmı koyacak yer
bulamayan bir depo durumundadır. Onu, o durum
dan kurtarmak için kaç yıldır duran inşaatını yeni
den başlatıp, bir an evvel orayı hizmete sokabilmek
için 210 milyon lira da bizim Hükümetimiz zamanın
da oraya tahsis edilmiştir.
Bu vesile ile şunu da belirtmek isterim ki; tüm
ülke kütüphaneleri için bir merkezden teknik hiz
metler üretecek yeni bir programın hazırlığı içinde
yiz. Bunu Milli Kütüphane çerçevesi içerisinde ör
gütlemenin hazırlığı içerisindeyiz.
Milli Kütüphanede ulusal ve uluslararası düzeyde
bibliyografik dokümanter hizmet
görmesini sağla
yacak yeni bir hizmet birimi de yine bizim zamanı
mızda oluşturulmaktadır, bu vesile ile belirtmek is
terim.
Sayın Benderlioğlu, bizim zamanımızda milliyetçi
liğe aykırı düşen hatta ulusallığa aykırı düşer bir
yaym politikası izlendiğini burada dile getirdiler ve
sol yayınların ilk planlara geçirildiğini öne sürdü
ler.
Arkadaşlar;
Şimdi, hiç bir yorum yapmadan, insaflarınıza sı
ğınarak, 1978 yılı içerisinde yaptığımız
yayınların
isimlerini size sunuyorum. Bu eleştiri ile nasıl bir il
gi bulunup bulunmadığının takdirini sizlere bırakı
yorum.
İlim ve Musiki, Cenupta Türkmen
Oymakları
(Bir ve ikinci cilt), Bahar Çelengi (Bir ve ikinci cilt),
Batı Trakya Türk Folkloru, Anadolu Artukoğulları
Türk Mimarisinin Gelişmesi, Türk Kültür Tarihine
Giriş (Beş cilt). İslam Sûfileri, Divriğide Ev Mima
risi, Kur'an Tercümesi, Sözlük (Cilt iki), İslam An
siklopedisi (129 ncu fasikül). Küçük Türk İslam An
siklopedisi (İkinci fasikül). Ulusal Kültür Dergisinin
birinci ve ikinci sayıları.
Sayın arkadaşlarım;
Eğer siz bunları, milliyetçi bir anlayıştan sapma
ve buna ters düşen bir yayın politikası olarak değer
lendiriyorsanız bu, tamamen sizin bileceğiniz bir şey
dir.
UĞUR ALACAKAPTAN (Ankara) — Ülkücü
lük takvimi var mı?
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Efendim?
BAŞKAN — Lütfen efendim.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) —•• Kültür ve Sanat Dergisine gelince;
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son derece değerli bir yayın olduğunu hepimiz kabul
ederiz. Ne yazık ki; çok pahalı bir yayın niteliğin
deydi. Bir tek sayısı 3,5 milyon liraya maloluyordu.
Bu nedenle, bu yayınımıza devam ettiğimiz takdir
de, başka yayınlarımızdan çok büyük ölçüde feda
kârlık etmek zorunda kalacağımızı
düşündüğümüz
için; ondan vaz geçip, onun yerini alacak başka ya
yınların planlaması içindeyiz. Örneğin; siz dediniz
ki, «Bunun yerine Ulusal Kültür yayınlanıyor». Ha
yır, onun yerine Ulusal Kültür yayınlanmıyor; aylık
«Milli Kültür» diye bir dergimiz vardı, onun yerine
«Ulusal Kültür» ü üç ayda bir yayınlıyoruz. Dört
ayda bir çeviri dergisini yayınlamanın planları ve
hazırlığı içindeyiz. Yılda bir, Türkçe'den yabancı
dile çevrilmiş olarak bir dergi yayınlamanın ha
zırlığı içindeyiz ve Kültür ve Sanat Dergisinin ye
rini alacak, Türkiye'nin tarihsel ve kültürel zengin
liklerini çok iyi bir baskı ile; ama böyle dergi şek
linde değil de, kalıcı bir kitap şeklinde verecek baş
ka bir yayının hazırlıkları içindeyiz.
Gelelim, Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün deyimi ile; «Ba
bamın çiftliği gibi»! yaptığım icraatın içyüzüne.
Sayın arkadaşlarım;
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, 400 kadar
öğrenciyi içinde barındıran değerli bir kuruluşumuz
dur. 400 öğrenciye karşı da 96 öğretmen bulunmak
tadır. Bu öğretmenlerden bir tanesi kadrolu, 56 ta
nesi sözleşmeli, 39 tanesi de ders başına ücretlidir.
Arkadaşlar;
Niçin 22 arkadaşımızın sözleşmesini
feshettik?
Nedenlerini arz ediyorum. Bir defa şunu peşinen söy
leyeyim ki; bu 22 sözleşmenin feshedilmesi demek
bu arkadaşlarımızdan, orada ders vermek için ya
rarlanılmayacak demek değildir. Sözleşme hükümle
ri, iki ay önceden haber verilmediği takdirde, söz
leşmenin bir yıl daha uzamasını gerektiriyordu. Bu
nedenden dolayı, iki ay önceden böyle bir önlem al
mak gereği doğmuştur.
Şimdi nedenlerini açıklıyorum.
1.

Kadro şişkinliği.

Dört öğrenciye bir öğretim üyesi
düşmektedir.
Çok somut olarak kanıtını vereyim. Bu sözleşmeler
de bir öğretmenin haftalık ders yükünün 12 saatten
az olamayacağı belirtilmişken, sırf bu kadro şişkin
liği nedeni ile 12 saat yerine, haftada iki saat, haf
tada üç saat, haftada dört saat ders veren çok sayı
da öğretim görevlisi bulunmaktadır.
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2. Bu arkadaşlarımızdan 15 tanesi, emekliye ay j çabşmaktadır'ar. Hatta bazıları, başka yerde de ikin
rıldıktan sonra emekli maaşına ilaveten, sözleşme ile
ci bir sözleşmeyle çalışmaktadır ki, son derecede uyçalıştırılan arkadaşlardır. Oysa, gerek Maliye Bakan I gulamaya aykırı bir durum.
lığımızın, gerekse Devlet Personel Dairemizin görü
Arkadaşlarım;
şü odur ki; büyük zorunluluk olmadıkça, emeklilik
Dördüncü yılına girmiş olmasına rağmen Türk
maaşına hak kazanmış olanlardan sözleşme dışındaki
Musikisi Devlet Konservatuvarı
hâlâ bir müfredat
yollarla yararlanılmak yoluna gidilmelidir.
programına sahip değildir.
Bu konunun ne kadar istismar edildiğini sayın ar
Sayın arkadaşlar;
kadaşlarımıza gösterebilmek için bir örnek vereyim.
öyle sanıyorum ki,
Bu arkadaşlarımızdan bir tanesi, bu 15 kişiden bir I
BAŞKAN — Etendim, beş
dakika kalmıştır.
tanesi kadrolu olarak göreve girmiştir. Aradan do
Lütfen konuşmanızı ona göre ayarlayınız.
kuz ay geçtikten sonra kendi isteği ile emekli olmuş
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
tur; emekli olduğunun ertesi günü haftada iki saat
LI (Devamla) — Efendim, sataşmalar nedeniyle ge
ders karşılığında 11 bin lira ile sözleşme yapmıştır.
çen zamanı da gözönüne alırsanız, çok memnun olu
Arkadaşlarım;
rum.
Şimdi, insaf ediniz. Burada ben değil de, benim
BAŞKAN — Devam ediniz.
yerimde siz olsanız, herhangi bir arkadaşımız olsa,
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
her halde böyle bir duruma göz yumamaz.
LI (Devamla) — Teşekkür ederim.
3, Bizim, Kültür Bakanlığı olarak kendi bünye Sayın Adalet Partisi Sözcüsünün, öyle zannedi
mizde olan kuruluşlarımız var. Eğer bu okulun bazı
yorum ki, bize yönelttiği ithamlar genellikle bu çer
öğretmen gereksinmesini bu kuruluşlarımızın eleman
çeve içerisinde kalmaktadır.
larından yararlanarak karşılayabiliyorsak, bu yola
Özür dilerim, öbür tüm arkadaşlara teşekkürle
gitmemiz çok doğaldır. Örneğin; Klâsik Türk Musi I
rimi
bildirerek, başka bir Adalet Partili arkadaşımın
kisi Devlet Korosu Kültür Bakanlığına bağlıdır. Yi
burada bana yönelttiği iki ithama, iki suçlamaya ya
ne İstanbul'da olan İstanbul Devlet Konservatuvarı,
nıt
vermek isterim.
İstanbul Opera ve Balesi, İstanbul Flarmoni Orkest
Adalet Partisi Grup Başkanvekili Sayın Ömer
rasının çok değerli elemanları vardır ve bu Türk Mu
Ucuzal,
benim, «Marks İçin Anahtar Kitabı» nı ne
sikisi Devlet Konservatuvarının gerektirdiği
öğret
menlerin önemli bir kesiminin bu kadrolarca karşı I için çevirdiğimi...
BAŞKAN — Adalet Partisi
Grup Başkanıdır
lanması yolu açıktır.
efendim Ömer Ucuzal.
Arkadaşlar;
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
Bu bilgiyi verdikten sonra, başka bir bilgiyi da
LI (Devamla) — Başkanı mı? Özür dilerim
efen
ha çok hızlı bir biçimde vermek isterim.
dim.
Yapılan bir soruşturma
ortaya çıkarmıştır ki;
Sayın arkadaşlar; benim 20 yıldır, önce gazeteci
başta bu Kurumun Sayın Başkanı olmak üzere, bir
olarak, sonra üniversite öğretim üyesi olarak, daha
yıl içerisinde, 1978 yılı içerisinde 104 saate kadar
sonra da Kültür Bakanı olarak, bir siyaset adamı
derse gelmeyen öğretmenler vardır,
aylarca derse I olarak
düşüncelerimi açıkladığım son derece bol
gelmeyen
öğretmenler vardır ve bunlar hakkında
kaynak vardır; kimisi yazılı, kimisi makale şeklinde,
Sözleşme hükmüne aykırı olarak hiç bir işlem yapıl 1 kimisi kitap şeklinde,
kimisi konferans
şeklinde.
mamıştır.
I Oraları açarlar, benim düşüncelerimden karşı olduk
larını getirirler, saygı duyarım; eleştirirler, bu en do
Yine Sözleşmenin başka bir hükmü, bu öğretmen
ğal haklarıdır. Bakanlığım süresince yaptığımız ya
lerin, sözleşmeli çalışan öğretmenlerin başka hiç bir
yınlardan, çeşitli etkinliklerden örnekler verirler, bunyerde, hangi nitelikte olursa olsun, ücretli olarak ça
lışmalarını engellemektedir. Oysa, yine
soruşturma I ların kendilerine ters düştüğünü ortaya koyarlar; bu
na da saygı duyarım; ama benim yaptığım bir çevi
ortaya çıkarmıştır ki; bu öğretmenlerin önemli bir
riyi alıp da, niçin o kitabı çevirdiğimi sormaları, ni
kısmı, Bakanlığımızdan hiç bir izin almadan, daha
çin başka bir kitabı değil de, o kitabı çevirdiğimi
önce bağlı bulundukları Milli Eğitim Bakanlığından
hiç bir izin almadan, Sözleşme hükümlerine aykırı I sormaları ve sanki, o kitaptaki bütün düşünceler beolarak, başka yerde de aynı zamanda ücretli olarak I nim düşüncemmiş gibi yorumlamaları. (Kusura bak32 —
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masmlar) demokrasiye, düşünce özgürlüğüne duyu
lan bir inançsızlığın ifadesidir gibi geliyor bana.
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri)
Bütçe Karma Komisyonunda da getirdiler bu ko
nuyu. Ben, çıkıp da Hiüer'den çeviri yapsaydım,
şimdi ben Hitler'in görüşlerini benimsemiş mi olacak
tım?..
Willy
Brand'dan
çevirseydim, ben Willy
Brandt'ın görüşlerini benimsemiş mi olacağım?.. Jean - Paul Sartre'den çevirsem, onunla özdeşleşmiş mi
olacağım?.. Arkadaşlar, hiç ilgisi yok. İçimizde bulu
nan birçok arkadaşımız, örneğin, Siyasal Bilgiler Fa
kültesindeki (Eski bir öğretim üyesi olmakla gurur
duyarım) bir çok arkadaşımız, kendi görüşlerine çok
ters düşen yapıtları Türkçeye çevirmişlerdir. Örneğin,
sağcı düşünceyi çeviren arkadaşım, aslında o düşün
ceye hiç inanmayan, tamamen tersi düşünceye ina
nan bir arkadaşımdı; ama niçin çevirdi?.. Gördü ki,
Türkçede böyle bir boşluk vardır; gördü ki, öğrenci
ler için böyle bir boşluk vardır; bunu çevirdi. Bu
düşüncelerle onu suçlamaya kalkışmak özür dilerim,
çok ilkel bir hukuk anlayışı olur.
Sansür konusuna geliyorum.
Eğer Sayın Ucuzal'ı dinlerseniz, şu kanıya kapı
labilirsiniz : Sanki biz, ceza yasalarında değişiklik
yapacağız; şimdiye kadar yasaların suç saydığı eylem
leri oradan çıkaracağız, ondan sonra «Buyurun, iste
diğiniz filmi gösterin» diyeceğiz. Hayır; bunun böyle
olmadığını kendileri de biliyorlar. Ben gayet açıklık
la demişim ki, «Yasal denetim devam edecektir.»
Ama neyi değiştiriyoruz?.. Ön denetimi. «Sansür»
dediğiniz şey, ön denetimdir.
Arkadaşlar;
Sansürü, yani ön denetimi, yasal denetimin aksi
ne olarak devlet memurları yapar. Hiç bir güvencesi
olmayan, belirli bakanlıklara bağlı olan birtakım me
murlar yapar. İşte, bizim karşı olduğumuz odur;
yoksa, yargı denetimi sonuna kadar bu yasama or
ganının öngördüğü ölçülerde elbette ki sürecek^r. Pe
ki, başka ne değişecek?..
Seks filmlerini, önümüze bir örnek olarak getir
mek inceliğini gösterdiler. Kendilerini milliyetçi ola
rak ilan eden kişilerin oluşturduğu hükümetler dö
neminde, bugün hangi filmler oynuyorsa, o gün de
onlar oynuyordu ve o sinemaların önünden hâlâ, bu
gün olduğu gibi, o gün de geçenlerin önemli bir kıs
mının yüzleri kızanyordu. Ben bunu Bütçe Karma
Komisyonunda açıkladığım zaman bütün Adalet Par
tili arkadaşlar dinlediler. Biz neyi getiriyoruz bir ya
sayla?.. «Bu tür filmlerden afiş kalksın» hükmünü
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getiriyoruz; daha doğrusu, «Bu tür filmlerin afişlerin
de resim bulunmasın» hükmünü getiriyoruz. Arka
daşlar, bu, ahlâk anlayışı açısından bir geriye gidiş
midir; yoksa, toplumun ahlâkına duyulan
saygıyı
vurgulamak için girişilmiş bir girişim midir?... Bu
gün herkes gidip seyredebiliyor o filmleri; çocuk da
seyredebiliyor. Başka neyi getiriyoruz?.. «18 yaşından
küçükler sokulmasın bu sinemalara» diyoruz. Yalnız
afişlerde resim bulunmamakla kalınmasın; ama 18
yaşından küçükler de giremesinler. Bundan
sonra
serbest mi bırakıyoruz?.. Yargı denetimi, yasama or
ganının değiştireceği ana kadar yürürlükte olan hü
kümlerin çerçevesinde elbette ki geçerlidir; sonuna
kadar da işleyecektir.
Arkadaşlarım;
Şimdi, bütün bunlar gösteriyor ki, (Gene büyük
bir mutluluk (içerisinde sözlerimi bitirdiğimi ifade et
mek isterim)' arkadaşlarımız bizim uygulamalarımız
da, uygulamalarımızın her alanı dahil, hatta o konuy
la ilgili yaptığımız konuşmalar dahil hiçbir somut
eleştiriye neden olabilecek husus gösterememektedir
ler; fakat haklı - haksız, kendi kişisel eğilimleri doğ
rultusunda kızdıkları bazı noktaları, altım çok iyi
araştırmadan buraya getirmektedirler. Şunu bir kez
daha belirtmek isterim:
Şu anda Divanda bulunan Sayın Hüsamettin Çe«
lebi, geçen yıl burada konuşurken bana bir soru yö
neltmişti; «Öyle kültür
müsteşarları veya
kültür
bakanları (Bazı dönemde müsteşarlık bazı dönemde
bakanlık) gördük ki; toplumu geçmişte yaşatmak is
tediler. Öylelerini de gördük ki, toplumunu geçmişin
den koparıp tamamen geleceğe yöneltmek istediler.
Siz hangisini izleyeceksiniz?..»1 dediler.
Arkadaşlar;
îkisi de olanaksız. Kültür, geçmişle gelecek arasın
da bir köprüdür. Biz, geçmişinden bugününü anlamak
ve değerlendirmek için yararlanıp, geleceğini kurmak
için çalışan bir anlayışa sahip kuşaklar yetiştirmek
istiyoruz. Bizim kültür siyasetimiz ulusaldır; yani
başka bir deyişle milliyetçidir; daha doğrusu millidir.
B;zim kültür siyasetimiz, demokratiktir; bizim kül
tür siyasetimiz, halkçıdır. Bu ilkelerden...
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bağlayalım.
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Bağlayayım efendim.
Bu ilkelerden ödün verdiğimiz zaman, Sayın Mec
lisinizin bizleri gereği gibi uyaracağına inanıyorum;
hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim. (CHP sırala
rından alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın Bakan, iki tane som var. Tabii arzu eder
seniz bunlara yazılı cevap verebilirsiniz.
Okutuyorum efendim.
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorumun Kültür Bakanı tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı rica ede
rim.
Saygılarımla.
Eskişehir
Hikmet Savaş
Soru :
Eskişehir'in Çifteler ilçesi hudutîarındaki Lidyalılar tarafından yapılan «Yazılı Kaya» abidesi harap
ve bakımsızdır. Bu büyük tarihi eseri korumayı dü
şünüyor musunuz?
K Ü L T Ü R BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Yazılı olarak cevap vereceğim efen
dim.
BAŞKAN — Zaten yazılı istiyorlar.
Diğerini okutuyorum.
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın
Sayın Kültür Bakanınca
yazılı olarak cevaplandırılması için aracılığınızı say
gılarla dilerim.
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Hüsamettin Çelebi
Sorular :
1. Klasik müziğimizin büyük bestekârı Dede
Efendi'ye ait olduğu bildirilen İstanbul'daki evle il
gili gerçeği bulma çalışmaları hangi aşamadadır?
2. Safranbolu'daki mimari
mirasın korunması
yolundaki isabetli kararın uygulanması hangi aşama
da bulunmaktadır.
BAŞKAN — Yazılı istiyorlar efendim. Her hal
de bir bildikleri var.
Çok teşekkür ederiz Sayın Bakan,
buyurunuz.
(CHP, Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve MB Grubu sıra
larından alkışlar)
Efendim, sıramıza göre son söz Sayın Mehmet
Ali Arıkan'ın.
Sayın Arıkan, bir hususu rica edeceğim. Biliyor
sunuz, bu bütçe dûn görüşülecekti; gerideyiz. Onun
için rica edeceğim vaktinde bitirelim lütfen.
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Beş da
kika konuşabilir miyim?
BAŞKAN — Takdir size ait beyefendi. Ben sa
dece hatırlatıyorum.
Buyurun efendim.
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MEHMET ALI ARIKAN (Mardin) — Muhte
rem arkadaşlarım;
Çok güzel olan konuşmasını dinlediğimiz Sayın
Bakana, evvela huzurunuzda teşekkür etmek isterim.
Konuşmalarının bir yerinde, milliyetçilik konusun
da görüşlerini ifade ederken, bazı
arkadaşlarımız,
sanki milliyetçilik, kültür denen varlığın içinde mü
talaa edilemezmiş gibi bir görüşe saplandılar ve iti
razlarda bulundular. O halde, izin verirseniz evvela,
kısaca kültürün ne olduğunu ortaya koymak istiyo
rum.
Muhterem arkadaşlarım;
Kültür, iki unsurdan teşekkül eder. Bu ilmidir;
kesindir.
1. Medeni kurallar. Bunlar beynelmilel kurallar
dır. Kravat, ben de takarım, bir Japon'da takar, Fran
sız da takar; ama davul zurna, benim sesimdir; mil
letimin sesidir. O halde...
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Erzu
rum'un sesidir.
MEHMET ALİ ARIKAN (Devamla) — Lütfen
beyefendi.
O halde ikinci unsur, «Hars» dediğimiz varlıktır.
Harsın içine milli örf ve âdetler, milli lisan, milli
müzik, milli hasletler; bunların hepsi girer. Ben size
ifade edeyim; eğer bir yerde, bir milletin hasletleri
yoksa, orada milliyetçilik olamaz. Mademki milliyet
çilik, milli hasletlerin ifadesidir ve mademki milli
hasletlerin, kültürün teşekkülünde, milli harsın teşek
külünde büyük rolü vardır: o zaman, Kültür Bakan
lığı bütçesi görüşüldüğü zaman biz. milliyetçilik üze
rinde de görüşlerimizi söyleyebiliriz.
Muhterem arkadaşlar;
Hasletler, halkın içindeki orijinalin tarihi gelişimi
ile ifade edilir ve izah edilir. Bunun yanıbaşında ik
limlerin, örf ve âdetlerin teşekkülü üzerinde büyük
tesiri vardır. Eğer zaman müsait olsaydı, ben bun
ları misalleriyle gözünüzün önüne sererdim; ama yi
ne kısaca söylemek isterim.
Bir «Kazaska» oyunu
vardır, soğuk iklimlerde
oynanır. Çünkü, soğuk iklimlerde insanlar tepindikçe ısınır; ama bizim Doğu bölgemizde «Halay» var
dır, «Koron» vardır. Sert bir oyun değildir. Hudut
çizgisinden aşağı inerseniz orada Arap oyunlarının
başında «Çiftetelli» görürsünüz; sakin, ağır bir oyun.
Görüyorsunuz ki, iklimlerin milli oyunların teşek
külü üzerinde tesiri, etkisi vardır. Bu kadarını söyle
mekle yetiniyorum, çünkü zamanımız yok.
Yalnız, ben şunu özellikle belirtmek isterim, ifa
demin başında da söyledim; milliyetçilikle anaun34 —
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sur, milli hasletlerdir muhterem arkadaşlarım. Bizim
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
milli hasletlerimiz emsalsizdir. Türk ordusunu ViyaKültür Bakanlığı Bütçesi müzakereleri bitmiştir.
na'ya kadar götüren, milletimizin hasletleridir. Türk
Bölümlere geçilmesini
oylarınıza arz ediyorum.
ordusu, bütün tarihi boyunca kendisinden zayıf hiç
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
bir orduya saldırmamıştır. Daima kendisinden faik,
Bölümleri okutuyorum :
kendisinden kuvvetli ordulara karşı çıkmıştır ve zafer
Kültür Bakanlığı Bütçesi
kazanmıştır. Nedir bu? Bu şudur : Türk zayıfa sal
Bölüm
Lira
dırmaz, kadına el kaldırmaz, arkadan vurmaz; hele
vurup kaçmaz. Kendini milliyetçi bilenler bunlara I
101 Genel yönetim ve destek hiz
çok dikkat etmek mecburiyetindedirler.
metleri
399 698 OOO
Muhterem arkadaşlarım;
Ben, burada havayı bozmak istemiyorum; ama
çok kısa bir zamanda, 10 aylık bir zaman içinde kül
tür sistemimizin bozulduğunu, örf ve âdetlerimizin
yıkıldığını burada ifade eden arkadaşlarıma şunu ha
tırlatmak isterim. Bir kültür sistemi kolay kolay te
şekkül etmez, kolay kolay yerleşmez ve kolay kolay
da yıkılmaz. Onun için, eğer dikkat buyurursanız; son
yıllarda çocuklara, küçüklere ve bir tek kişiye beş
kişinin saldırması şeklindeki saldırılar, milli liderlere
saldırılar, Hükümet büyüklerine, seyahatlerinde Baş
bakana saldırılar; bunların hepsinin milli hasletlerle
çok geniş mikyasta ilgisi vardır. Eğer bir ülkede bü
yüğe saygı duymayacaksak, Hükümet erkânına say
gı göstermeyeceksek, o hasletlerde zayıflama var de
mektir muhterem arkadaşlarım.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
)
I
I
Sayın Sunay Cumhurbaşkanlığı yapmıştır. Şu an I
da senatördür; ben de senatörüm; ama ben ona hür I
met etmekle mükellefim. Bu, benim milli hasletimin
icabıdır. Siz gideceksiniz Şirvan'da bir Başbakanın I
yolunu keseceksiniz, taşlattıracaksınız, ondan sonra
geleceksiniz «Efendim on ayda siz milliyetçiliği zede I
lediniz, milli kültürü, milli sanatı yıktınız» diyecek I
siniz... Arkadaşlar, insafınıza sığınıyorum; lütfen bun J
ları çok iyi düşünelim, çok iyi tetkik edelim ve çok
I
iyi konuşalım.
I
Benim şimdilik söyleyeceğim bunlardan ibarettir.
I
Bu arada Sayın Bakanımdan bir istirhamım olacak
tır. Ben şahsen, milli hasletlerimizin, milli örf ve âdet
lerimizin ve milli dilimizin daha çok geliştirilebilme
I
si için, bilhassa Atatürk'ten kalan Halk Odalarının
onun irşadıyla kurulmuş bulunan Halk Evlerinin, ya
ni bizi halka götüren müesseselerin tekrar ihya edil
mesi konusunda çaba göstermelerini rica ediyorum.
I
Ayrıca, kütüphanelerin köylere kadar yayılması I
hususunda tedbirler alınmasını istirham ediyorum.
Hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından
alkışlar)
j

BAŞKAN — Bölümü oylarıniza sunuyorum. Kabul eden1er... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
111 Kütüphanecilik eski eser ve
müzecilik ile folklor hizmetleri
1 062 028 000
BAŞKAN — Bölümü oylarıniza sunuyorum. Kabul eden1er... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
112 Kültür - sanat ve eğitim hiz
metleri
355 573 000
BAŞKAN — Bölümü oylarıniza sunuyorum. Kabul eden1er... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler
667 821 000
BAŞKAN — Bölümü oylarıniza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kültür Bakanlığı Bütçesinin Vatanımıza ve Milletimize hayırlı olmasını dilerim efendim.
B)

MİLLİ

EĞİTİM

BAKANLIĞI

BÜTÇESİ

2. — 1979 ytîı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanıtnu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu.
(M. Meclisi : J/224; C. Senatosu
1/599) (S. Saytsı:860)
3. — 1979 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/223; C. Senatosu : 1/598) (S.
Sayısı : 859)
4. — 7979 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kutnunu
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M.
Meclisi : 1/219; C. Senatosu : 1/594) (S. Sayısı : 855)
5. — 1979 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Konunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu.
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(M. Meclisi : 1/212; C. Senatosu : 1/587) (S. Sayısı : I
848)
6. — 1979 ytlı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu.
(M. Meclisi : 1/221; C. Senatosu : 1/596) {S. Sayı I
sı : 857)
I
7. — 1979 ytlı İktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/225; C. Senatosu :
1/600) (S. Sayısı: 861)
8. — 1979 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu.
(M. Meclisi : 1/217; C. Senatosu : 1/592) (S. Sayı
I
sı : 853)
I
9. — 1979 yılı Diyarbakır
Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu .
(M. Meclisi : 1/218; C. Senatosu : 1/593) (S. Sayı
sı : 854)
10. — 7979 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 1/216; C. Senatosu : 1/591) (S. Sayı
sı : 852)
I
11. — 1979 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu.
(M. Meclisi : 1/228; C. Senatosu : 1/603) (S. Sa
yısı : 864)
12. — 1979 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M.
Meclisi : 1/215; C. Senatosu : 1/590) (S. Sayısı : 851) j
13. — 1979 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. {M.
Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 1/595) (S. Sayısı : 856)
14. — 7979 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu.
(M. Meclisi : 1/211; C. Senatosu : 1/586) (S. Sayısı ;
847)
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79. — 7979 ytlı Kayseri Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu.
(M. Meclisi : 1/227; C. Senatosu : 1/602) (S. Sa
yısı : 863)
20. — 7979 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu.
(M. Meclisi : 1/214; C. Senatosu : 1/589) (S. Sayı
sı : 850)
BAŞKAN — Sayın senatörler, Milli Eğitim Ba
kanlığı Bütçesi müzakerelerine geçiyoruz.
iSayın Mill'i Eğitim Bakanı, erkânı ve Komisyon
yerleriini alsınlar.
Üniversitelerle Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi birİlkte müzakere edilecektir.
Sayın Milli Eğitim Bakanı ve Komisyon yerlerini
almışlardır; Milli Eği'tüm Bakanlığı Bütçesi müzakere
lerine başlıyoruz efendim.
Konuşmacıları takdim ediyorum : Grupları adına
söz isteyenler;
Adalet Partisi Grubu adına; Sayın İsmail Kutluk
(Milli Eğitim Bakanlığı üzerinde), Sayın Mefametoğlu (Üniversiteler üzerinde);
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu adına Sayın Safa
Reisoğlu;
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Re
şat Oğuz (Milli Eğitim Bakanlığı üzerinde), Yusuf
Çetin (Üniversiteler üzerinde);
Milli Birlik Grubu adına Sayın Kadri Kaplan.
Şahıslan adına söz isteyenler :
Sayın Lûtfî Doğan, Sayın Hatip, Sayın Ucuzal,
Sayın Feyyat, Sayın Kılıçoğlu, Sayın İskender Cenap
Ege, Sayın Ziya Ayrım, Sayın Karaağaçlıoğlu, Sa
yın Öztiirk, Sayın Bozkurt, Sayın Atmaca, Saym Sa
bahattin Savcı ve Sayın Ekrem Kabay.

15. — 7979 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M.
Meclisi : 1/213; C. Senatosu : 1/588) (S. Sayısı :
849)
16. — 7979 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu.
(M.
Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 1/597) (S. Sayısı : 858)

Adalet Partisi Grubu adına Sayın İsmail Kutluk,
I buyurunuz efendim.
I
Sayın Kutluk, Adalet Partisi Grubu adına ün'iverI sitelerle Milli Eğitim Bakanlığı üzerindeki görüşlerinij zi iki üye açıklayacaklar. Malûm, süre 45 dakikadır.
Yalnız, aynı Grubun ikinci kez 15 dakikalık bir hakI ki daha var. Yani toplam olarak 60 dakika oluyor.
Süreleri nasıl kullanacaksınız?..

17. — 7979 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M.
Meclisi : 1/229; C. Senatosu : 1/604) (S. Sayısı : 865)

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — 30 dakika
ilk konuşmacıya, 30 dakika ikindi konuşmacıya ve
rirsiniz; toplam 60 dakika olur Sayın Başkan.

AP GRUBU ADINA İSMAİL KUTLUK (Ça
18. — 7979 yılı Karadeniz Teknik
Üniversitesi
nakkale) — Öyle yapalım.
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu
raporu. (M. Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/601)
BAŞKAN — Peki efendim.
(S. Sayısı: 862)
j
Saat 14.52; buyurun efendim.
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Sayın Balkan, üniversiteler beraber görüşülecektir;
ama ürirvers'iite mensuplarından kimse yok zannediyo
rum. Haberleri mi yok acaba?..
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (İs
tanbul Milletvekili) — Var efendim.
'BAŞKAN — Sözcüleri dinlemeleri lazım gelmez
rrilydi?
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET U Ğ U R (İstaribul Milletvekili) — Ben muhatap oluyorum.
BAŞKAN — Peki efendim.
Buyurun Sayın Kutluk.
AP GRUBU ADINA İSMAİL KUTLUK (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, muhterem senatörler;
M'iffi Eğlitfim Bakanlığımızın değerli mensuplarını,
başita Sayın Bakan olmak üzere, üniversitelerimizin
muhterem reaktör, dekan ve idarecilerini Grubum adı
na hürmetle selamlıyorum.
1979 yılı Bütçe Tasarısı münasebetiyle MlilH Eği
tim Bakanlığının çalışmaları üzerindeki Grubumuz gö
rüşlerini arz ötmek üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum.
Sayın senatörler;
Anayasamızın başlangıç bölümünde;
«Türk Milletinin bütün
fertlerini, kaderde, kı
vançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde,
milli şuur ve ülküler etrafında toplamak,
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Bu büyük görevi de, yasalarımız Milli Eğitim
Bakanlığına vermiştir. 1739 sayılı Milli Eğitim Te
mel Kanunu, Devletin eğitim ve öğretim alanındaki
görev ve sorumluluğunu, sistem bütünlüğünü maddeleştirmiştir.
Bu Kanunun 2 nci maddesinde de Milli Eğitimin
temel amaçları açıkça ve geniş bir şekilde dile geti
rilmiş, yüzde yüz uyulması gerekli hukuki niteliğe
kavuşturulmuştur.
Anayasamız, halen yürürlükte bulunan 1739 sa
yılı Kanun ile diğer Milli Eğitim kanunları değişti
rilmedikçe, iktidarların Milli Eğitim Bakanları, bu
yasaların hukuklaşan maddelerini aynen ve eksiksiz
olarak uygulamak zorundadırlar. Elbette parlamen
terlik görevlerimizin devam ettiği müddet içerisinde,
bakanlıkların, bilhassa Milli Eğitim Bakanlığının bu
görevi yürütüş biçimlerini, Anayasamızın ve diğer
yasalarımızın bize vermiş olduğu haklar içerisinde, de
vamlı surette takip etmek üzere görevimizi ifa etme
ye çalışacağız.
Sayın senatörler;
Bugün Hükümetin 30 küsur bakanlığından sade
ce ikisinin adının başında «Milli» kelimesi vardır.
Bu «Milli» kelimesi elbette bilinerek konmuştur.

Milli mücadele
ruhunun, Millet egemenliğinin,
Atatürk devrimlerine bağlılığın tam şuuruna
sahip
olmak,
insan hak ve hürriyetini, milli dayanışmayı, sos
yal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını ger
çekleştirmeyi teminat altına almayı mümkün kılacak
demokratik parlamenter hukuk devletini, bütün hu
kuki ve sosyal temelleriyle kurmak ve korumak gö
revleri, hürriyete, adalete ve fazilete aşık evlatları
nın uyanık bekçiliğine emanet edilmiştir.» denmek
tedir.

Milli Savunma Bakanlığının görevi kısaca, İç Hiz
met Kanununun 35 nci maddesi gereğince, milli bü
tünlüğümüzü ve Cumhuriyetimizi iç ve dış düşman
lardan korumak ve kollamaktadır. Bu Bakanlık, men
suplarını, sınırlarımızı; ama milli sınırlarımızı muha
fazaya hazırlar. Bu görev, milli varlığımızın en büyük
teminatıdır.
Milli Eğitim Bakanlığının başına konan «Milli»
kelimesinin de manası şüphesiz büyüktür. Kimi eği
tecek bu Bakanlık?.. Türk çocuklarını; milli varlığı
mızın, milli bütünlüğümüzün, demokratik parlamen
ter rejim olan aziz Cumhuriyetimizin ilelebet yaşa
masının bekçiliğini yapacak Türk çocuklarını yetişti
recektir. Nasıl yetiştirecek?.. Anayasamızda ve ka
nunlarımızda yasallaşan Türk Milliyetçiliğinden hız
alan Milli Devletin ebediyen yaşamasını sağlamak
anlayışı içerisinde yetiştirecektir. İşte bunun için de,
bu Bakanlığın adı «Milli Eğitim Bakanlığı» olmuştur.

Sayın senatörler;
İşte, Devletimizin varlığı, Milletimizin varlığı,
kısaca Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet varlığı, hür
riyete, adalete ve fazilete aşık, hem de Anayasamızın
çok açık ve seçik ifadeleriyle Türk Milliyetçiliğinden
hız ve ilham alarak evlatlarımızın yetiştirilmesine ve
onların uyanık bekçiliğine bağlıdır.

Milli eğitim hizmetlerinin bir yıldan beri yürütü
lüşünü bu açıdan incelersek, fevkalade endişe verici
sonuçlara varırız. Büyük Atatürk'ün, «Milli Devlet
te milli okula gidilir. Milli okulun temelinde milli
eğitim, milli ülkü ve milli kültür vardır.» sözünü bil
meyen ve anlamamazlıktan gelenlerin, Milli Eğitim
Bakanlığının başında olmasından daha büyük bir ta-

Milletimizi, dünya milletleri arasında eşit haklara
sahip bir üyesi olarak milli birlik ruhu içerisinde yü
celtmek,
Bunun için de Türk Milliyetçiliğinden hız ve il
ham almak,
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lihsizlik olamaz. Anayasamızda ve kanunlarımızda
belirtilen «Milliyetçilik» prensiplerini kavrayamayan
lar, Atatürk'ün Türk Milliyetçiliği ve Devleti hakkın
daki duygularını anlayamayanlar Atatürkçü olamaz
lar ve Atatürkçülükten de bahsetmeye hakları yok
tur.
İlkokullarımızın öğretime başladığı her sabah,
«Türküm, doğruyum, çalışkanım...» diye başlayan ve
Atatürk'ün «Ne mutlu Türküm diyene.» veciz sözünü
ve öğrenci andını artık bazı okullarımızda duyamaz
olduk. Sınırlarımız içerisinde yaşayan, «Ben Türküm»
diyen her insamn göğsünü kabartarak söylediği, Türk
Milliyetçiliğinin sembolü olarak bayraklaşan ve son
suza dek dalgalanacak olan «Ne Mutlu Türk'üm di
yene» sözünü de, okulların duvarlarını süsleyen Türk
büyüklerinin resimleriyle Türk tarihinin sembolü tab
loların indirtildiği gibi, Türk çocuklarına, Ata'mızın
bu büyük sözü ile öğrenci andı da çok mu görülmek
tedir?..
Daha birkaç gün evvel gazetelerde, okullarımızın
teşkilatlandırdığı «Yavrukurt» teşkilatını da kaldırmak
üzere olduğunuzu duyduk, okuduk. Doğruluk derece
sini bilemeyiz; ama bu okullarımızın, tutulan ve öğ
rencilerimizin vücut gelişimini sağlayan «Yavrukurt»
teşkilatını okullardan silmek istemeniz büyük bir ta
lihsizliktir. «Kurt» kelimesinden mi korkmaktasınız?..
Efsaneleşen ve destanlaşan Türk'ün geçmişini bu ke
lime için mi unutturacaksınız çocuklarımıza?.. Bunu,
'herhangi bir derneğin kendisine sembol olarak alma
sından dolayı kaldırmak istiyorsanız, bu, mazeret ola
maz. Sizin bu tutumunuzdan Türk Milleti adına üzün
tü duymamak mümkün değildir.
Sene başında yaptığı öğretmenler toplantısında,
öğretmenlere hitaben, «Okullarımızda Türk tarihini
canlandıran yazı, resim ve tablolar çocukların gözü
önünden indirtilecektür. Çocuklara evrensel bilinci
aşılayacaksınız» sözünü söyleyen bir ilköğretim mü
dürünün bulunduğu bir ilçede, öğretimin ve eğitimin
milliliğinden bahsetmek mümkün müdür?...
Bir ibret vesikası olarak, bir ilköğretim müfettişi
nin bir sınıftaki kitaplıktan aldığı kitapları sobaya
atarak yakışını aksettiren bir öğretmenin mektubunu
gazetelerden okumuşsunuzdur. Zamanın kısalığı do
layısıyla bunu okumayacağım.
Tarihimizin zenginliklerini aksettiren bu kitapla
rı yakan ilköğretim müfettişi ile öğretmenlerine,
«Evrensel bilinci aşılayacaksınız» emrini veren bu
ilköğrefâm müfettüşiyle bu ilköğretim müdürü bu yet
kiyi nereden almışlardır?...
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Hiç şüphesiz, Sayın Bakanımızın koltuğuna otur
duğu ilk günlerdeki «Türk okullarından, Türk tarihi
ni canlandıran resim, levha ve tablolarını kaldırınız.»
diye verdiği emirden ve tamimlerinden almışlardır
bu cesareti.
Şimdi, bu ve buna benzer olaylar okullarımızda
olağan olmuştur. Bu müdürümüz ve ilköğretiüm mü
fettişimiz, Anayasada ve kanunlarda, «EğMm Türk
milliyetçiliğinden hız alacaktır.» prensiplerini çiğne
miyorlar mı?.. Şimdi, bu misaller karşısında okulla
rımızda milli eğitimimizin; Anayasadaki prensipler
çerçevesinde yasallaşan milli eğitimin amaçlarına uy
gun olarak öğretimin, eğitimin yürütüldüğüne inana
lım mı?.. Bize göre inanmak mümkün değildir.
Türk Devletinin Hükümet merkezine pek yakın
Atatürk Eğit'im Enstitüsünde, istanbul, Ankara ve
«Kurtarılmış bölgeler» tabir edilen bölgelerin, orta,
lise, hatta ilkokullarında İstiklal Marşımızın dahi
okunmadığından, bilmem Milli Eğitim Bakanlığımı
zın haberi var mıdır?.. Allahtan birlikte korkalım.
Yüce Türk milletini istiklal Marşımızdan hiçbir za
man mahrum edemeyeceksiniz. Allah'tan korkmak ge
rekirse, istiklal Marşımızdan milletimizi mahrum
edenler korkmalıdır. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri)
YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Bunu söylemek
için insanın Utanması lazım; Allahtan kork.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bunu
biz söylettik ilk önce memlekette,
AP GRUBU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — 15.1.1979 tarihli...
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sükûnet içinde
dinleyin. Hâlâ ötüyorlar, hâlâ konuşuyorlar.
BAŞKAN — Rica ederim beyefendiler; karşılıklı
konuşmayın. Cevapları verilir efendim; karışmayın.
AP GRUBU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — 15.1.1979 tarihli gazetelere bakılırsa, okul
larımızın İstiklal Marşımızı dahi okumadıkları haberi görülecektir. Bu haberi söylemek eğer bir suç
ise, bu suçu işlemeye devam edeceğiz.
'Bundan daha hazin, bundan daha kötü bir du
rum okullarımızda tasavvur edilemez. Yine «Kurtarıl
mış bölgeler» tabir edilen yerlerde Türk Bayrağının
göndere çekilmediğini üzülerek duymaktayız. îstlilklal
Marşı söylenmeyen, Türk Bayrağı göndere çekilme
yen okullarda, milli eğitimden bahsetmek, okullarımızida milliyetçilik prensipleri uygulandığını söyle
mek boşunadır,
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Okullarımızın müfredat programlarında; «Her
ders işlenirken Türk tarihi, Türk toplum ve yaşayışı,
Türk milliyetçiliğiyle münasebet kurularak, çocuğun
mensubu olduğu milli tarihiyle, milli şuuru daima
uyanı'k tutulacaktır» prensibini bugün okullarımızda
uygulayan kaç öğretmen kalmıştır?.. Okullarda oku
tulan derslerin, çocuklarda tarihimiz ve milli şuuru
muzun uyanmasını sağlayacak ders kitaplarını denet
leyecek ve sınıflardaki gurur duyduğumuz tarihimiz
le ilgili kitapları yakmayacak bugün kaç ilköğretim
müfettişimiz vardır?..
Çünkü öğretmen, bugün siyasetle meşgul olmak
ta, öğretim ve eğitimi ikinci planda tutmaktadır. Ancalk millet sevğisli, vatan sevgisi ve rejime bağlı olan
birçok değerli öğretmenlerimizi burada saygıyla anı
yorum. Onları, öbürleriyle asla karıştırmıyorum. Bu
gün dkullarınıızı sol ideolojinin cirit attığı yerler ha
line getirmiş bulunuyorsunuz.
TÖB - DER^in tutumunu duymayan, görmeyen
kalmamıştır. TÖB - DER'in bu yaz Ankara'daki kon
gresini gördükten sonra, «Türk milli eğitimini LeninlJsJt mi, yoksa Maoist bir sisteme mi bağlayalım?»
çekişmesini sağır sultan bile duyduktan sonra, Türk
milli eğitiminin ne hale geldiğini söylemeye ve başka
ıbir misal vermeye lüzum yoktur.
Sayın senatörler;
TÖB - DER'li öğretmenlere, bu kanunlara aykırı
tutumlarından dolayı acaba hangi muamele yapılmış
tır?.. Hangisine işten el çektirilmiştir?.. Şu ana ka
dar bir şey yapıldığını duymamış bulunuyoruz. Elbet
te yapamazsınız; çünkü TÖB - DER'e ödenecek bor
cunuz vardır. Ödenecek bu ödünleriniz pahasına ka
nunları çiğnediniz ve yasaları uygulamadınız.
Şimdi, çocuklarını TÖB - DER'li öğretmenlerin sı
nıflarına yollamayacak öğrenci velilerine 222 sayılı
Kanunun devamsızlıkla ilgili maddelerini uygulayıp,
uygulamayacağınızı sormak istiyorum. Burada elbet
te açıklanacaktır.
TÖB - DER Başkanının Almanya'da bir toplan
tıda; «Türkiye'de halklar vardır. Her halk kendi di
linden öğretim yapmalıdır. Türkiye'deki çocukların
'hepsinin anadili Türkçe değildir. Kendi anadilini unut
mamaları için, kendi anadillerinde öğretim yapılma
lıdır.» demişti. Bu ve buna benzer sözler TÖB - DER'
in yapmış olduğu kongrelerde ele alınmış ve işlen
miştir. Anayasamızın 3 ncü maddesine aykırı beyan
değil midir bunlar?.. Kanunları çiğneyen bu kişi ve
kuruluş mensupları hâlâ görev yaptığına göre, bun
lar hakkında ne gibi bir muamele yaptınız?.. Bu ko
nuda verdiğim yazılı suale hâlâ cevap verilmemiştir.
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Hiç olmazsa, bu kürsüden bu konuların açıklanması
nı istiyorum.
'Sayın senatörler;
İlkokullarımızda yasalarımıza göre sınıf öğret
menliği esastır. Halen de bu esasa uyularak öğretim
yapılmaktadır. Ancak, ilkokullarımızda eğitim şöyle
yapılmaktadır : Öğretmen sınıfına girer, dersini verir;
zil çalınca çıkar gider. Çocuğun eğitimiyle artik okul
larımızda meşgul olunmamalktadır. Öğretmenlerin ve
liler ile irtibatı tamamen yoktur ve kopmuştur. İlk
okullarımızda artık üniversiteler gibi bir öğretim sis
temi takip edilmektedir. Şehirlere yakın köy ilkokul
larında, hatta bazı merkez ilkokullarına gizlice •gi
dildiğinde bu iddialar gözlerle görülecektir. Ne yönetmelklerin ve ne de verilen kanuni emirlerin uygu
lanmadığı açıkça görülecektir. Bugün şehir okulları
mızın, hatta birçok köy okullarımızın üçlü ve ikili
öğretim yönünden durumları da perişandır. Acalba
bunların giderilmesi için Milli Eğitim Balkanlığı ne
gibi tedbirler almıştır?..
Dördüncü Beş Yılhk Kalkınma Planımda, okul
dan bir milyon çocuğumuzun mahrum olduğu yazı
lıdır. Acaba bu çocuklarımızın 20 nci yüzyılda, as
gari dkuya'bihne'k gibi medeni haklara kavuşturulma
sı için muhterem Bakanlığımız ne gibi tedbirler al
mıştır?.. Buradan elbette açıklanacaktır.
Hâlâ ilköğretimde okullaşma oranının % 87,5 ol
ması üzücüdür. Bu oranın yüzde 100'e ulaşması için
ne gibi tedbirler alınmıştır, ne gibi tedbirler düşünül
mektedir?..
Ortaöğretim çıkmazı daha da perişandır. Birçok
dkullarimızın öğretmensiz olduğu gerçeği ortadadır.
Daha birkaç gün evvel radyodan, «Ortaöğretimde 15
bin civarında bir öğretmen ihtiyacının olduğu» du
yulmuştur. Ortaöğretimde öğretmen ihtiyacını, hızlan
dırılmış eğitim programlarıyla öğretmen yetiştirmek
sureüyle tamamlayacağınızı sanıyorum. Bunun üze
rinde ileride ayrıca duracağım.
Ortaöğretimde 20 nci asır anlayışına uygun bir
reform yapılması şiddetle ihtiyaç halindedir. Bu hu
susta ne yaptınız?.. Açıklanması zaruridir.
Bir yıldan beri Milli Eğitimde idareci, öğretmen
kıyımlarındaki kanunsuzluklar bu kürsülerden defa
larca dile getirilmiştir. Partizanca tutum ve davranış
lar, yapılan tayinler Milli Eğitimimizde bir huzur
suzluk kaynağı olmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığına geldiğiniz günden bu
güne kadar, 67 ilin milli eğitim müdürü, millli eğiitito
müdür muavini birer ikişer defa tayin edilerek köy
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okullarına sürülmüşlerdir. Yerlerine de partizan ve I
Yalnız, Çanakkale ilinin, bu idarecilerimlizin tavsi
TÖB - DER'in militanları tayin edilmişlerdir. Misal
yeleriyle sürüldüğü, milliyetçi, Atatürkçü öğretmenolarak, 1 5 - 2 0 gün evvel Afyonkarahisar iline tayin
îeri saymaya kalksam, en az 15 - 20 dakikanızı alı
ettiğiniz Milli Eğitim Müdürünün gazetelere geçen rım.
haberini elbette okumuşsunuzdur. Onu okumak işite
ibret olması için bir misal vermeden geçemeyece
miyorum; ama gazetemizin başlığı burada vardır.
ğim. ismail Kızmaz adındaki Gelibolu Sağırlar ve
Bu en son tutumunuz, partizanca bir tutumun ve
Dilsizler Okulu Müdürü vardı. Bu Müdürün, en kü
TÖB - DER'in korunduğunun açık ve belirgin örne
çüğü üç aylık olmak üzere beş çocuğu var idi. Geli
ğidir. Milli eğitim müdürleriniz illerde ne kadar Ata
bolu'da ilkokulda ve ortaokulda çocukları okumaya
türkçü, milliyetçi öğretmen var ise, ilköğretim müdü
devam ediyordu. Öğretmen ismail Kızmaz'ın eşi, maa
rü, halk eğitim müdürü var ise, hepsini değiştirmiş
lesef kanser hastalığına yakalanmıştı. Geçen yıl eşi
lerdir. Siz de bunlara göz yumdunuz,
nin hastalığıyla uğraşan ismail Kızmaz, geçtiğimiz
eylül ayında eşini kaybetmiş, mezarlıktan gelir gel
Aileler1! birbirinden ayırmışlardır. Eşi bir tarafta,
mez, ilköğretim müdürünün kendisine tayin emrini
kocası bir tarafta, anayasal hak olan, ailenin korun
verdiğini, üzülerek, utanarak ve ağlayarak almış ve ifa
ması bile hiçe sayılarak partizanca tayinler yapılmış
de etmiştir.
tır.
Muhterem senatörler;
Bu tutum ve tayinler büyük bir huzursuzluk mey
ismail Kızmaz'ın acılarının dinmesine bile müsaa
dana getirmiştir. Bu huzursuzluk da vatan sathında
de edilmemiştir. Çünkü emir, mutlaka kendisine teb
naili eğitim hizmetlerinin aksamasına sebep olmuş
liğ edilmesi için ilgili makamlarca müdür muavinine
tur.
emredilmlîşti,
Bu öğretmenlerin yerlerine verdiğiniz TÖB - DER
,'Bu 'öğrenmene bu zulüm unuftuılur mu?.. Görevini
militanları ve Cumhuriyet Halk Partisi yanlısı öğret
yapan, Atatürkçü, milliyetçi, başarılı bir öğretmısm
menler olduğunu bugün herkes bilmektedir. Bugün,
olan vs hiç bir kabahati olmayan İsmail Kızmaz g'ibi
TÖB - DER'li olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi
Türkiye'de, sadece il'kc&ıüliarıımrzda zulüm ile kıyılan
yanlısı olmak Milli Eğitim Bakanlığında iyi bir mev
öğretmen sayısı 40 bin civarındadır.
ki ye gelmenin en geçerli bir unsurudur. Herhalde
Say m senatörler;
merkez ve taşra teşkilatınıza getirdiklerinizin kaçının
Ortaöğrenimde
hiç de iç açıcı bir durum yok
TÖB - DER üyesi olduğunu, dosyalarını incelediği
tur. Bugüne kadar açılmış olan ontaöğret'mjddki orta
niz ve durumlarını tetkik ettiğiniz zaman, Sayın Ba
okul ve liselerimizin bina durumıu, ders durumu,
kanımız bileceklerdir sanırım.
araç durumu, gereç durumu yönünden üzerinde titizGerek merkezide, gerekse taşra teşkilatlımızda yap
liilcs ve önemle durulması lazımdır. Yukarıda da izah
tığınız kıyımın derecesini, gelmiş geçmiş bütün hü
•ettiğim gibi, bu okulların öretmenieri de eksiktir.
kümetler zamanında Milli Eğitim Bakanlığı görme
Birçoğunda da bir oku! müdürü, bir de mühür ye
miştir. Milli eğitim müdür ve muavinlerine, halk eği
ter g'ö'JlümiüŞjür..
tim başkanlıklarına tayin ettiğiniz zatların dosyalarını
Ortaöğretim kurumlarımızda bit yıldan beri değiş
incelemeden, belki de örgütünüzün tavsiyesiyle tayın tirilmeyen müdür ve öğretmen kalmamıştır. Bir yıl'
ettiğiniz meydandadır.
öncesinin, bilhassa orta dereceli idarelerine yapılan
Bunların bazılarının işlemiş olduğu suçları huzu
işJkence tafyjn'eri ilhnet veti'c'dür. M^ela Fethi Günıay-'
runuzda ifade etmek istiyorum :
dm isimli Balıkesirli bir öğretmen, görevinden alın-»
Mahir Cayan, Deniz Gezmiş gibi kişileri öven
konuşmaları yapmak, öğretmenleri Cumhuriyet ni
zamlarına karşı suç işlemeye teşvik etmek, boykot
yapıp derslere girmemelerini teşvik etmek gibi, bir
sürü suçları işledikleri dosyaları incelendiğinde gö
rülecektir. Şimdi, bu suçları işleyenleri siz taltif edip,
milli eğitim müdürü, milli eğitim müdür muavrii,
halk eğitim başkanı olmalarını sağlamış bulunuyorsu
nuz. Bu, yalnız bir vilayette değil, 67 vilayetimizde ay
nı şekilde yapılmıştır.
j

mış, önce Atatürk Ortaokuluna, sonra da Muş iline
tayin edilmiş. Göreve başlatrlmayarak gittiği yerde
ölüm tehdidiyle geri gelerek istOfa etmek mecburiye
tinde kalmıştır.,
Tahir Atillâ adlı öğretmen, önce Balıkesir Tica^
ret Lisesine, ondan sonra da Mardin Lisesine veril
miştir.
Yılmaz Çetin, Necati Eğitim Enstitüsü Müdürü
iken, Sındırgı Ortaokuluna, sonra da Bakanlık gene
hızını alamamış bu öğretmeni Tunceli'ye sürmüştür,
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Mehmet Çur, Nevzat Koçak, Afauzer Bulut, Ah
5 Ocak 1978' den sonra Bakanlığın merkez ve taşra
met Topçu, Emin Doğantaşlı; bunlar hep Balıkesirli
teşMâtındaki kilit nokjtaîaria getirilen bazı zatların
öğretmenleridir. Önce ilik görevlerinden alınmışlar,
dosyalarını incelerlerse,
nlice uıtanç verici suçları
Balıkesir vilayeti içerisinde birer orla'okuia tayin edil
işleyenlerin, Devletin temelinle dinamit Ikayanların
mişler, ondan sonra da Milli Eğitim Bakanlığı çek
kimler olduğu açıkça görülecektir. Bu kişilerin, 5
büyük suç işlemiş olan bu öğretmenleri Doğu illerine
Ocak 1978'den bu yana bağlı oldukları örgütleritayin ederek istifa etmeye zorlamıştır.
n'in emiıileriyle nice aileleri birbirlerinden ayıran ta
Bu, Sadece Balıkesir'ıimizdeki birkaç öğretmen
yinler yaptıklarını ve okullarında öğrencilerin sol
ve idareciye uygulanmış bir misaldir. Çanakkale'
yumruklarım kaldırarak İstiklâl Marşı yerine, dev
deki tayinler, yakarıda da zikrettiğim giibi, viiâyeisi
rim anıülan meraisitoleri tertiplediklerini görecekler
min öğretmenileri olduğu için söylemek jsıtemiyove milli ejtı'ito.imiizin içerisine düştüğü durumu göre
rum. Çünkü onları burada çolk dile getirdim; ama
rek üzüleceklerdir, sanınım.
'bütün iHeroirııizide, bihaissa orta dereceli okulların
(Bir yıldan ıbıari eğitim enstitüleri üzerinde oyna
müdürle-ri aynı sekilide, önce birer yere, ondan son
nan oyunlar ibret veriddiirj. 67 eğitim eırMitüsününı
ra ikinci yerlere tayin ediîm<ek suretiyle sürüimüş'tümünün müdürü ve muavinleri, milliyetçi, Atatürkçü
lerdir. Zamanınızı almamak çin misalleri çolaltmak
öğretmenleri değiştirilmCşitir. Canım, bunların hepsi
ilsüemiiyoituım.
mii kc^üüydü?.. Verildikleri yerler Türk milletinin top*
rakları değil miydi?.. Hele okuttukları çocuklar
Birkaç kez kıyi-ma uğrajyan bu orta dereceli okul
TüJic çocukları değil miydi?..
larımızın, öğretmen ve idarecilerimizin suçlan, mil
(BAŞKAN — Sayın Kutluk, bir dakika efendim.
liyetçi, Atatürkçü ve yüzde yüz hür demokratik re
Taibûi !bu size ait. Diğer Sözcüyle iheraiber taksim et
jime bağlı, dürüst, vazifeşinas insanlar olmalıdır.
Bunlar, TÖB - DER'in işareti üzerine Bakanlığın; miştiniz. Şu anlda siz 34 dakika konuştunuz. Yarı
yarıya demiştiniz. Ona dikkat ediiyor musunuz?.. Bil
tayin ettiği kişilerdir. Boşalan yerlere de TÜB - DER*
miyorum nasıl kullanacaksınız?.
in emriyle, TÖB-DER^İn militanları, 12 Mart son
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 8
rası Sıkıyönetim Mahkemesince takip edilen, ya da
cezaları kesinleşen, hapsedilen militanlar tayin edil- I dakika var dikkat ''buyurursanız.
BAŞKAN — İsterseniz o ordan fedakârlık eder.
ımişlerdir. Hem de mükâfat olarak, müdür, .müdür
Yani Grup istediği şekilde kullanır efendüm.
muavini ve halk eğitim başkanı olarak tayin edil
mişlerdir. Birkaç tanesini misal olarak arz ediyorum!:
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Konuşmam
Mürşit Tuna adlı öğretmen, Kırşahir Eğilim Ens
yarım saat 'sürer, O bakımdan ayarlama rica ediyo
titüsü Müdürlü iken, Okulunu aşırı solun emrine ver
rum.
miş, okurun duvarlarına orak, çekiç asılmasına göz I
BAŞKAN — Ben durumu söylüyorum.
yummuş, Sıkıyönetim Mahkemesince tutuklanmış ve
AP GRUBU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
şu maihut Af Kanunu ile de paklanmış, şimdi de
vamla) — Ben en çok 5-6 dakikada bitiririm efendim.
Ankara merkezinin bir lisesinde müdür bulunmakta
BAŞKAN — O zaman ordan fedakârlık edilecek..
dır.
Başka
bir şey yapamam.
Fikret Abus adlı öğrenmen, 12 Mart'ta aşırı sol
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan 34
Marksist, Leniriist tutum ve anarşik olaylara katıldakika olmiaidı, 8 dakika var buyurdunuz.
miış, öğrencileri bu yola serv&e'îmıiş, bu suçlardan
BAŞKAN — Aman beyefendi, rica ederim, kay
ArJkara Sıkıyönetim Mahkemıelsinee tutuklanmış, son
dediyoruz. Bakın ş'mdi l'S.CfOı'e 7 kala başladı.
ra Af Kanununuyia aklanmış, mükâfat olarak day
(kemdi memleketi olan Mardin'e, heim de öğretmen
MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Sayın
yütiş'îiren bir okulumuza tayin edilmiştir.
iBaşkan, 25 dakika oldu, 5 kala başladı.
iBAŞKAN — Saat kaç?.. 7 dakika ordan, 32 da.
Daha misaller çok; ama zaman yokluğundan
toika oldu. Siz biliföinüz efendim. Bizim için bir şey
zikretmeyeceğim. Sadece Devlet Mecmuasının 3 ncü
yok. Buyurun.
nüshasında, fbu benim vereceğim misallerle ilgili bir
AP GRUBU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
süriii misal vardır. Arzu edenler bu Mecrroayı bulup,
vamla) — Eltim en'stltülerinden yalnız öğretmenler
misalleri oradan görürler.
süılöimiamÛşleJdiir. Burada ıbizde kupürü vardır; 40 bin
Ayrıca, Sıkıyönetimde yargılanıp kapatılan TÖS
ıdoayası kitap hailine getirilmiştiir. Karıştınrlarsa; hele j 'milliyetçi genç öğrenci gözlerinin yaşlarına bakılma-*
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dan ıbaşika başka enstitülere sürülmüşlerdir. Zaten
'falı^r aile çocukları olan bu gençlerimizin büyük bir
IkiSmı gündüzlü okuduklarımdan gittikleri yerüerde
maddi imJkânsızlılklar yüzümden, idareci ve öğretmen
lerin taraf tutan davranışları yüzünden okullarını
tteıfcefcmiEfc mecburiyetimde kalmışlarıdır. Milli Eitim
Bakanlığımızın ıbu gibi halklarını yitiren öğrencileri-ı
rnizin okurnıa hakkım bir kere daha tekrarladığını;
memnuniyetle dufyrnıuş bulunuyoruz.
iSayın Başlkan?
iMilsal olaralk Elazığ Eğitim Enütitütümüm dururnu
lüzedinlda du.jmalk isûiyonum. Elazığ'da 1977- 1978 öğî'ö'm yılında bir eğitim enstitüsü açılmıştır. Öğret
men ve idareci kadrosu ;tamıamlanmıŞtır. Öğlencileri
da alınmıştır; ama mlaaklsef bu okulumuz 1978'de ve
ma ide 1979'da açılamamıştır. Haber aldığımıza göre,
ibu öğrencilerin nakledildikleri eğitim enstitülerinde
(kayıtları yapılmamıştır. Şu anda hâlâ aç M a olduk
ları söiyienlmıelkıtedıir. Bu Eğitim Enstitümlüızüm kapanı
şını Elazığ 'Milletvekili arlkadaşımuz Sayın Prof. Ce
lâl Erıijuğ'un rnaihâlli Turan Gazetesine yolladığı bir
açııklarna yazısından, öğreniyoruz. Niçin kapandığını
Ibu gazeteden okuyarak arz etmek istiyorum.
«Kapaman Eğ-ltam, Enstitümüz için MC'il'SöveCcilimCz
Celâl Ertuğ açıklama yaptı. Kaplatma kararı, gençle
rimizin düşünce özgürlüğünde hoşgörü gö's.termeyip,
(kanlı çatışmalara itilmelerini durdurmak amacıyla alın
mıştır.» denimelkffcedir ve bunun için bu okul kapan
mıştır. Henlütz; olkul daha açılmamış ve öğrencileri de
(türlü düşüncelerde olsalar da okusa yan yama ve me
sele çrkarisalar bu fikre saygı duyarım; ama okul açıl
madan ve eğitim enstitüsü öğretime başlamadan bu
nedenle kapanmıştır.
Sayın Balkanımız muhtelif vesilelerle, «Karşıt göırlüşlü öğrencilerimizin yan yana kardeşçe clkumasının
kıvancını taşıyoruz.» diye beyanatlar vermişti; ama
Elazığ Eğitim Enstitüsünde karşıt görüşlü öğrencileri
'bir araya getirip maalesef okumalarına imkân verile
memiştir, Birçok eğitimi enstitülerimizde hâlâ karşıt
Igörüşlü öğrencilerin birbirleriyle olan müsademe!enini
gazetelerde her gün 'birer hirer okumaktayız.
Şimdi sayın Balkanımıza soruyorum: 1978 - 1979
öğretim 'yılında 42 eğitim enstitümüzün birinci sınıfla
rına öğrenci alınmadığını, kapamak cihetine gidildiği
mi duymaiktayız. Acaba, eğitim enstitülerimi de Elazığ
Eğiltim Enstitüsü misali, düşünce özgürlüğünde hoş
görü gösterilemeyeceği, endişesiyle mi kapamışlardır?..
Bu kapatılan okullarımızın fakir Türk çocuklarımın
yüksek tahsil yapmalarına imkân verdiğini bilmiyor
muydu?..
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Okul kapamak kolay şey değildir; ama açık okul
ları devam ettirmek o kadar zordur ki... Bir zaman
lar bir Milli Eğitim Bakanımız, «Ah şu okullar ol
masa, Milli Eğitim Bakanlığını o kadar iyi idare ede
rim.» diye bir espri yapmıştı. Acaba, Sayın Bakanı
mız da bu espri içinde olmasınlar...
Şimdi, Elazığlılar ile 42 eğitim enstitüsünün çev
resindeki vatandaşlarımız, kapatılan okulları için bu
kürsülerden açıklama beklemektedirler.
Sayın senatörler;
20 nci Yüzyılımızın teknik adama olam ihtiya
cını hepimiz bilmekteyiz. Günden güne sanayileşen
ve büyüyen Türkiye'mizin muhtaç olduğu teknik
adam yetiştirme işine ne derece önem verilmekte
dir? Milli Eğitim Bakanlığının bu alanda almış ol
duğu önlemleri öğrenmek istiyoruz.
Bütün dünyada en pahalı bir öğretim olan teknik
öğretimi yaygınlaştırmada laftan öteye bu bütçeyle
ne yapılacaktır? Kaç tane teknik lise ve teknikokul
açılacaktır? Ne kadar öğrenci bu okullarımıza kay
dırılacaktır? Bu sorularımızın bu kürsüden cevaplan
dırılmasını beklemekteyiz.
Sayın Başkan, sayın senatörler;
Sözlerime burada son verirken, Milli Eğitim
mensuplarını, Senatomuzun değerli üyelerini grubu
muz adına bir kere daha saygıyla selamlıyorum.
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin, mensuplarına,
Yüce Milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepini
zi en içten saygılarla selamlıyorum. (AP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Sait Mehmetoğlu, şimdi mi
konuşacaksınız?
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Evet.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sait Mehmetoğlu,
Adalet Partisi Grubu adına.
Efendim, 37 dakikası kullanılmıştır.
SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Sayın Baş
kan; olur mu?
BAŞKAN — Benim yapacağım bir şey yok, ikaz
ettim.
Buyurun.
AP GRUBU ADINA SAİT
MEHMETOĞLU
(Mardin) — Sayın Başkan, değerli senatörler;
Adalet Partisi Grubu adına, Milli Eğitim Bakan
lığının 1979 mali yılı Bütçesi üzerinde eleştirilerimizi
ve temennilerimizi sunmak üzere huzurunuza gelmiş
bulunuyorum.
Geçen yıl Bütçe Karma Komisyonu ve Meclisler
Genel Kurulunda Sayın Bakan Necdet Uğur bir çok
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vaatlerde bulunmuşlardı Şöyle ki, «Öğretim müesse
selerinde hiç bir ayrım yaptırmayacağım. Siyasal,
mezhep, ırk, cinsiyet gibi, çoğulcu ve özgürlükçü bir
demokrasi gereği olarak kurulmuş bir Parlamento
nun Bakanıyım. Görevim demokrasinin tam işlerli
ğini sağlamaktır» demişlerdi.
Bu güzel sözlerin vatan sathında gerçekliğini gö
remedik. Her yaptırımda politik görüşe ağırlık ve
rildiğinden, okullara sık sık ara verilerek, kapalı tu
tulmuşlardır. Bilhassa yüksekokullar ve eğitim ens
titülerinde bariz şekilde görülmektedir.
Alınan tedbirler daima geri tepmiştir. Nedenini,
yanlı bir zihniyetin karşıt bir tepkisi olarak görmek
teyiz. Tedhiş hareketleri Hükümetin müsamahasından
devam etmiştir ve etmektedir.
Hükümetin ilk icraatı, «Can güvenliğini sağlaya
cağız» teminatı olmuştu. Halbuki, bir yıllık fatura
ları binin üstünde gencin hayatıyla ödenmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığının bir yıllık önlemleri göz
alıcı değildir. Sayısal yönden olaylar artmıştır. Ön
lenmesi mümkün görülmemiş olmalı ki, yönetim, ac
zini göstererek sıkıyönetime sığınmışlardır. Bu, bir
kurtuluş veya başarıyı noktalamayacaktır. Temeldeki
sorunlara bu tedbirin bir çözüm getiremeyeceği aşi
kârdır. Hükümetin bir yıllık icraatı, anarşik olayla
rın tırmanışından puanı hüzün vericidir.
Bürokratların huzursuzluğu; gelişigüzel yer değiş
tirmelerinin zamanı gelince geri tepeceğini bir yıl ön
ce ifade etmiştik. Bunun örneği Milli Eğitim kesimin
de ayan beyan görülmektedir.
îlk heyecanla yapılan tasarrufların çoğunu yeni
den ele almaktadırlar. Bilhassa İçişleri Bakanlığında
yapılan değişiklikleri de örnek olarak gösterebiliriz.
Yeni atanan okul müdürleri, kendilerinin tama
mıyla bir kuruluşa bağlı olduklarını, sırası gelince
söylemekten çekinmemektedirler. Sorulduğunda, vefa
borçlarının olduğunu noktalamaktadırlar.
Milli Eğitimde 1978 yılı fevkalâde önemli kayıp
lar yılı olmuştur. Okullarda partizanlık dizboyu ol
muştur ve okullar anarşiye hedef seçilmişlerdir. Hü
kümetin yandaşı olmayanların çocukları, neredeyse
okullarda okuyamaz hale gelmişlerdir. Ayrıca, der
nek hâkimiyeti sinsi bir şekilde bakanlıkta kök sal
mıştır.
Sayın senatörler;
1739 sayılı Kanun, okul öncesinden, yükseköğre
tim dahil, bir sistem bütünlüğü içinde ele almıştır.
Bu kanun, Türk Milli Eğitimine devamlılık ve istik
rar içinde yenileşme, gelişme ve yayılma imkânlarını
verecek şekildedir.
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Şimdi, bütçe Karma Komisyonunda bazı konuş
macılar bu kanunun yaptırımında habersizlermiş gi
bi, eğitimin hedefini
saptırarak başka düzeylerde
kurtuluşu arama gayretini gösterdiler. Bu yasaya ilti
fat etmemek veya uymamayı en azından parlamen
ter hayata inançsızlığın bir görüntüsü olarak görmek
teyiz.
Dokuzuncu Milli Eğitim Şûrası kararları Ecevit
Hükümeti zamanında alınmıştır. En azından bunlara
iltifat etmek, Cumhuriyet Halk Partisine düşer. Her
bakan değişiminde sil baştan konulara eğilecek ise,
bu milletin çilesi bitmeyeceği gibi, Milli Eğitim so
runları da rayına oturamayacaktır.
Anayasamızdaki Türk Milli Eğitiminin amacı açık
ve seçiktir. Bu görüş, Milli Eğitim Temel kanununda da
yerini bulmuştur. Şöyle ki. «Bütün fertleri Atatürk
ilkelerine ve Türk milliyetçiliğine bağlı iyi birer va
tandaş olarak yetiştirmek.
Yurdumuzun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkın
masını gerçekleştirmek ve hızlandurmak amacını ta
şımaktadır.
Ayrıca, her gencin ilgi, istidat ve kabiliyeti öl
çüsünde ve doğrultusunda yetiştirilmesi en başta ge
len bir zorunluk olarak görmektedir.» deniyor. Bu
açıklığa rağmen, tereddütlere bir anlam
vermek
mümkün değildir.
Şimdi, hukuk devleti iddasıyla işe koyulan Ba
kanın icraatını, yukarıda Kanunda ifadesini bulan
hususlara teksif etmesini bekliyorduk. Bunlarla il
gili bir çabanın emarelerini görmemenin üzüntüsünü
taşıyoruz.
Sayın Bakanın, hizmet anlayışları, öğretmenleri
yer değiştirmekle kendini sorumlu ve görevi gör
müş hissini
yansıtmaktadır. Danıştay kararlarını
uygulamamakla da, hukuka olan bağlılığını ortaya
koymaktadır. 36 tane Danıştay karan vardır, lüt
fetsinler onları incelesinler.
Temel Eğitim Kanununun 11 nci maddesi açık
tır. «Okullarda Türk Milliyetçiliğine aykırı siyasi
ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki
günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiç
bir şekilde meydan verilmez» demektedir. Bu sa
rahat karşısında, bütün Bakanlık kuruluşları sorum
ludur. Zira görevlerini yapmarnışlardır; sayın Ba
kan da bunların içindedir.
Bugün okullar siyasi kuruluş ve siyasilerin karar
gâhı haline gelmiştir. Eğitim ve öğretim bir kenara
ıMlrmştir. Öğretmenler, güncel siyasi olaylara bir
çöpün suya
kapıldığı gibi katılmışlardır. TÖB -
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DER bunun fikir besleyieiliğini yapmaktadır. TÖB DER Un son Kongresi en bariz tanığıdır. Bakanlık
mensupları -dahi bu Kongreye katılmış ve derneğin
asıl üyeleridir.
Balkanı göreve davet ediyoruz. 1739 sayılı Ka
nunun niçin gereği yapılmıyor?.. Tarih huzurun
da kendilerini sorumluluktan kurtaramayacaklardır.
Biz, Yasanın gereğinin takipçisi olacağız. Bunu bil
hassa noktalamak isterim.
Yine NATO Assamblesinde Eğitim ve Kültür
Komisyonunun tekliflini 15 devlet delegesi Genel
Kurulda kabul etmişti. Bu, öğretmen adaylarının
yetişmeleriyle ilgilidir.
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi; bilhassa Prof.
Alacakaptan buradaysa onun duymasını isterdim,
bu Kurula katılan delegeleri hatırlamalıdırlar. Bunlar
da görevlerini yapmamış bulunuyorlar. Günü gel'ince bu konuyu da bu kürsüye getireceğiz.
Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen istihdam po
litikası yürekleri sızlatmaktadır. Devlet kasasından
milyonlarca lira fuzuli ödenmiştir. Bütçedeki yol
luk bölümüne bir göz atılırsa, astronomik rakam
göze çarpmaktadır. 68 milyon lira para koymuşsu
nuz yolluklar için. Doğu ve Güneydoğu illerinde
öğretmen eksikliğinden kapalı okullar çoktur.
Diğer taraftan, ikili ve üçlü öğretim yapan
okul sayısı kabarıktır. Sorumlular televizyonda bu
nu yansıttılar. Bu öğretim şeklinin bizde sistem ha
lini alacağından endişe etmekteyiz.
Yeri gelmişken, ifade etmeden geçemeyeceğim.
Yatılı bölge okullarının kuruluş nedeni ve bugünkü
olumlu gelişmelerine değinmek isterim.
Önce, fikir olarak bu kuruluşları benimseyen ve
ilk tesisinde emeği geçenlere huzurunuzda şükranla
rımı sunarım. Çok ciddi bir çalışma ile yurdun
ihtiyacını karşılayacak şekilde planlamışlardır. Büt
çelere her yıl istenilen para konmuş olunsaydı, bu
gün Doğu ve Güneydoğu'da okula gidemeyen tek
bir çocuk bulunmayacaktı. Bu kuruluşların çok
amaçlı olmaları şarttır. Her türlü program ve araç
ları sağlanmıştı. Sayın Bakan başarıü olmak isti
yorsa, bu davaya sarılmalıdırlar.
>Bu okulların mevcudiyetiyle okullaşma oranı %
100'e yaklaşımştır. Okulsuz köy sayısı bu suretle
bin civarına indirilmiştir.
Tekrar öğretmen istihdamına dönelim. Öğretmen
leri vatan sathına yaymayı, bölge ayrımı yapılmadan
nasıl hizmet göreceklerini Temel Eğitim Kanununun
46 ncı maiddesıi çözmüştür. Bakanlık bugüne kadar
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j yapıla gelen ad çekme sistemini yeni bir buluş imiş
gibi propaganda aracı olarak kullanmıştır. Kanun
gereğimi yapmışlardır. Daha önce de mecburi hizj metler, ad çekme ile atamaları yapılıyordu. Baj kanlığın tedbir olarak ileri sürdüğü mecburi hizmet
borcu bulunmayanları aynı statüye tabi tutmaları,
I bugünkü öğretmensizMik buhranını yaratmıştır.
Sık sık Bakan ve yöneticilerin değişmesiyle, yaI sal çalışmaların gerçekleşmediği görülmektedir.
I
Merkez teşkilatındaki boşluk ve tutarsızlık bunun
bir örneğidir. Reform yapılacaksa, önce merkezden
başlatılmalıdır. Yıllar önce ilköğretimle ilgili bir
I tasarı taslağı hazırlanmıştı. Talim ve Terbiye Ku
rulundan da geçirilmişti. Güncel sorunlara cevap
verecek niteliktedir. Bu taslağın unutulması, yukaj rıdaki iddiamızı teyit etmektedir. Bakanlıkta sorun
ları çözecek bir komisyonun kurulması gerektiği ka
naatini taşımaktayız.
Sayın senatörler;
Temel Eğitim Kanununun 43 ncü maddesi, öğ
retmen adaylarının yükseköğrenim görmelerini esasa
bağlamıştır. Bu maddeden kuvvet alınarak öğret
men okullarının bir kısmı, imkânları sağlandıkça 2
ve 3 yıllık eğitim enstitüsü haline getirildi. 18 adet
olan 3 yıllık eğitim enstitüsünün 9 adede, iki yıllık
olan 49 adedinin de 15'e indirileceği gibi bir tasar
rufa gidilerek, okul kapatma yolu seçildiğini Baka
nın beyanından öğrenmiş bulunuyoruz. Bir taraftan
Bakan, öğretmen fazlalığı nedeniyle bu yolu seç
tiğini, diğer taraftan Bakanlık sözcüleri, radyo ve
televizyonda öğretmen ihtiyacından yaikınırlar. Bu
çelişki veya tutarsızlığın çözülmesi gerekir. Ortada
bir tuzağın planlandığı imajını vermektedir. Okul
kapatmak bir çaresizliğin başlangıcı olsa gerek. Za
manı gelince, yine bu konuyu bu kürsüye getirece
ğiz; bilhassa 45 günlük hızlı öğretimin içyüzüyle
beraber.
Sayın senatörler;
Türkiye'de yükseköğretim bir sistem anarşisi
içinde bulunmaktadır. Özerk üniversiteler,, özerk
olmayan üniversiteler, özerk akademiler, özerk ol
mayan akademiler, katma bütçeli yükseköğretim
kuruluşları, katma bütçesi bulunmaya yükseköğre
tim kuruluşları, yasaları bulunan
yüksekokular,
yasaları bulunmayan yüksekokullar, üniversiteye
bağlı yüksekokullar; bunun yanında Milli Eğitim
Bakanlığına ve diğer bakanlıklara bağlı yüksekokul
lar... Bütün bu yukarıda sıraladığımız yükseköğre
tim kuruluşları birbirine uymayan ve hatta birbiriyI le çelişen sistemde çalışmaktadırlar.
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Ayrıca, yükseköğretime her yıl yüzbinlerce öğ
renci giriş için müracaat etmekte, 300 bine yakın
kısmı dışarıda kalmaktadır.
Bu nedenle, ortaöğretimden başlayarak, mutla
ka yükseköğretim kesiminde radikal çözümler getir
mek mecburiyeti vardır. Ortaöğretimin ikinci kade
mesi olan İse bölümünü çeşitli amaçlı hale getir
mek mecburiyetindeyiz. Bu bölüm, sadece yüksek
öğretime insan yetiştiren halden çıkarılarak, hayata,
işe, mesleğe yönelik öğretim ve eğitim veren ku
rumlar haline getirilmelidir. Herkesin, ilgisi, ka
biliyeti ve arzusu olan dalda öğretim verilmesi için
verimini de artıracaktır.
Bu konuda Türkiye şartlarını gözden uzak tut
mamak mecburiyeti vardır. Onun için yatay geçiş
ler sağlanmalıdır. Sonradan kabiliyetini geliştiren
insan, diğer dallarda
yetiştirilöbilmellidir. Yani
geçişler
sağlanmalıdır. Bu suretle, Üniversiteye
ortaöğretim kurumları, sadece talebe yetiştiren ku
ruluşlar halinde çalışmayacaklardır.
Yükseköğretim mutlaka bir sistem birliğine ka
vuşturulmalıdır. Eğitim bir bütündür. İlköğretimden
yükseköğretim sonuna kadar bu bütünlüğün sağlan
ması gerekir.. Yükseköğretim kesimi asla birbirinden
ayrılmaz.
AP, çeşitli zamanlarda hazırladığı yasa tasarıları
ve Meclis gruplarınca hazırlanan reform komisyonla
rı raporları ile hep bu hususları tespit etmiş bulun
maktadır.
Ayrıca, AP iktidarı döneminde, 1970 yılında ya
pılan 8 nci Milli Eğitim Şûrası bu hususları ayrıntıla
rı ile tespit etmiş bulunmaktadır.
Yükseköğretimin bütünlüğü ilkesi; 1750 sayılı Ka
nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim Komisyo
nunda müzakere edilirken AP Grubu adına yapılan
girişimler, sonunda yasaya girmiştir. Fakat bunun ge
reği olan diğer maddeler yasaya sokulmadığı için, bu
madde bugüne kadar askıda kalmıştır.
Biz, bütünlük 'ilkesinin yanında, tam gün çalışma,
genç beyinlerin öğretime katılma, ülkenin çeşitli böl
gelerinde açılan yükseköğretim kurumlarının işlerlik
kazanabilmesi için belli merkezlerdeki öğretim ele
manlarının rotasyona tabi tutulmalarını hep savun
duk. İmkân ve fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla ül
kenin her bölgesinde dengenin kurulmasının zorunlu
olduğunu ifade ettik. Bunun içimidir ki, AP dönemin
de çeşitli bölgelerde yeni üniversitelerin ve akademi
lerin kurulması yoluna gidilmiştk. Yeni kuruluşları
yurt sathına yaymadan ve onları belli bir düzeyde iş— 45
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letme imkânlarına kavuşturmadan, ne fırsat eşitliği'niirı, ne de im'kân eşitliğinin sağlanacağına inanıyoruz.
Bugün Türkiye, ekonomik kalkınma sürecine gir
miş tir. Her geçen gün çeşitli alanlarda bu kalkınma
nın ve büyümenin gereği olarak yeni insangücüne ihti
yaç duyulmaktadır ve duyulacaktır. Bu yetişmiş insangücünü sağlamak için yükseköğretimin planlanma
sı zorunludur. Bunu yapacak bir organ maalesef mev
cut değildir. Onun için AP olarak bir beyin organın
kurulmasını, Anayasanın 120 nci maddesi ile bağdaş
tırılacak şekilde kurulmasını hep savunduk ve savun
makta da devam ediyoruz. Üniversitelerarası Kurula
mutlaka bu fonksiyon verilmelidir. Türkiye'nin, artık
münevver işsiz yetiştirmeye tahammülü yoktur. Han
gi dallarda yetişmiş insangücü açığı varsa, o dallarda
öğretim yapmak mecburiyeti vardır.
Bir müddet önce Üniversitelerarası Kurul, taraf
sız bir idarenin tesisini istemişti. Bu halisane duygu
yu, bazı çevreler tepkiyle karşıladılar. Memleketteki
bunalımlı havayı dağıtmak isteyen masum temenniler
hoş karşılanmamıştır. Bu Anayasal Kuruluşun çağrı
sının hafife alınmaması ettiğimiz yeminin gereğidir.
Üniversiteler araştırmacı, yüksekokullar ise mes
lek sahibi insan yetiştirir. Bizde de bu böyle bilinmek
tedir. Halbuki Avrupa ülkelerinde bir mesleğe sahip
olmak isteyenler üniversiteden sonra yüksekokullara
yönelirler.
Yetişmiş insangücü sorunu bizi düşündürmelidir.
Çıkışlar, ihtiyaca göre ayarlanmalıdır. Temel Eğitim
Kanununun 14 ncü maddesi bu görüşü teyit etmek
tedir.
Halen 19 tıp fakültemiz vardır. Dün yalnız bir tıp
fakültesi varken, 600 doktor mezun olurdu. Bugün
1 200'ü geçmemektedir. Bu tempo ile uzun süre mem
leketin doktor sorununun çözülemeyeceği açıktır.
Meclisler, parasal yönden üniversitelerin isteklerini
göğüslemektedirler. İsteğimiz, ciddi bir plan yapıla
rak, memleketin doktor sorunu bir an evvel çözülme
lidir.
Anayasamızın gereği olarak; 5 türlü rejime tabi
bulunan üniversitelerin tek statüye bağlanmalıdır. 1750
sayılı Kanun bir an önce Anayasanın öngördüğü yön
de ele alınarak, askıda bulunan hizmetlerin çözülme
sini temenni ediyoruz.
Saym senatörler;,
Bazı öneri ve temennilerimiz olacaktır. Bunlarıda
birkaç madde halinde sıralamak mümkündür.
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Tunceli'de şu anda 1 0 - 1 5 Bakanlık müfettişi bu
lunmaktadır. Verdikleri raporlar bir türlü Bakan ta
rafından uygulanmamıştır ve uygulanmamaktadır.
Eğitim enstitüleri ve yüksek öğretmen okullarının
ara tatillerinin Mart 1978'e uzatılmasını Talim Terbi
ye Kurulunun reddetmiş olmasına rağmen, Bakan em
riyle bu gerçekleştirilmemiş, ret kararma imza atan
üyeleri görevlerinden almışlardır. Bunlar 11 tanedir.
Bakanlık Müdürler Komisyonunun, 2287 sayılı Ya
sanın 29 ncu maddesine göre çalıştırılması gerekirken,
sekiz aydan beri işletilmemektedir. Bu da, Anayasa
mızın 112 nci maddesine aykırıdır.
Bu yıl yeniden eğitim enstitülerine öğrenci alın
mamıştır. Sebebini derinliklerde aramak gerekiyor.
Kayıt işlemleri yine ertelenmiştir.
Türkiye'nin en büyük öğretmen yetiştiren kurumu
Ankara Yüksek Öğretmen Okuludur. Bu Okulun Mü
dürünü herhalde Sayın Bakan tammamaiktadır. Asker
liğini niçin er olarak yapmıştır? Daha önce aşırı ideolo
jik görüşünden bir işleme tabi tutulmuşlar mıdır? Bu
konuyu bir 'kere de Sayın Bakanın kendi gözüyle ince
lemesini istiyoruz.
TÖB - DER'le Sayın Bakanın ilişkisi olmadığını
kerat ile ifade etmişlerdir. Buna inanmamız ilk bakış^
ta gerekir. Yalnız, TÖB - DER Genel Başkanının ya
kını halen Orta Öğretim Genel Müdürlüğünün Tayin
ve Nakil .Şubesinin Müdürüdür. Buraya nasıl verilmiş
tir? Bilinmesinde fayda görüyorum
Sayın Bakan, öğretmenler arasında hiç ayırım yap
madığını çeşitli vesilelerle ifade etmektedirler. «Da
nıştay kararlarını uyguluyorum.» diye-, eski genel mü
dürleri Yay - Kur ve Mektupla Öğretim Okuluna ver
mişlerdir. Burada ders ücreti olduğundan, mağdur ol
mayacaklarını da ilave etmişlerdir. Ne var ki, iki ay
sonra bunların ders ücretleri kesilmiştir.
Sol görüşlü görünen öğretmenler ders ücreti al
maktadırlar halen. Lütfen bu konuya eğilmelerini ri
ca ediyorum.
Yay - Kur'da imtihanlar yapılmaktadır. Bu sis
temsizlikten imtihanlar milyonlara mal olmuştur. Bu
imtihanların değerlendirilmesi, Bakanlık imkânlarıyla
yapılabilirdi; Hacettepeye bağlı Sisak kuruluşuna yap
tırmışlardır. Bir milyona yapılabil i nirken, 30 milyon
gibi para bu işe harcanmıştır.
Yıldırım Beyazıt Lisesi Edebiyat
Öğretmeninin
«Kavga Savaşçılarına» adlı şiir kitabını acaba Sayın
Bakanımız incelemişler midir? Bu kitap çocuklara zor
la satılmıştır. İstediğiniz kadar siz aşırılığın karşısın
dayız deyin...
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Dün müşavir kadrosu sınırlı idi ve buraya atanan
larda bazı özellikler aranırdı. Bugün yüzün üstünde
müşavir 'kadrosu sağlanmıştır. Hani savurganlığı ön
leyecektiniz?..
Temennilerimiz şunlardır:
Temel Eğitim Kanununun 25 nci maddesi uygu
lanmamıştır. Bu maddenin amacı, Temel Eğitim Böl
ge Okulları ve bunlara bağlı pansiyonlardır. Gruplaştırmanın mümkün olmadığı yerlerde temel eğitim ya
tılı bölge okulları açmak görevi yerine getirilmemiş
tir. Bu madde gereği yapılırsa, bugün öğretimine de
vam edemeyen /köylü vatandaş çocuklarından İsteyen
meslek elde edecek, isteyen de örgün öğretime devam
edı eceldir.
İlkokul yapımı çok ağır yürütülmektedir. Temel
Eğitim Kanununun 51 nci maddesinde, «Milli Eğitim
Bakanlığınca okullar planlanır ve yaptırılır.» hükmü
vardır. Bu yetkiyi Bakanlık kullanmamıştır. Kullan
masını rica ediyoruz.
Özgürlüğün en büyük düşmanı şiddettir. Eğitim
kurumları arasında bir plan dairesinde bir bütün ola
rak çözüme ulaşması gerekir. Bakanların plana sada
kati ölçüsünde sonuç alınabilinir. Bu nedenle, dağı
nıklığı bırakıp planlı bir şekilde hizmetler ele alınma
lıdır.
Ders programlan ve bilhassa kitapların hazırlan
masında üniversite ile işbirliği yapılmalıdır. Bu suret
le ilmi bir düzeye ulaşacak ve üniversitelerarası sınav
da da farklı sonuçlar önlenmiş olacaktır.
Geçen bütçe konuşmasında Sayın Bakan Meyak
tasarısını ele alacaklarını vaat etmişlerdir. Biz bunu
senet kabul etmiştik. Ele alınmamasının hikmetini bil
mek isteriz.
Sağır ve körlerle ilgili hızlı çalışmaların durakla
dığını görmekteyiz. Anayasal bir görev olan bu hiz
meti % lOO'e çıkarma yollarını arayalım. Arızalı olan
bu çocuklarımızı avuç açmaktan 'kurtaralım. Sosyal
adaleti bu kesimden de esirgemeyelim.
Bir müddet evvel fen lisesi ile deneme liseleri açıl
mıştı. Amaçları açıktır. Bugüne kadar bu alanda bir
gelişme olmamıştır. Deneme sonuçları değerlendirile
rek orta dereceli okul programları düzenlenmemiştir.
Fen lisesi mezunları memleketin bilim adamı yetiş
tirilmesinde önderlik edecektir. Diğer normal liseleri
mizle aynı ölçüler içinde yükselcokullardaki öğretim
ler devam ettirilmektedir. Türkiye'nin üstün zekâlı
olan bu çocuklarının heder edilmemesi için, amaca
uygun değerlendirilmeleri gerekiyor. Serada yetişen
çiçeklek gibi yerlerinden edilince, pörsümeye mah-
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'kûm edilmişlerdir. Ortaöğretim sisteminden her aile
yakınmaktadır. Problem, ayan - beyan ortadadır.
Yapılan deney ve çalışmalar da el altında olduğuna
göre, 'bu problem neden çözülmüyor.
Teftiş sistemi, ortaçağdan gelen yöntemlerle yü
rütülmektedir. Şimdiki görüntüsü, olay çıkan okulla
ra gidip, ana baba ve ad sorulmaktan öteye bir işlem
yapılmamaktadır.
Eğitim daima gelişen bir süreyi takip etmektedir.
Müfettişi, yalnız yanlışı bollan bir gözlemcilikten çı
karılmalıyız. Kendisine, işbaşında yetiştirme görevi
ve becerisi vermeliyiz. Açıkçası, rehberlik hizmetle
riyle donatılmalıyız. Bu yapılmadığı müddetçe, isteriilen hizmet ve işbaşında öğretmeni yetiştirme gibi te
menniler, hayalden ileri gidemeyecektir. Hepinize
saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu adına Sayın Safa
Reisoğlu. Buyurunuz efendim.
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA SAFA REİSOĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri;
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu adına Milli Eği
tim Bütçesine ilişkin görüşlerimizi Yüce Heyetinize
arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. Şahsım
ve Grubum adına Yüce Senatoyu saygıyla selamla
rım.
Değerli arkadaşlarım;
Teknolojik ve ekonomik alandaki büyük gelişme,
uluslararası menfaat ve güç mücadelesini tarihte gö
rülmemiş boyutlara ulaştırmıştır. Uluslararası planda
varlığım ve bağımsızlığını korumak isteyen toplum
lar, teknolojik ve 'ekonomik gelişmeyi izleyecek ve sür
dürecek yetişmiş insangücünü sağlamak zorundadır
lar.
Yetişmiş insangücü sorunu, günümüzde bir eğitim
sorunudur. Eğitim sorununu çağdaş, düzeyde çözümleyemeyen toplumlar, varlıklarını ve bağımsızlıklarını
kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Bu '•tehli
kenin bilinci içinde, Devletimiz, Cumhuriyet dönemin
de eğitim sorununun çözümlenmesine büyük önem
vermiştir. Ancak, hemen belirtmek isterim ki, bu alan
daki çabalarımızı artırmak, bu alandaki problemleri
çok daha büyük bir süratle gidermenin çarelerini bul
mak zorundayız.
Yüce Senatonun değerli üyeleri;
Eğitim alanının 10 yıldan beri karşı karşıya bulun
duğu en önemli problem, can güvenliği, öğretim ve
eğitim özgürlüğü sorunudur. 1968 yılında masum öğ— 47
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renci olayları görüntüsü altında başlayan, rejime, ülke
ve millet bütünlüğüne yönelik silahlı şiddet girişimle
ri, eylem alanı olarak ilk planda yükseköğretim kuru
luşlarını seçmişlerdir. Öğretim kuruluşlarındaki siya
sal amaçlı kaiba kuvvet girişimleri, 10 yıldır can güven
liğini ortadan kaldırmış, öğretim ve eğitim özgürlü
ğünü en ciddi ölçüde zedelemiş ve aksatmıştır. Son
10 yılda, arzu edilen düzeyde bir öğretimin, bir eğiti
min gerçekleşebildiğini iddia etmek çok zordur.
Şiddet eylemleri nedeniyle, eğitim alanında son 10
yılda görülen aksamaların Türkiye'nin yetişmiş insan
gücü ihtiyacını olumsuz yönde etkilemiş olmasından
endişe ederiz.
Değerli arkadaşlarım;
Eğitim kuruluşlarındaki şiddet eylemleri, rejime,
ülke ve millet bütünlüğüne yönelik genel siyasal bir
girişimin belli bir alandaki ilk belirtileridir. Silahlı şid
det eylemleri, son yıllarda ilk alanlarını, diğer bir de
yişle eğitim kuruluşlarını aşmış, gerçek amaçlarına
açıkça yönelen çok ciddi bir tırmanış göstermeye baş
lamıştır.
Silahlı şiddet eylemlerinin ayrıntılı bir değerlendi
rilmesini yapmayı, eğitimin sürdürülmesiyle olan ya
kın ilişkisine rağmen, şu anda konunun dışında saya
rım. Ancak, önem taşıyan birkaç noktaya işaret etme
me Yüce Heyetinizin müsaadesini rica edeceğim.
Değerli arkadaşlarım;
Silahlı şiddet eylemleri, ulaştıkları endişe verici dü
zeye rağmen, Türk toplumunun her kesiminden ko
puktur. Türk Devleti, yasa dışı her girişimi, başladığı
yerde bitirecek güç ve yapıdadır. Bugün karşı karşı
ya bulunduğumuz problem, Türk Devletinin gücü
problemi değildir. Bugün karşı karşıya bulunduğu
muz problem, demokratik kurallar içinde Devlet gü
cünü egemen kılmanın siyasal koşullarım yaratmak
tır.
Devet iktidarının kaynağında bulunan siyasal par
tiler, rejime, ülke ve millet bütünlüğüne yönelik silah
lı eylemler karşısında ortak bir tutum takındıkları an,
Devletin bu kesin ve kararlı görüntüsü cüretleri kı
racak, görevlileri cesaretlendirecek, siyasal nitelikteki
tereddütleri giderecek, bütün kaba kuvvet heveslileri
ni yalnız ve etkisiz bırakacaktır.
Çağdaş demokratik düşüncenin Türk. basınındaki
seçiktin temsilcisi Abdi îpekçi'nin öldürülmesi, silahlı
örgütlerin siyasal amaçlarını gerçekleştirmek üzere te
rörist tırmanışı daha tehlikeli boyutlara ulaştırmaya
yönelik bir girişimidir. Bu girişim, aynı zamanda si-
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iahlı şiddet örgütlerinin eylemlerini nerelere kadar
götürmeye niyetli ve kararlı olduklarının açık ve uyarı
cı bir ifades'idir. Abdi İpekçi'nin öldürülmesi, terörizm
karşısında siyasal partilerin birleşmesini gerçekleştire
bilirse, bu sonuç, değerli gazetecinin "Türk toplumu
na hayatını vererek yaptığı yeni bir hizmet olacaktır.
Abdi İpekçi'nin ölümünden sonra terörizm kaşısıında birleşme konusunda ümit verici beyanlar yapıl
mıştır. Sayın Başbakan Ecevit, konuya olumlu bir yak
laşım göstererek, demiştir ki : «Şiddet karşısında et
kin bir şekilde birleşmıek görevimizdir. Barış içinde
yaşamak, demokrasimizi yaşatmak ve özgürlüğümü
zü korumak istiyorsak, Devletimizi eline silah tutuş
turulmuş bir avuç caniye teslim etmek istemiyorsak,
bazı kural ve davranışlarda birleşmıek zorunludur.»
Adalet Partisinin Genel Başkanı Sayın Demirel'in
konuya ilişkin beyanı da olumlu yöndedir. Sayın De
mirci'de : «Anarşi, terör, bölücülük, yıkıcılık karşı
sında Adalet Partisi olarak her türlü işbirliğinin ya
pılmasına taraftarız.» Şeklinde ifade etmiştir.
Şimdi ulaştığımız nokta, beyanların somut sonuç
lara dönüştürülmesidir. Milletimiz, partilerden tarihi
bir görev olarak, şiddet karşısında etkin bir şekilde
'birleşmenin gerçekleşmesini beklemektedir. Bu birleş
menin kapsam ve şeklini, doğaldır ki, Anayasal kural
lar çerçevesinde partilerimiz belirleyecektir.
Yüce Senatonun sayın üyeleri;
Şiddet hareketleriyle eğitim arasındaki karşılıklı
ilişkiye ve şiddet hareketlerinin eğitimi etkileme yö
nüne, bu suretle ana çizgileriyle değindikten sonra,
şimdi, doğrudan doğruya Milli Eğitimin bünyesine
ilişkin bir kısım temel prensiplere geçiyorum. Yüce
Heyetiniz takdir buyuracaktır ki, buradaki konuşmam
da ayrıntılara girmeyeceğim, sadece bazı temel pren
siplere işaret etmekle yekineceğim.
Değerli arkadaşlarım;
Bugün milli eğicim alanında karşı karşıya bulun
duğumuz en önemli eğitim sorunu, Türkiye'nin ye
tişmiş insangücü ile eğitim kuruluşları arasındaki pa
ralelliğin bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmesidir.
Bu nokta, bütün eğitim sistemleri için temel önemdedir.
Eğer sizin eğitim kuruluşlarınızla, memleketin yetiş
miş insangücü ihtiyacı arasında bir paralellik yoksa,
bir taraftan yetişmiş insangücü boşluğu olacaktır, di
ğer taraftan, uygulamanın talep etmediği yetişmiş in
sangücü sosyal yapıda ciddi bir huzursuzluk mevzuu
olarak karşınıza gelecektir. Fakat bu nokta, ifade et
mek isterim ki, maalesef, yıllardır ciddi bir ihmalin
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konusudur. Tabii her alanda belli planlamalar yapıl
mıştır; ama küçük planlamalar, sınırlı planlar, mesele
ye yüksekten gene1! olarak bakmayan planlar sonuç
vermemektedir.
İlköğretim, zorunlu öğretimdir, fakat ilköğretim
den sonraki bütün eğitim kuruluşlarında bu plan ih
tiyacı açıktır. Bugün üniversite önündeki yığılmalar,
aslında üniversitenin kapasitesinin sınırlı olmasından
değil, fakat ortaöğretimle üniversite arasındaki iliş
kinin kurulamamasından ve ortaöğretime ara insan
gücü fonksiyonunun verilememesinden ve ortaöğre
timin sadece üniversiteye yönelik insan yetiştiren bir
mekanizma olarak kullanılmasından ileri gelmekte
dir.
Şunu hemen belirteyim ki, sadece bizde değil, bu
gün gelişen memleketlerin hemen hepsinde ara insan
gücü sorunu büyük önem taşımaktadır. Fakat Türki
ye'de bu problem, ortaöğretimin ara insangücüne gö
re iyi ayarlanmamış olmasından da özellikle doğmak
tadır.
Önemli olan diğer bir nokta, öğretim kuruluşla
rının; ortaöğretim olsun yükseköğretim olsun, açıl
masında memleketin yetişmiş insangücü ihtiyacından
çok, mahalli baskıların, siyasal birtakım eğilimlerin
rol oynamasıdır. Bunlardajn dikkatle kaçınmamız ge
rekir; çünkü bugün önemsiz gözüken bu eğilim veya
etkiler, zaman içinde etkilerini göstermekte, ciddi bir
huzursuzluk mevzuuna dönüşmektedir.
Gerekli ölçüde değerlendiremediğimiz ve sonuç
alamadığımız bir alan da, yabancı lisan öğretme prob
lemidir. Konuşmamın hemen başında belirttiğim gibi,
çağımızda bütün devletler gelişmekte olan teknolojiyi
yakından izlemek zorundadırlar. Ülkemizin bugünkü
koşullarında. Batı dünyasının tekrolojjisini ve ekono
mik gelişmesini yakından izlemek mecburiyetinde ol
duğumuza göre, dilimiz henüz uluslararası bir nite
lik kazanmadığına göre, başka devletlerin, gelişmiş
devletlerin, uluslararası ilişkilerde hâkim devletlerin
lisanlarını öğrenmeye bugünkünden çok daha büyük
önem vermek durumundayız.
İşin enteresan tarafı, bunun önemini halkımız, mil
li eğitim teşkilâtından daha fazla kavramıştır. Bugün
yabancı lisan öğreten ortaöğretim kuruluşlarına olan
başvuru sayısı, halicimizin yabancı dil öğretimine ver
diği önemi açıkça göstermektedir.
Onun için, Sayın Milli Eğitim Bakanımızdan özel
likle rica ediyorum; eldeki bütün imkânlar kullanıla
rak, yabancı dili ortaöğretim düzeyinde öğretmenin
çareleri, imkân nispetinde geniş öğretmenin çareleri
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aranmalıdır. Yabancı lisanı, yalnız belli kişilere öğre- .
Değerli arkadaşlarım;
tebil'diğimiz ölçüde, açıktır ki, bugünkü mutlu azınlık
Üzerinde ısrarla durmak istediğim bir konu da,
durumu devam edecektir. Böyle bir mutlu azınlık du
fırsat eşitliği konusudur. Bir defa daha ısrarla tekrar
rumunun davam etmesi, sadece sosyal adalete aykırı
etmek isterim iki, fırsat eşitliği, sadece bir sosyal adalet
bir nokta değildir, toplumun yüksele menfaatlarıyla
sorunu değildir. Ülkenin yetenekli çocuklarına her
açıkça çelişmektedir. Çürtkü, yetenekli çocuklara lisan
kademede yetişme imkânını Devlet eliyle tanımazsak,
öğretemediğimiz gün, lider seviyesinde üst kademede
toplumu yarının liderlerinden, yarının değerli liderle
yetişme imkanlarını da daha baştan engelliyoruz de
rinden mahrum bırakırız. Açıkça ifade edeyim ki, çok
mektir. Çocuk, üniversiteye girememektedir; çocuk,
sayıda insan okutma gayreti yerine, ülkenin yetenekli
Dışişleri Bakanlığına girememektedir veyahut lisan
çocuklarını her kademede; lisans üstü kademeler, dok
ihtiyacını doğuran yüksek kademedeki yerlerde gö
tora, Avrupa, Amerika, her kademede okutma imkâ
rev alamamaktadır veya girdiği görevde belli bir ka
nını yaratmamız, toplum açısından çok daha büyük
demenin üstüne çıkamamaktadır.
önem taşır.
Değerli arkadaşlarım;
Bugün bu amaçla Devletimiz geniş ölçüde öğren
Bu konuda işaret etmek istediğim diğer önemli bir
ciyi
doktora yapmak üzere dışarıya göndermekte ve
nokta da; yabancı dilde yazılmış temel yapıtların sü
her öğrenci için yaklaşık bir rakam olarak, bir m.'3yon
ratle Türkçeye çevrilmesini mümkün kılacak bir mer
lira harcamaktadır. Fakat üzülerek ifade edeyim ki, se
kezin kurulmasıdır. Çünkü hiçbir memlekette yaban
çim prensiplerinde dikkatli olunmadığı, seçim yapı
cı dil öğretme gayretleri hangi noktaya ulaşırsa ula
lırken gerekli dikkat gösterilmediği için, bir nevi gön
şın, çdk geniş kitleye bir başka dilden kitap takip ede
derilmiş olmak için doktoraya öğrenci gönderildiği
cek kadar yabancı dil öğretmek kolay değildir. Böyle
için, bu paralar büyük ölçüde yazık olmaktadır.
olunca, bir memleketin genel kültürünü devamlı çağ
daş düzeyde bulundurabilmenin temel şartlarından
biri de, yabancı dildeki anayapıtlarm süratle Türkçe
ye çevrilmesi olacaktır.
Ders kitap ve araçlarının çağdaş niteliği de ayrıca
büyük önem taşır. Ortaöğretimdeki kitaplar için üni
versite ile yakın temas halinde bulunulmasının büyük
yararına işaret etmek isterim. Ancak şu noktayı da
önemle belirteyim ki, bu temas, tam bir objektivite
içinde ve imkân nispetinde üniversite organları aracı
lığıyla olmalıdır. Z'ra bazı sayın bakanlarımızın ken
di siyasal eğilimleri yönünde olduklarını zannettikle
ri belli öğretim üyeleriyle temas kurmak suretiyle ki
tap hazırlatma teşebbüsleri, geçmişte çok ciddi tartış
malara sebep olmuştur.
Karşı karşıya bulunduğumuz diğer problem, ilk
ve ortaöğretimin genel eğitim kalitesini yükseltme so
runudur. Öğretmen noksanlığı dolayısıyla bu nokta
da ciddi ihtiyaç vardır. Herkesçe malûmdur ki, bazı
'küçük ünitelerde verilen ilkmektep diplomalan, bir
okuma - yazmanın delili dahi olamamaktadır. Bunla
rı zaman içinde gidermenin ciddi çabalarını, planlı ça
balarım göstermek mecburiyeti vardır.
Ayrıca, çok küçük ünitelere kadar mektep ve hoca
götürme teşebbüsleri, eğitimin kalitesini olumsuz yön
de etkilemektedir. Kanaatımca, oralara yapılacak mas
raflar yerine, merkezi yatılı okullar sistemini geliştir
mek, ciddi bir eğitim, bu köşelerdeki çocuklarımızın
ciddi eğitimi bakımından ayrıca önem taşıyacaktır.

Ayrıca, dikkatinize sunmak isterim ki, bu öğren
ciler gönderilirken, dönüşte ne görev ifa edeceği dz
bilinmemektedir çok kere. Üniversiteye hoca olsun
diye gönderilmekte; ama hangi üniversitenin hangi
ihtiyacını karşılayacağı bilinmediği için, çok defa Tür
kiye'ye döndüklerinde doktoralarından yararlanma
imkânı bulunamamaktadır. İşin garibi, şeklen mev
zuat da müsait olmadığı için, bu arkadaşlar serbest
de bırakılmamakda ve bu yetişmiş insangücünden ya
rarlanma imkânı doğmamaktadır.
Bu vesileyle bir defa daha belirteyim ki; görüyo
ruz tatbikatta, prensipler kadar uygulama büyük önem
taşır.
Karşılaştığımız üzüntü verici bir sorun da, orta
öğretimde gerekli kaliteyi her yerde sağlayamadığı
mız için, üniversiteye girişte bir kısım bölge çocukla
rının devamlı üniversite dışı kalmalarıdır. Bu üzücü
noktayı bertaraf etmek için, umumiyetle üniversite
lere yapılan teklifler, bu bölgeler için kontenjan ay
rılmasıdır. Bu, işi hemen basite irca etmek ve kola
ya almaktır. Yetiştirmediğimiz, lise mezunu düzeyine
getiremediğimiz çocuklar için üniversitede kontenjan
ayırmak demek, üniversitenin bir bölümünü yararsız
hale getirmek ve bu çocukları da bir iki sene daha
üniversitede oyaladıktan sonra, olumsuz, menfi insan
lar olarak tekrar topluma iade etmek demektir,
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Yapılacak şey, bu çocukları, büyük yatılı liselerin
imkânlarından faydalanarak, yaz kursları aracılığıyla
üniversiteye hazırlamaktır. Bakanlıkta bulunduğu
muz kısa sürede bu konuda çalışmaların yapılması
için emir vermiştik, irnkân dahilinde olduğunu söy
lemişlerdi; fakat kısa süre sonra ayrıldığımız için, ne
olduğunu bilmiyorum.
Değerli arkadaşlarım;
Sayın Bakanın dikkatine sunmak istediğim diğer
önemli bir nokta, eğitimin laik yapısıdır.
Belirtmek zorundayım ki, son yıllarda çeşitli siya
sal etkiler ve zorunluluklar nedeniyle, eğitimin laik
yapısı, en ciddi ölçüde zedelenmiştir. Burada rakam
lar vermek istemiyorum; yalnız şunu belirtmek isti
yorum; eğer samimi olarak düşünce, dini kanaat ve
vicdan özgürlüğünü istiyorsak:, eğitimin laik yapısını
hep bera'ber dikkatle korumalıyız. Ve yine belirtmek
istiyorum ki, eğitimin laik niteliğinin bozulması, çok
ciddi sakıncalar doğuracak niteliktedir. Civarımızda
cereyan eden olaylar, hepimiz için yeterli ölçüde uya
rıcı bir mahiyet taşımaktadır.
Değerli arkadaşlarım;
Eğitim sorunu, her şeyden önce öğretmen sorunu
dur. Öğretmenlik mesleğini maddi ve manevi açıdan
cazip hale getirmenin bütün bir gayreti içinde devam
lı olarak bulunmalıyız.
Ülkenin her köşesinde, bazen hiçbir devlet memu
runun ve devlet elinin ulaşmadığı köşesinde büyük fe
dakârlıklarla yarının kuşaklarım, yarının büyük Tür
kiye'sini hazırlamakta olan öğretmenlerimizi, Yüce
Senatonun huzurunda sevgi ve saygıyla selâmlamak
isterim.
300 bin kişilik öğretmen ordusu içinde, bütün top
luluklarda olabileceği gibi, kusurlu davranış gösteren
belli sayıda insan bulunabilir. Bu istisnai durum, bü
yük öğretmen kitlesine duymamız gereken, şükran,
sevgi ve saygı hislerimizi gölgelememelidir.
Yüce Senatonun değerli üyeleri;
Eğitime ilişkin bu genel görüşlerden sonra, şim
di bir ölçüde ana çizgileriyle üniversitemize ilişkin bel
li konulara değinmek istiyorum.
Çağdaş düzeyde insan yetiştirmenin sorumluluğu,
üniversitelerimizin esas itibariyle görevi içindedir. Ge
lişmiş ülkelerde üniversitenin yanında bu fonksiyona
yardımcı olan, büyük, geniş kaynaklar vardır; fakat
gelişmekte olan ülkelerde, çağdaş düzeyde insan ye
tiştirme, insangücü yetiştirme fonksiyonu, hemen he
men tümüyle üniversitelere aittir." Bu nedenledir ki,
gelişmekte olan ülkelerde üniversitelerin önemi, ge
lişmiş ülkelerden çök daha fazladır.
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Yüksek huzurunuzda övgüyle ifade etmek isterim
ki, üniversitelerimiz, bugün uyguladıkları sistemin so
nucu olarak, uluslararası düzeyde bir değer ifade et
mektedirler.
Üniversite konusunda önemli bir nokta, araştır
ma fonksiyonudur. Üniversitelerimizin insangücü ye
tiştirme hususunda gösterdikleri başarıyı, araştırma
yönünde de aynı ölçüde gösterdiklerini iddia etmek
zordur. Ancak hemen ifade edeyim ki, araştırma, üni
versitenin yalnız kendi iradesiyle gerçekleştirebileceği
bir konu değildir. Araştırma, uzun vadeli sonuçlar
için, büyük mali fedakârlıklara katlanmayı gerektiren
bir alandır, ve ülkemizin sınırlı imkânları içinde bu
mali fedakârlıklara her alanda katlanmak, tabiatıyla
kolay oîmaımaktadır.
Üniversitelerimiz, bugün! Anayasamıza göre özerk
kuruluşlardır. Hemen belirteyim ki, bu üniversiteler
için bir ayrıcalık 'değil, görevlerini en iyi şekilde ye
rine getirebilmenin gereğidir.
Üniversite özerkliği üzerindeki tartışmaların, bugün
bitmiş olmasını büyük memnuniyetle kaydediyorum.
Fakat biraz da üniversite özerkliğinin etkisiyle olacak,
Türkiye'de siyasal iktidar - üniversite ilişkileri olduk
ça kopuktur. Aslında, üniversite özerkliğinin, siyasal
iktidar - üniversite ilişkilerini koparan bir tarafı yok
tur; ama henüz sisteme alışamadığımız için olacak,
itiraf etmek zorundayım ki, siyasal iktidarlar da ge
nellikle üniversite özerkliğine karşı bir yadırgama ve
bu ilişkilerde, üniversiteye biraz müdahale hevesi za
man zaman gözükmektedir.
Böyle heveslere düşmeksizin, üniversite ile yakın
ilişki kurmakta, yetişmiş insangücünün gerçekleştiril
mesi bakımından zaruret vardır. Bu işbirliği sağlan
madıkça, ne üniversite fonksiyonunu gereği gibi ye
rine getirebilir, ne de siyasal iktidarlar yetişmiş insan
gücünün sağlanmasına yardımcı olabilirler.
Üniversite konusunda önemli bir sorun da, ye
ni üniversiteler problemidir.
Yeni üniversiteler problemi, maalesef yetişmiş in
sangücü ihtiyacından çok, mahalli baskılar, siyasal
etkiler nedeniyle ortaya çıkmış veya hiç olmazsa, bu
baskı ve eğilimler altında gerçekleşme yoluna yönel
miştir. Halbuki yeni üniversite sorunu, Türkiye'nin
yetişmiş insangücü sorunudur ve bu anlayışın para
lelinde değerlendirilmesi gereken bir problemdir.
Bu nedenle, yeni üniversiteleri yetişmiş insan
gücü ihtiyacı içinde planlamalıyız ve belli bir plana
bağlayarak açmalıyız. Açmadan önce de, birkaç se
ne sabırlı olmalıyız. Yani 5 sene sonrası için bir
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yeni üniversiteyi planlamalıyız, bu 5 sene içinde bir
taraftan bina, Jaboratuvar ihtiyacını, öbür taraftan öğ
retim üyesi ihtiyacını temin etmenin yollarına baş
vurmalıyız. İşte bu noktada, dışarıya doktora için
gönderilen öğrencilerimiz büyük önem taşımaktadır;
ama bir defa daha işaret edeyim, üniversite tespit
edilmelidir, hangi kürsüsüne, hangi hoca ihtiyacı ol
duğu tespit edilmelidir ve daha baştan çocuğa, «Şu
üniversitenin şu kürsüsü için, hoca olarak yetiştiril
mek üzere, seni şu memlekete doktoranı
yapman
için gönderiyorum» denmelidir. Bu takdirde,
her
yönüyle başarılı sonuçlar elde edilebilecektir.
Bu arada, bilhassa Yüce Heyetinizin
dikkatine
sunmak isterim ki, her şehirde bir üniversite
aç
mak hevesinden de vazgeçilmelidir. Üniversiteler bir
kültür atmosferi isterler, bir kültür ortamı isterler.
Gerçek anlamda üniversite açmak istiyorsak, üni
versitelerin, üniversite adı altında meslek okulları
na dönüşmesini arzu etmiyorsak, bölge üniversitele
ri yoluna gitmeliyiz. Bölge üniversiteleri çok daha
başarıyla gelişirler ve gerçek anlamda üniversite ol
manın karakterine, niteliğine sahip olabilirler.
Değerli arkadaşlarım;
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanmış bulunan;
fakat henüz son şeklini almamış olan Üniversiteler
Kanunu tasarısını burada değerlendirmek istemiyo
rum. Çünkü, son şeklini almamış olan bir tasarı üze
rinde yapılacak değerlendirmeler, eksik bilgi üzerine
yanlış görüş beyanı niteliğinde olabilir. Yalnız bir
iki noktaya değineyim, bir iki noktayı dikkate su
nayım.
Bir kanuna egemen ilkenin doğru olması başka
bir hadisedir, bu ilkenin tatbikata intikali şekli, bu
ilkenin tatbikata getiriliş şekli başka bir hadisedir.
Eğer ilkeyi doğru tespit eder, fakat bunu uygula
maya getirecek kurallarda hata ederseniz, ilke de ba
şarıya ulaşmaz.
Bu cümleyi özellikle yükseköğretimin bütünleş
mesine ilişkin olarak söylüyorum; ben kişisel olarak
üniversite
seviyesindeki, düzeyindeki yükseköğreti
min bütünleşmesinden yanayım. Yalnız bu bütünleş
menin nasıl gerçekleştirileceği, intibakların nasıl sağ
lanacağı hususunda tam bir dikkat
gösterilmesini
Sayın Milli Eğitim Bakanımızdan rica etmek isterim.
Hele geçmişte ters etkileri görülmüş olan kanunlaakademik unvan verme, gibi bir eğilimden kesinlikle
uzak kalınmalıdır, bu noktadaki bütün baskılar ke
sinlikle reddedilmelidir.
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Yine bu Kanun dolayısıyla ortaya çıkan bir tar
tışma; Üniversitelerarası Kurula verilen
yetkilerin
üniversite özerkliğini zedelediği iddiasıdır. Bu iddia
nın hukuki dayanağı yoktur; çünkü Üniversitelerara
sı Kurul, bir üniversite kuruludur, bir siyasal etki
ye açık kurul değildir. Tasarıda bir tek dikkatsiz ifa
de vardır; Kurula Sayın Milli Eğitim Bakanının Baş
kanlık edeceği söylenmiştir. Bu, mümkün değildir.
Anayasamıza göre bu mümkün değildir. Onun dı
şında, Üniversitelerarası Kurul, gerekli yetkilere sa
hip kılınabilir. Önemli olan nokta, özerklik proble
mi değil, bu yetkilerin uygulamada yararlı olup ol
madığı, bu yetkilerin uygulama ihtiyaçlarına uygun
bir şekilde tespit edilip edilmediği problemidir.
Yalnız şu noktayı hemen belirteyim; Sayın Mil
li Eğitim Bakanının Üniversitelerarası Kurula Baş
kanlık edememesi, Anayasanın buna engel olması
başka bir hadisedir; bir üniversite organı olarak ku
rulmayacak bir başka kurulun
üniversite ile Milli
Eğitim Bakanlığı arasındaki ilişkiyi devamlı olarak
tesis etmesi başka bir problemdir ve tavsiyem odur
ki; bir üniversite kurulu değil, fakat üniversite ile
siyasal iktidar arasındaki köprüyü kuracak devam
lı bir kurulun meydana getirilmesinde büyük yarar
vardır. Bu kopukluk şimdiye kadar çok büyük ak
samalara sebep olmuştur.
Üniversite Kanun tasarısına ilişkin görüşlerime
son vermeden evvel, bir noktayı daha Sayın Milli
Eğitim Bakanımızın dikkatine sunmak isterim. Ta
sarıya son şeklini vermeden önce, şimdiye
kadar
olduğu gibi, üniversitelerin yetkili kurullarıyla, Üni
versitelerarası Kurulla tam bir işbirliği halinde ol
malıdırlar ve imkân nispetinde görüş birliğine vara
rak tasarıyı buraya getirmelidirler. Benim
kişisel
tecrübem şunu göstermiştir; bazan siyasal iktidarlar
üniversite temsilcilerine karşı devamlı bir kuşku için
dedirler. «Şu madde böyle olsun, tatbikatta yürü
mez.» dendiği zaman, daima hatırlarda,
«Acaba
kendileri için daha müsait bir zemin yaratmanın gay
reti içinde midirler?» diye düşünmüşlerdir. Bunun
ufak bir örneğini vereyim:
Bir Üniversiteler Kanunu hazırlanıyordu; bugünKÜ yürürlükteki Kanun hazırlanıyordu. Üniversite
lerarası Kurulu temsilen ilgili komisyona gelmiştim.
«Tam Gün» için hüküm konmuştu. Deniyordu ki;
«Öğretim üyeleri; resmi, özel, ücretli, ücretsiz üni
versite dışında hiç bir görev alamazlar.» Sayın Ba
kanın dikkatine sundum. Dedim ki; «Hiç bir dev
let kuruluşu, dünyanın hiç bir yerinde üniversitenin
yardımından kendini yoksun bırakamaz. Üniversite-
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ler, devlet hizmetlerinin dışında tutulamaz.
Onun
için, lütfen devletin arzu ettiği hallerde, üniversite
organlarının müsaadesine bağlayarak bu imkânı sağ
layın». Fakat Sayın Bakan Komisyonda teklifi he
men reddetti. Çünkü, bunu «Tam Gün» ilkesinin
üniversite tarafından ihlâlinin bir teşebbüsü saydı;
ama bu bir zaruretti; eve döndüm, gece yarısı 12'de
Sayın Bakan telefon -etti. «Efendim, Milli Eğitim
Bakanlığı olarak fikrimizi değiştirdik, hükmü koyu
yoruz.» dedi.
Şunun için belirttim: Üniversiteden gelen teklif
lere karşı kuşku duymak, yerinde bir hareket değil
dir. Burada, üniversitenin temsilcisi olarak gelen ar
kadaşlar taşıdıkları sıfatın ve temsil -ettikleri büyük
müessesenin sorumluluğu altında fikirlerini söyler
ler. Ciddiye alınmalarında, sözlerinin ciddiyetle de
ğerlendirilmesinde herkes için büyük fayda vardır.
Değerli arkadaşlarım;
Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine ilişkin görüşle
rimi, bütün eğitim kuruluşları için önem taşıyan şu
hususları belirterek tamamlamak isterim.
Eğitim kuruluşlarımız her türlü politik etkiden
dikkatle uzak tutulmalıdır. Eğitimin, bilimsel nite
liği ve objektivitesi özenle korunmalıdır. Siyasal ik
tidarlar, öğretmenler ve eğitim kuruluşlarındaki yö
neticiler arasında, siyasal eğilimlerine göre farklı iş
lem yaptıkları izlenimlerini verecek her davranıştan
dikkatle kaçınmalıdırlar.
Şu noktayı bir defa daha vurgulamak isterim: Si
yasal eğilime göre farklı işlem yapmamak yetmez,
siyasal eğilime göre farklı işlem yapılmadığı husu
sunda millete, öğretmene ve öğrenciye tam bir inanç
vermek gerekir. Eğitimde huzurun, temel şartının
bu olduğuna Yüce Heyetinizin inancını rica ederim.
Öğretmenlerimiz de, her düzeyde kendi sosyal,
sosyo - politik eğilimlerini öğrencilere yansıtmaktan
dikkatle kaçınmalıdırlar. Bütün çağdaş bilimsel ger
çekler ve görüşler tam bir tarafsızlıkla öğrencilere
götürülmelidir. Öğrenciler, zaman içinde kendi gö
rüşlerini
serbestçe oluşturabilmelidirler. Öğrenciler,
çeşitli görüşlerin tartışılmasının yaratacağı hoşgörü
ye sahip olarak topluma katılmalıdırlar. Diğer bir
deyişle; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir nesil
yetiştirmeliyiz.
Bilimsel
şüphecilikten uzaklaşmış, kendisi gibi
düşünmeyen her insana bir art niyetle bakan, ken
disininkinden farklı her düşünceyi baştan reddeden,
belli bir görüşe katı bir şekilde bağlanmış insanlar,
kendi özgürlüklerini kendi elleriyle, kendi davranış-
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j larıyla kaldırmış insanlardır. Bu insanlara özgürlük
lerini, hiç bir yasa, hiç bir sosyo - politik düzen iade
I edemez.
Yüce Heyetinizi derin saygılarla
selamlarım.
( (Alkışlar)
I
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Reisoğlu.
I
Efendim, Milli Birlik Grubu adına Sayın Kadri
I Kaplan, buyurunuz.
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Önce
Cum
huriyet Halk Parti Grubu.
I
BAŞKAN — Öyle değil mi efendim?
KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Sıra orada.
HİKxMET SAVAŞ (Eskişehir) — Tamam efenI dim.
I
BAŞKAN — Hayır, siz bilirsiniz. İktidar Parti
si belki en son ister; o bakımdan söyledim.
I
Buyurun Sayın Kaplan.
MB GRUBU ADINA KADRİ KAPLAN (Tabii
i Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakan;
I
Bu yıiki Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerindeki
I görüşlerimizi, daha ziyade sistemin genel bir eleştiriJ siyle, bu sistem üzerindeki somut, açık-seçik önerileI rimizi ortaya koymakla yürüteceğiz.
J
Değerli arkadaşlarım;
I
Bu sistemin kısa bir süre önce bir reform geçirI diğini biliyorsunuz. 1970'lerden sonra başlayan
bu
i hareket sırasında ve reform tedbirlerinin ParlamenI toda görüşülmesi esnasında, sisteme ve sistem için
I getirilen düşüncelere aykırı gördüğümüz bazı noktaI lan ve değişik düşüncelerimizi ortaya koymuş, açıkI lıkla belirtmiş ve bir plan döneminde yapılan tatbiI kat sırasında ortaya çıkan sonuçlara da, bundan önI çeki Milli Eğitim Bütçesi görüşmelerinde açık - seçik
I parmak basmıştık, onları belirtmiştik; onların yerine
I nelerin konması gerektiğini de ortaya koymuştuk.
I
Değerli arkadaşlarım;
I
I
I
J
j
I
I
I
I
I
I
I

Bu duruma rağmen, belgelerin incelenmesi ve be
yanların gözönünde tutulması sonucu şu yargıya varıyoruz ki, eleştiriler açıkça yapılmış olmasına rağ
men, resmi makamlarca tatbikattaki aksaklıklar görülmüş ve düzeltilmesi olanakları da ortaya konmuş olmasına rağmen, eğitimde düzelme olamamıştır. Onun içindir ki, şimdi biz Grup olarak, daha somut; ama teknik konulara daha fazla basarak önerilerimizi yapmak istiyoruz. Zaten Parlamento da, politik konulardan çok yoruldu bugünlerde; herhalde
kanatların birbirini daha iyi anlaması lâzım geldiği bir
ortam içerisine geldi, biz de münhasıran eğitim konusu üzerinde durmak suretiyle önerilerimizi yapmış
olacağız.

52 —

C. Senatosu

8 i 2 . 1979

B : 38

Değerli arkadaşlarım;
Önemi ve geçerliliği bugün için daha iyi anlaşılmakta olan bir olgu ile konuya girmek isterim. Bu
da, eğitim sisteminin bağımlılığı konusudur.
Artık kabul edilmektedir ki, bir toplumu tek başına eğitimle belirlemek, biçimlendirip yönlendirmek
mümkün olamadığı gibi, eğitimin yardımı olmadan,
bir toplumun istenen yönde ve biçimde gelişmesi de
olanaksızdır. Eğitim sistemi, öbür ekonomik ve top
lumsal sistemlerden soyutlanarak incelenebilir; fakat
aynı soyutlama işlemiyle bir toplumun eğitimini öbür
sistemlerden bağımsız olarak düzenlemek, elbette ki,
tamamen olanak dışıdır. Eğitim olgusunun bu açık
karakterinden hareketle şu yargıya varıyoruz:

1
I
I
I
I
j
I
I
I
I
I

Üç büyük plan döneminin geçirilmiş ve bu 15 yıl- I
lık süre içinde sayısız araştırma ve incelemeler yapılmrş; ilkeler, hedefler, önlemler saptanmış ve uygu
lamaya geçilmiş olmasına karşın, başarısız kalışın te- I
mel nedeni bizce, eğitim olgusundaki bu karakterin
yeterince kavranılamamış olmasıdır.
I
Değerli arkadaşlarım;
I
Herhalde yadırgamıyorsunuz; buradaki «Başarı,
sız kalış» deyimi, belgelerle teyit olunmuş, ortak bir
deyimdir. Bütün planlarda ve metinlerde aynı şey açık I
yüreklilikle: Devlet Planlama Teşkilâtı
tarafından
da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da mütemadi- I
yen ve ısrarla kaydedilmektedir.
Sayın Senatörler;
Geçmiş çağların değer yargılarından sıyrılmaya
başlayıp, bu çağın hareketliliği içine giren bir toplu
mun gelişme çizgisinde, asıl belirleyici ve yönlendiri
ci olarak üç temel dinamik ortaya çıkmaktadır. Bunlar; endüstrileşme, kentleşme ve tarımda modernleş
medir. Eğer değişmeye hazırlık dönemleri, iyi düşünülüp, etkin veriler ve ölçülerle planlanamamışsa,
özellikle gelişme sürecine girildiği zaman, bu dinamikler bütün hızlarıyla, gözetim ve güdüm tanımaz bir biçimde işlemekte ve ortaya o günden kesti
rilemeyen, istenmeyen, hatta hiç düşünülmeyen sonuçlar, toplum modelleri, çok kez de, urlaşma halin
deki toplumsal yabancılaşmalar çıkmaktadır. Sanırım,
Türkiyemizin manzarası da şimdi budur ve belki de
ta kendisidir.
Değerli arkadaşlarım;
Türkiye'mizin, modern çağ yönünde gelişmeye
yönelmesi çabalarına uzun boylu değinmeden, önem
li bir noktaya parmak basmak, istiyorum.
Bütün geri kalmışlara, tüm mazlum uluslara ha
reket işareti verip, önderlik yapan, zorlu bir ulusal
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kurtuluş savaşıyla kurulduktan sonra, devrimsel ni
telikteki köklü reformlarla da temellendirilen bu
modern laik devletin önemli bir kararı da, klasik
demokrasiyi tüm kurallarıyle işletmek ve gelişmesi
ni böyle bir dünya görüşü içerisinde yapmak kararı
olmuştur ve biliyorsunuz bu karar, İkinci Dünya Sa
vaşını takiben verilmiştir.
Değerli arkadaşlarım;
Bu kararın verilmesi sırasında, ileriye matuf ol
mak üzere, gerekli hangi siyasal ve toplumsal deği
şikliklerin yapıldığı ve yapılmadığı konusuna şim
dilik değinmemekle birlikte, konumuz olduğu için,
eğitim bakımından gerekli düzenlemelerin yapılama
dığını, hatta daha önce alınan bazı önemli tedbirle
rin de korunamadığını açıkça arz etmek mecburiye
tindeyim.
Eğitim düzenimiz, böyle bir kararsızlık ve hazır
lıksız temeline dayalı olarak 15 yılını geçirirken,
öbür yönden toplum, hızlı bir değişme içerisine gir
miş ve eğitim sistemiyle öbür sistemler arasındaki
ilişki âdeta kopmuştur. Oysa ki, bu 15 yıl içerisin
de toplum, biraz evvel sözünü ettiğim dinamiklerle;
yani endüstrileşme, tarımda modernleşme ve kent
leşme olgularıyla çok hızlı bir değişim içerisine gir
mişti. Bunlara yön verecek olan eğitimdi. Oysa ki,
bunlar eğitimimize yön vermişler ve eğitimimizi te
melde çarpıtmışlardır. 1960'larda görülen eğitimde
ki yapısal bozukluk, yetersizlik ve dengesizliğin te
melinde bu hazırlıksız
başlangıcın payı herhalde
büyüktür.
Değerli arkadaşlarım;
«Planlı» dediğimiz döneme gelince; (Kısa kısa bu
dönemler içinde bir geçit yapmak istiyorum) planla
ma işleminin en azından gerçek durumu saptama ça
bası ve disiplinli düşünmeye zorlama gibi nitelikleri
yüzünden, sorunlar gerçek yönleriyle ele alınmaya
çalışılmışsa da, ne doğru önlemleri bulmada, ne de
yeterli bir uygulama gücü sağlamada istenen başarıya
ulaşılamayarak, bir 18 yıl da böyle geçirilip, bugün
lere kadar gelinmiştir. Beni bu hükümde çok insafsız
bulmayınız. Biraz sonra arz edeceğim rakamlar bunu
teyit eder gözükecektir.
Değerli arkadaşlarım;
Bu dönem içinde ortaya çfkan, (Yani planlı dö
nemde) ve gerçekten büyük rakamlara ve boyutlara
ulaşan birtakım sayısal gelişmeleri ortaya koyarak,
buna «Planlı dönem eğitiminin başarısı» demeye de
dilimiz pek varmıyor. Bu sayısal büyümeler âdeta
kendiliğinden olmuş gibidir ve olmalıydı da. Zira, her
üç planın ısrarlı hedef saptamalarına ve yapısal deği-

C. Senatosu

B : 38

siklik önerilerine karşın, ne sayısal hedeflere ulaşma
da ve ne de yapısal değişikliği gerçekleştirmede ba
şarılı olunduğunu söylemek olanağına sahip değiliz.
Bu dönemde, toplumsal hareketlilik, gaye hızına; ya
ni momentumuna ulaştığı ve oldum olasıya kaynak
ları aşırı kullanma hastalığından da vazgeçilemediği
içindir ki, bütün sıkıntılar, işte şimdi, affetmez ta
vırlarıyla karşımıza çıkmış
bulunmaktadır. Yani
endüstrileşme, kentleşme ve tarımda modernleşme,
plan disiplinini aşarak ve alınan kararları da tanı
mayarak, kesin biçimde birbirlerini etkileyip, kendi
başlarına yol alıp gitmektedirler. Bu yüzdendir ki,
hükümetlerin aldıkları önlemler, temelde bir deği
şiklik yapmamakta, bir süre sonra mevcut gidişin
karşısında etkisiz kalıp, saf dışı olmaktadır. İşte, te
melde çarpıtılmış ve sosyal patlamalara hazır çirkin
leşen kentleşme olayı böyle ortaya çıkmıştır. îçe dö
nük, dayanıksız tüketim ekonomisi, pençesini sırtı
mıza böyle geçirmiştir. Bütün olanaklara rağmen, ta
rımımızın üstün bir teknolojiyi hâlâ kullanamaması,
işte bu yüzdendir. Bu sonucu daha belirgin çizgileriy
le tanımlamak ve açıklamak için, şimdi içinde bulu
nulan sosyo - ekonomik yapıya geçen yıl genişçe de
ğindiğim için, bu tekrardan kaçınarak sadece olayı
kaydetmekle yetiniyorum. Çok kez, iktidarla, muha
lefeti birbirine düşüren birtakım olayların temelinde,
hepimizin elbirliğiyle parmak basması lazım gelen bu
gerçeklerin yattığını da hatırlamalıyız.
Değerli arkadaşlarım;
Milli eğitimimizi böyle bir garibenin doğması
için kullanabilseydik, her halde çok iyi olacaktı. Bu
nu başarmak için, tüketim ekonomisinin bağışlama
yan vahşi pençesine yakayı kaptırmadan; yani hiç
değilse Birinci Plandan itibaren, tam bir ağırlık ve
azimle eğitim sektörüne eğilmek; bir taraftan mevcutu iyi kullanırken, bir tarafdan da yatırımları, ya
pılmış olanların çok üstüne çıkarmak gerekirdi. Bu,
tam olarak yapılamamıştır. Milli Eğitimimize çok
şeyler yapmışızdır. Oranları % 14 - 15 arasında tutmuşuzdur. Milyarlar vermişizdir.
Hepsi doğrudur;
ama bir başka şey daha doğrudur; Türkiye, binlerce
seneden beri devam eden bir dünya görüşünden yep
yeni bir dünya görüşüne geçmişti; Türkiye kabuk de
ğiştiriyordu, Türk toplumu hızlı bir kalkınma döne
mine girmek istiyordu. Bütün bunların gerektirdiği
eğitim, en başta ele alınması lâzım gelen bir olguydu,
bu olguya gereken önem, şimdi verilenden çok daha
üstün olmalıydı. Bunun yapıldığı kanaatinde deği
liz.

8 , 2 . 1979

O : 2

Burada uzun uzun tekrarlamaya gerek yok; fakat
açıkça görülmektedir ki, her plan, bir önceki planla
saptanan hedeflere ulaşılamadığını alınan önlemle
rin uygulanamadığını, öngörülen yapısal değişiklik
lerin başarılamadığını, en açık ve tanımlı anlatımlar
la ortaya koymaktadır. Dokümanlar bunu söylüyor.
Demek ki, bugünlere bilerek ve sakıncalar görüle
rek gelinmiştir. Kuşkusuz, üzülerek ve elbette isten
meyerek bu noktaya gelinmiştir; ama ne olursa olsun,
bu durumun hoş görülecek ve bağışlanacak bir tarafı
da yoktur. O halde, basiretimizi bağlayan nedir?.. Sa
dece birkaç örnekle bunu belirterek, eğitim sistemi
mizin bugünkü durumunu görmek mümkündür kanı
sındayım ve sizlere kısaca bunu arz etmek istiyo
rum.
Değerli arkadaşlarım;
Çağımız makina ve elektronik teknolojisi çağıdır.
Oysa ki, Türk eğitimi hâlâ % 60 genel ve % 40 mes
leki ve teknik bilgilerin % 50'sine yakın bir kısmının
da dinsel bilgiler ve genelden farklı olmayan meslek
bilgileri olduğunu kabul ederseniz, gerçekte bu yapı,
c
/c 80 akademik ve genel, % 20, bu çağın gerektirdi
ği teknik nitelikte bir yapıdır.
Bu yapıyla bu çağa
ulaşamazsınız. Bu teknik yapı içinde bulunan bir eği
tim düzenine sahip olan ülkeler, bu çağın dinamik kal
kınma yolunda hız almış, hızlanmış ve hedefine var
mış toplumların içerisinde sayılamaz. Bunu belgeler
söylüyor, bunu hepimiz biliyoruz; ama bunu düzelt
miyoruz. Düzeltmediğimizin açık kanıtını şimdi vere
ceğim.
Değerli arkadaşlarım;
1960'larda; 18 yıl önce % 65 genel, c/c 35 teknik
olan yapıyı, on yıl içinde % 55 teknik, % 45 genele
çevirecektik. Oysa ki, 18 yıl sonra; yani bugün, genel
% 60'ta, teknik % 40'tadır. 18 yıl içerisinde % 5,5
diziyem yapısal değişikliğini yapan toplumlar, bu eği
timle çağa ulaşamazlar.
Değerli arkadaşlarım;
Bir mukayese olmak üzere arz ediyorum; yararı
var. Diğer toplumlarda, kalkınmakta olan, kalkınmış
olan ve hızla kalkınma yolunda olduklarını görüp
âdeta kıskandığımız toplumlar, (Milli duygularımız
bakımından kıskanıyoruz, geçmek istiyoruz onları.)
hep yapılarını c/c 30, % 40; daha fazlası olan da var,
genelde bırakmışlar, % 60 - c/c 70 tekniğe dönmüş
lerdir. Onlar hatalı ise, biz devam edelim bu yolda.
Gerçek o ise, o yola dönelim arkadaşlar. Böylece,
eğitim yapısının teknik eğitim aleyhinde hızla ve bü
yük ölçüde değiştirilmesinin kaçınılmaz zorunluluk
olduğunu her halde ifade etmiş oluyorum.
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Sayın arkadaşlarım;
Sistemin en sakıncalı aksaklığı bizce; bu bir anar
şidir işte, esasında bu bir anarşidir. Bu konuda ise
en büyük boşluğu ve noksanlığı da, yerli yerine
oturtulmuş ve kurumlaştırılmış bir yaygın eğitimden
noksan olmuştur, yoksun kılınmıştır. Yaygın eğitim
den.. Neden?. Bizzat kendimiz, kendi bünyemiz bu
nun nedenlerini bize veriyor. Her ölçüyü kendimizde
arayacağız ve elbette her önlemi kendimizden çıka
racağız.
Sayın arkadaşlarım;
Kalkınmamızın ne nitelikteki bir teknik emek or
dusunun sırtından sağlandığını düşündüğümüzde; yu
karıda değindiğim boşluk daha çarpıcı bir biçimde
ortaya çıkacaktır. Biliyoruz ki, önce örgün eğitimdeağırlık, çağın gerçeklerinin gerisine düşmüş olan bir
genel eğitim yönündedir. Bunu az önce inceledik.
Öbür yönden, örgün eğitimin sayısal olanaklar bakı
mından yetersizliği de ortadadır. Şöyle ki; bugün,
ilkokulu bitiren yavrularımızın % 52'si, temel eğiti
min ikinci kademesi
olan ortaokulu
bitirenlerin
% 65"i, ortaöğretimi; yani lise kademesini bitirenle
rin % 70'i bir üst öğremine devam etmek olanağına
sahip değildir. Kendi yoksullukları yüzünden değil,
Devlet veremediği için sahip değildir. Devlet, c/c 52
ilkokul talebesine, «Git kardeşim, git yavrum. Ben
seni okutamıyorum.» dediği için, gerekli ortaöğretim
kademesinin ilkini açamadığı için, % 52 çocuk (ki,
bunların miktarı her sene 700 bine yakın) tekrar ha
yatla boğuşmaya dönmektedir.
Bunu yaklaşık sayılarla şöyle ifade etmek iste
rim: 659 bin civarında ilkokulu bitirenler, 238 bin
civarında ortaokulu bitiren, 185 bin civarında orta
kademeyi; yani ortaöğretimi bitiren yaklaşık 1 mil
yon 82 bin çocuk iş piyasasına; işte o gördükleri
eğitimle atılmaktadır. Bunlardan alınacak verim de
hiç kuşkusuz, tekniğe alışkanlık bakımından, ilkokul
da kendilerine ne verdiysek; dikkatlerinize arz edi
yorum, ortaokulun seçmeli dersleriyle bunlara ne
öğretiiebiliyorsa ve ortaöğretimin teknik ve mesleki
okulları dışındaki lise ve genel meslek okullarında
bu çağın tekniği bakımından neyi, ne kadar öğreneb'iliyorlarsa, işte onların verimi de o kadar olacaktır.
Bundan daha fazla verim bekleyemezsiniz.
Teknik ordunun temeli daha çok ilk ve ortaoku
lu bitirip, ya da bitiremeden çıraklıkla işe başlayan
lar oluşturduğundan,
endüstrileşmemizin ve katla
narak büyüyen hizmetlerin üstesinden gelmenin, ne
ölçüde yetersiz bir emek yığınının sırtına yüklenmiş
— 55
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olduğu, işte bu rakamların gerçekleri içerisinde yat
maktadır.
Bugün Türk eğitiminin en büyük noksanlığı bu
rada bulunmaktadır. Açıkçası: bir yönden iş piyasa
sıyla yakın işbirliği halinde örgün ve mesleki teknik
eğitimin niteliğini yükseltip, maliyetini düşürürken,
bir yönden de eğitimsiz olarak iş hayatına atılan ço
cuk ve gençlerin iş öncesi ve hizmet içi eğitimlerini,
gene iş piyasası ile yakın işbirliği halinde, sağlam
bir mesleki ve teknik yaygın eğitim çabasına daya
tarak başarmak görevi, bütün çıplaklığıyla ortada
durmaktadır.
Yaygın eğitim bakımından bu çapta bir örgüt
lenmeye ve kurumlaşmaya gitmeden, hangi kademe
için olursa olsun, örgün eğitime daha fazla para
ayırmayı; (çok net ve derin çizgileriyle ifade etmek
istiyorum.) dengesizliğe neden olduğu ve toplumun
gelişme maliyetini de yükselttiği için, yararsızlığı bir
yana, ayrıca da zararlı bulmaktayız. Bugün, bu du
rumda olduğumuz kanaatindeyiz biz. Bir plan döne
minde 5 - 6 milyon gendn yarım - yamalak bilgilerle
kalkınma ordumuza katılması sonucunu veren bu
günkü harcama yapısıyla, daha çok ortaokul, lise ve
milyonları yutan üniversite açmanın ne yarar sağla
dığını çok iyi düşünmenin
gerektiği kanısındayız.
Onun için, «Bu bütçede olabilirlik ölçüsünde keşke
değoşilklilkjer yapılmalı idi.» diyoruz; fakat
1980
bütçesinin oransal yapısı ise, önemli ölçüde değişti
rilmelidir.
Değerli arkadaşlarım;
'Kanımıza göre, Cumhuriyetin ilk döneminde baş
layan sanayileşme hareketini eğitsel bakımdan des
tekleyecek olan fonksiyonel nitelikli eğitimin, ülke
miz için bugünkünden daha geçerli olduğu şimdi da
ha iyi anlaşılır hale gelmiştir.
İlkokula dayalı sanat okullarından yüksek tek
niker okullarına kadar; kendi mantığı içinde ve ülke
gerçekleri
karşısında tutarlı bir hiyerarşik yapıya
sahip bu sistemin, yeni tip diploma sevdası uğruna
ortaklan kaldırilmaisı, kanaaJtîmlizce hiç de iyi olma
mıştır. O sistem ıslah edilebilirdi. O sistem, merkezi
Avrupa devletlerini, o sistem Almanya'yı Almanya
yapmıştı. Biz o sistemi bozup, yerine yenisini koyar
ken çok daha değişik şeyler getirdik. Onu ıslah ede
bilirdik.
Sayın arkadaşlarım;
Eğitim
sisteminin temel aksaklıklarından
bir
üçüncüsü de, hiç kuşkusuz «Program ve model»
konusudur. Yani «Hangi amaca
yönelik okul, ne
tip okul?..» konusudur.
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Bu konu, hiç kuşkusuz daha önce değindiğimiz,
teknik eğitime dönük yapısal değişiklikle ve örgün
eğitimden yararlanamayan
milyonların iş hayatına
hazırlanmasını sağlayacak olan mesleki ve teknik
yaygın eğitim çabasıyla ve daha bazı ölçülerle bir
likte ele alınacak bir konudur; «Ne tip okul, nasıl
bir okul, nasıl bir model?...» konusu...
Değerli arkadaşlarım;
Şimdi, yuikiarıdan beri açıklanmaya çalıştığim husus
larda; teknik eğitimin yapısal değişikliğinin nasıl
sağlanabileceği, me'sleikÜ ve teknük eğitimin, yaygın
eğitimin nasıl örgütlenebileceği ve bu değişikliklerle
beraber, eğitimin merkezi idaresinde neler yapılabi
leceği konusunda kısa kısa bazı bilgiler arz edeceğim.
Değerli arkadaşlarım;
Eğitimin dayanacağı felsefe, hiç kuşkusuz Türk
toplumunun benimsediği dünya görüşü olan özgür
lükçü demokrasiye uygun olacaktır.
Bunda hiçbir
tereddüdümüz yok. Türk insanı buna göre eğitil
melidir. Bütün programların ve tüm eğitsel faaliyet
lerin temeli bu düşünceyle mayalanmalıdır. Bu dü
şünce, okul öncesi çocuğundan, iş hayatındaki ça
lışanına ve köşesine çekilen emeklisine kadar; toplu
mu bütünüyle kapsayan, kesintisiz
sürdürülen bir
eğitim türü olarak, âdeta bir siyasal eğitim niteliğiyle
uygulanmalıdır.
Değerli arkadaşlarım;
Anayasalar dünya görüşlerinin somutlaştırılmış
örnekleridir. Anayasamız da öyledir. O halde, Türk
eğitim sisteminin amacı, kendi Anayasamızın içeri
sindedir. Bu felsefe ve amacı birlikte ifade etmek
gerekirse, «İnsan haklarına dayalı milli, demokra
tik, laik ve sosyal hukuk devleti yönünden insan
yetiştirmek.» gibi bir ifadeyi kuilanmak, herhalde
öz fikri ifade etmek için yetecektir. Gerisi ayrıntı
dır, plandır hedeftir ve ilkedir.
Bu söylediklerim,
bugün dokümanlarda olmayan yeni fikirler değil,
bunların hepsi var; ama istenilen yerde, istenilen bi
çimde değil. Asılla esas, ilkeyle hedef, birbirine ka
rıştırılmak suretiyle, ancak bir üslup içerisinde geçiş
tirilmiş gözükmektedir.
Biz biliyoruz ki, bu eğitim felsefesi, amaçları, he
defleri ve ilkeleri, eğitim belgeleû'nin gereken her
yerinde, gereken açıklıkta ve bütün sisteme ışık tu
tacak bir kesinlikle yeniden bir tasnife tabi tutul
malı ve yerli yerine konmalıdır.
Değerli arkadaşlarım;
Bu güzel sözlerin hayata
şartı ise, bu bilgileri verecek
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yaratılmasıdır; her eğitim kademesinde, her eğitim
fırsatı bulunduğu yerde ve herkess uygulamak için,
Bakanlığa, özellikle Bakanlık Talim - Terbiye Kuruluna bu yolda; yani bu kaynak eserleri yaratmada
çok işler düştüğü kanısındayız.
Değerli arkadaşlarım;
Teknik yapıdaki bu yapısal bozukluğu, eğitimin
yapısındaki bu yapısal bozukluğu düzeltmek için de
şu yollara başvurulmasında fayda umuyoruz:
Bunun başarılabilmesi için hem teknik eleman1ar, hem de işyerleri için özendirici önlemler alınmasına, ek yüklemler getirilmesine, uygun okul mo
dellerinin geliştirilmesine ve yatırım
olanaklarının
artırılmasına, işyerleri ve organize endüstriyle yakın
işbirliğinin kurulmasına bağlıdır. Bunlar üzerinde ne
gibi hareketlerin uygulanabileceği, ne gibi önlemlerin
bulunabileceğini, bugün Milli Eğitim Bakanlığımızın
içinde var olan ve bildiğimiz ve uzmanlıklarını her
övgü ile dile getirdiğimiz insanlar vardır ve bilmektedirler.
Değerli arkadaşlarım;

Endüstrileşmiş ve endüstri
ötesine geçmiş top! lumların uygulamalarının çekiciliğine asla kapılmaI dan, ülkemiz için mesleki ve teknik eğitimin daha alt
basamaklardan başlamasının zorunluğuna inanıyoruz.
Bunun için, «ortaokul» dediğimiz
temel eğitimin
] ikinci kademesine dörder yıllık üç tip okul modeli
i öneriyoruz. Bunlar;

I
Kentsel bölgeler için «Genel Temel Okul» ve
I «Teknik Temel Okul» modelleriyle kırsal bölgeler
I için «Çok Yönlü Temel Okul» modelleridir. Genel
ve teknik temel okullar ilk iki sınıflarını ortak prog
ramlarla yürütüp, son iki yıllık dönemi genel ve tekı nik konularda sürdürerek tamamlarlarsa, işte o za
man, bu okul mezunlarının ortaöğretimdeki akade
mik ve teknik öğretime hazırlanmaları daha sağlamlaşacak, çocukların ilgi, istidat ve yeteneklerine göre
yönlendirilmeleri ülkemiz gerçeklerine daha uygun
I olacak; bu kademeden hayata atılacakların hiç de
ğilse önemli bir bölümü iş alanlarına daha bilgili ve
1 daha becerili gönderilmiş olacaktır. Kentsel bölgeler
de yer alacak olan temel okulların % 70'inin teknik,
% 30'unun genel nitelikli olmasıdır ki, ancak teknik
yöne doğru radikal bir yönelişi sağlayacaktır.
I
Değerli arkadaşlarım;
i
Önerdiğimiz dört yıl süreye dayalı bu ikinci ka
deme temel eğitimin altında da, dört yıl süreli bir ilk
kademenin bulunmasını yeterli buluyoruz. Bu şim
diki sisteme çok aykırı bir fikir gibi gözükebilir.
uygulanmasının tek
temel kaynak eserler J Gerekçelerini arz etmek istiyoruz:
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Bugünkü kitle iletişim araçları ve özellikle tele
vizyon gerçeği karşısında, eğer bunları iyi kullanır
sak, âdeta ikinci bir ilkokul öğrenimi sağlamak
mümkündür. Ayrıca, bugün için ilkokul mezunları
nın yarısından çoğu, biraz evvel değindiğim gibi, üst
öğrenimden nasibini almadan yaşam kavgasına, bo
ğuşma alanına dönüp kısa sürede okur - yazar ol
duklarından, (Milli Eğitim Bakanlığının resmi bel
gesinin ifadesidir.) beş yıl süreli ilkokulu bugün için
gerçekten israf sayıyoruz. Televizyonla (Ama bu
günkü eğiticilik yeteneğinden
yoksun televizyonla
değil. Politik bakımdan kullanmıyorum bu sözleri.
Hiç değilse şahsi kanaatim olarak kabul edin; tele
vizyonumuzu iyi kullanamıyoruz.) işbirliği halinde
uygulanacak dört yıl süreli bir ilköğrenimin, bugün
künden daha başarılı bir sonuç vereceğinden hiç
kuşku duymuyoruz, ilkokuldan alınacak bir yıllık
dilime isabet eden harcamalar, bu kademe yanına
yerleştirilecek olan mesleki ve teknik yaygın eğitim
çabalarına harcanırsa, işte o zaman 11-13 yaşında
ki çocuklarımızı da bugünkünden çok daha iyi ye
tiştirerek hayata göndermiş olacağız.
Değerli arkadaşlarım;
Türk eğitiminde, teknik bakımdan da kilit nokta
olan ortaeğitim kurumlarının akademik ve meslek
olarak ayrılmasını, liseler olarak ayrılmasını, boIümlenrnesi bakımından doğru; ama hepsinin «Li
se» sözcüğü altında toplanmasını, dünyada olmayan
bir örnek ve eğitim gerçeklerine aykırı bir tatbikat
olarak kabul ediyoruz. Buna lüzum yoktu. Yanlış
uygulanan bir politika yüzünden, bir sosyal itibar,
bir hayat memat meselesi, bir diploma alma meseselesi haline sokulduğu içindir ki, buna mecbur ol
duk ve hepsine «Lise» dedik. Oysa ki, akademik ve
teknik liselerin yanında, dünyanın her yerinde ol
duğu gibi, meslek okulları bulunabilir ve dikey ge
çişlerle, yatay geçişlerle öğretimin bütünlüğü
ra
hatlıkla sağlanabilirdi. Bunu birkaç kez bu kürsü
den dile getiriyoruz; Yapılıp yapılmayacağını bilmi
yoruz; ama yapılması gerektiğine inanıyoruz.
Değerli arkadaşlar;
Eğitim ve öğretimin teknik niteliğe kaydırılma
sında yükseköğrenime de elbette büyük paylar düş
mektedir. Bunun için yükseköğrenimin, uygulayıcı
insan yetiştiren yükünü iki - dört yıllık süreli öğre
nim veren yüksek meslek okulları üzerine almalıdır.
Ortaöğretimde değinilen meslek okullarından yük
seköğrenime dikey geçişler, bu yüksekokullar yö
nünde olmalıdır. Dünya ne yaparsa yapsın; ama biz,
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kendi sistemizden, gene kendi sistemizi, kendi ih
tiyaçlarımızdan kendi önlemlerimizi çıkarmaya mec
buruz; 2 000 yılına hızla erişmek için mesburuz.
Değerli arkadaşlarım;
Eğitimin niteliğini zorlu bir girişimle teknik ala
na kaydırma için gerekli gördüğümüz bu çabalar
dan sonra, şimdi, yayg;ın eğitimin bir bütünlük için
de nerelere monte edilebileceği üzerinde birkaç dü
şüncemizi ortaya koymak istiyorum.
Arkadaşlarım;
Demin de değindim, ilkokuldan 600 bin civarın
da, ortaokuldan 200 bin civarında ve daha üsten
100 - 200 bin civarında, yaklaşık 1 milyon civarın
daki çocuğumuzu, doğru dürüst bugünkü teknoloji
nin istekleriyle hazırlamadan hayata geri gönderdi
ğimiz açıktır. Bunun için yaygın eğitimde çok deği
şik bir örgütlenme modeline ihtiyaç vardır. Milli
Eğitim Bakanlığının örgün teknik eğitim için giriş
tiği, iş içinde ve iş çevrelerinin işbirliği ve desteğiy
le eğitim düşüncesini bu konudaki, OSANOR ve
benzeri gibi projeleri ve bu çabayı Türk milli eği
tim sisteminin en hayırlı ve verimli bir girişimi sa
yıyoruz. Ancak, bu sınırlı çabanın, mesleki ve tek
nik yaygın eğitimi de kapsayacak şekilde coşkun
bir girişim halini alarak, eğitimdeki en büyük nok
sanlık ve boşluğun doldurulmasını, bu büyük ham
lenin başarılmasını diliyor ve bunu umutla bekliyo
ruz. Çünkü, adımlar doğru yönlere atılmış bulun
maktadır.
Değerli arkadaşlarımız;
Halen yetersiz çabalar halinde uygulanmaya ça
lışılan pratik okullar çalışmalarını da ilk ve orta
okul çıkışlarına organik olarak yerleştirilecek olan
elektrik, elktronik, mekanik, tarım, sağlık, hayvan
sağlığı, sıhhi tesisat, hayvancılık, inşaat ve benzer
leri gibi teknik branşlarda kurslara dayalı ve endüst
ri çevrelerinin işbirliği ve desteğiyle öğrenim yaptıran
yayın eğitim okullarında yüz binlere hitap eden bir
kapsamla devreye sokulmasını özlüyoruz. Özellikle
devlet ve her çeşit kamusal statülü endüstri kuru
luşları bu çabanın en büyük payını yüklenmelidir.
Değerli arkadaşlarım;
Bu söylenenler tipinde ya da benzeri durumda
ibazı uygulamalar bugün var; ama çok dağınık, kurumlaşmamış ve örgütlenmemiş durumdadır. Bun
ların kurumlaşmasını, örgütlenmesini ve büyük çap
ta, çığ gibi büyümesini; bunlar bir bütünlük haline
getirilmeden mütemadiyen örgün eğitimde neye ya
radığı çok tartışılır dikey geçişlere gidilmemesini
öneriyoruz.
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Değerli arkadaşlarım;
Sanırım ki, eğer büyük oranlarla teknik eğitime
yönelemez ve eğitimsiz milyonların, teknik emek
ordusunun en faal unsurları olarak hayata salıveril
melerini en kısa sürede önleyemezsek, işte o zaman,
nüfus bakımından uluslararası sıranın şurasında idik,
canlı hayvan bakımından burasında idik, demekle
ve benzeri birtakım sayıları dile getirmekle Üçüncü
Planın uzun süreli perspektifindeki, 1995'te, 1970'
ler İtalya'sının durumuna erişmek gibi, aslında biz
ler için hiç de iç açıcı olmayan bir hedefe bile ulaş
mak mümkün olamayacaktır. Onun ötesinde,
20
yıl sonra bugünkü Almanya gibi olmak fikri samimi
olsa bile, sonunda kendimizi kandırmış olacağız. Bu
raya ulaşmanın tek yolu, geçmiş çağların skolastik ve
mistik zihniyetini terk ederefk, bu çağın dinamik dü
şüncesine dayalı bir zihniyetle ileriye atılmak, yep
yeni modeller üzerinde çalışmak, yepyeni öneriler
le 2 000 yılına doğru hızla yol almaktan geçer.
Değerli arkadaşlarım;
Eğitim idaresinin yenileştirilmesi için çok söy
lendi, ben üzerinde fazla durmayacağım. Yalnız ör
gün eğitim diploması veren yaygın okullar, yaygın
eğitim yaptıran örgün okullar; ikiz genel müdürlük
ler gibi çok çarpraşık bir duruma gelmiş olan
bu
merkezi idareyi düzeltemezsek, yarım milyonu aş
kın sadece yönetici ve eğiticisi olan ve milyonlarca
genci sinesinde barındıran bu teşkilât, bu bünye ile
iş göremeyecektir, ilk adımlardan birisi, evvelâ bu
merkezi bünyeyi düzeltmöktir. Eleman
olduğuna
kaniiz. Sayın Bakanın doğru adımları atacak bir
nitelikle işe giriştiğinden de asla şüphe etmiyoruz;
ama bunu bekliyoruz.
Değerli arkadaşlarım;
Üniversiteler üzerinde bir - iki noktaya
etmek istiyorum.

temas

Üniversiteler elbetteki bu memleketin mimarları
nı, ustalarını yetiştiren müesseselerdir; yani büyük
çapta yeni toplumsal modeller, ortaya getiren mü
esseselerdir.
Üniversiteler, kolaylıkla kurulan mü
esseseler değildir. Üniversiteler pahalı müesseseler
dir. Eğer geçen 10 yıl çocuklarımıza ne verebildiysek, hiç kuşku duymuyoruz ki, 2 000 yılına Türkiye'
yi götürecek insanlar onlar olacaktır. Geçmiş eği
tim anarşisi içerisinde, halen içinde bulunduğumuz
durumlarda ve bir türlü yakamızı sıyıramadığımız
toplumsal anarşik ortamda bu çocuklara acaba ge
çen 10 yılda ne verebildik?.. Ne verdiysek, onu ala
cağız. Bunu çok iyi düşünmeliyiz, 2 000 yılına ka-
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dar hayal kurmamalıyız, ek tedbirlerimizde başlıca
bu etkeni; bu temel etkeni; bu temel etkeni iyi gör
meliyiz. Ne verdiysek onu alacağız. Onun için di
yoruz ki, değerli arkadaşlarım; yıllardır sözü edilen
bu anarşik ortam artık son bulmalıdır. Gene diyo
ruz ki, Parlamento artık birbirini iyi tanımaya baş
lamalıdır, birbirine daha çok yakınlaşmanın yolla
rını aramalıdır. Onun için diyoruz ki, 2 000 yılına
parlamento daha çok ve daha bütünlük
halinde
ağırlığını koymalıdır.
Değerli arkadaşlarım;
Yükseköğrenim iki tip üzerinde bina edilir. Eği
tici insan tipi, öğretici insan tipi, bilgi ve teknolo
ji üretici insan tipi, uygulayıcı insan tipi. Bu ikisi
birbirine karıştırılamaz. îkisi bir bütündür; doğru.
İkisi bir bütünlük içinde düşünülmelidir;
doğru.
Ama, ikisi bir çatı altında toplanır,
kanaatimizce
yanlış. Dünyanın hiç bir yerinde olmayan bu sistemi
bize getirmede aceie davranıîmamasını istirham edi
yoruz. Bu yolda son adımın atıldığı kanaatinde dedeğiliz. Son sözün söylenmesi zamanının Sayın
Bakan için geldiği
görüşünde de değiliz. Bu
yolda üniversiteler
için söylenen
ve yerleşmiş
geleneklerini
kurmuş üniversitelerimizi
tutarsız
lığa, hatta çıkarsızhğa götürecek şekilde tefsir edi
lebilen sözlerin dikkatle söylenmesi gerektiği kanaa
tindeyiz. Üniversite eğer üniversite olacaksa; paha
lıdır. Üniversite bütün araştırmalarını
endüstri ile
çok yakın işbirliği halinde ve hemen çok kolaylıkla
ucuza mal edemez; ama bir yüksekokul endüstri ile
daha çabuk işbirliği yapar ve maliyeti düşürebilir.
Onun için üniversiteleri, üniversite gibi yaşatmak
istiyorsak, pahalı çalışacağını bilmeliyiz ve ona gö
re davranmalıyız.
Değerli arkadaşlarım;
Üniversiteye gelmişken, şunu da açıklıkla orta
ya koyalım ki, bir toplum ki; «Ekonomik, sosyal ve
kültürel hayatını plana bağlar.» diye Anayasasında
hüküm koymuştur, bir toplum ki; insan gücü kay
nağını planlamıştır; o toplumda üniversiteler özerk
liğin arkasına çekilerek, «Ben buna katılmam» de
mek hakkına sahip değildir. Böyle bir özerkliği ka
bullenmek mümkün değildir ve bunu anlayamıyo
ruz. Ancak burada idarenin tek taraflı üniversite
üzerinde emri kumanda etmek yetkisi vardır demek
istemiyoruz. Demek istediğimiz şudur ki, incelik şu
noktadadır ki, insan gücü planlanmışsa; yani «Kimi
ne için, ne zaman, ne miktarda yetiştireceğiz?» diye
bir plan yapmışsak ve parasını vermişsek, üniversi
te buna uymaya mecburdur. Burada incelik üniver58 —
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sitenin de, «Genel idare beni destekle» demek hak
kına sahip olmasıdır. Verirseniz yapacaktır, vermez
seniz işte o zaman yapmamak hakkı doğacaktır. Bu
inceliği getiremediğimiz takdirde üniversitelerle ida
reler arasındaki sürtüşme asla son bulmayacaktır
kanaatindeyiz.
Değerli arkadaşlarım;
Sözlerimi bitirirken, şu noktaya esaslı bir şekil
de değinmek istiyorum:
Çoğulculuk güzel bir şeydir; fakat kültür ko
nusunda temele inen ve bölücülüğe yönelen fark
lılık, kabul edilebilir bir düşünce değildir, kanaatin
deyiz. Etnik yapı ve dinsel inançlar bakımından de
ğiştirilemez gerçekler halinde var olan farklılığı, sağ
ve sol aşırılıkların istismarına açık tutacak bir du
ruma getirmek çok tehlikeli oyunların oynanmasına
neden olmaktadır. Çoğulculuk ulus ve ülke bütünlü
ğünün parçalanması yönünde kullanılamaz. Katı
laşmış ve tüm seçeneklerini kaybetmiş türdeki solun,
kültür ve toplum anlayışına uygun düşüyor diye,
öbür yönden de aynı nitelikteki sağın, dar ve katı
anlayışından doğan ve her iki yönden de birliğimizi
tehdide yönelen bölücü hareketlere hiç bir şekilde,
hele özgürlükçülüğün gereğidir diyerek, hiç bir fır
sat verilmemelidir kanaatindeyiz.
Bunun için esasen lâik olan eğitimimizden en
ufak bir ödün verilmemesini, bu yolda en küçük bir
kapının aralanmamasını, zorlamalara karşı şiddetle
direnilmesini ve etnik yapı ve inanç farklılıkları
nın tartışma dışında tutulmasını böylece her iki ko
nuda da sadece kardeşlik, vatandaşlık ve eşitlik kav
ramları ve gerekleri üzerinde durulmasını ulusal
varlığımızın temeli sayıyoruz. Bunu korumak için
her fedakârlığa katlanmalı, en çetin mücadeleleri de
göze almalıyız. Bu görev bizlere büyük önder Ata
türk'ün bıraktığı en büyük emanettir, ona ihanet
edemeyiz.
Türkiyemiz, kurtuluşları için öncülük ettiği ulus
lara bu yolda da çok iyi bir örnek vermelidir. 20 nci
yüzyılın başında yaptığımız öncülüğü, 21 nci yüz
yıla girerken de göstermek mecburiyetindeyiz.
Değerli arkadaşlarım;
Türk öğretmeni elbette ki, bu düşünce ve inan
cın sahibidir ve sahibi olmaya da mecburdur.
Değerli arkadaşlar;
Bu konuyu noktalarken bir hususu, hem de çok
söylediğimiz bir hususu yeniden tekrarlamak ihtiya
cını duyuyoruz. Böylesine çok ileri nitelikli bir Ana
yasanın temelinde «Karınca kaderince» harç koy
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muş olan bizler, Milli Birlik Grubu, insanlık haysi
yetine ve insanoğlunun özgürlüğüne ters düşüp, onu
korkuların karanlığına gömen faşizme olduğu kadar,
aynı korkular âleminin temsilcisi komünizme de; her
ikisine olduğu kadar Türk Ulusuna rönesansını yaşa
masını da çok gören ve kardeşi kardeşe kırdıran din is
tismarcılığına ve din devleti heveslilerine, her üçüne
olduğu kadar da bunların kaçınılmaz bir sonucu ve
âdeta bu zıtların zoraki ittifakı ile ortaya çıkan ül
ke ve ulus bölücülüğüne kesenkes karşı ve karşı ol
duğu kadar da mücadeleye kararlıdır.
Bu husus, özgürlükçüye dayalı milli eğitim ve
kültür felsefemizin de ayrılmaz bir parçasıdır. Lüt
fen bunu böyle kabul ediniz.
Değerli arkadaşlarım;
Sözlerimizi bitirirken, sessiz; fakat köklü giri
şimlerle başarabilmenin
temsilciliğini bazı önemli
örneklerle ortaya koymuş olan Sayın Bakanın, öne
rilerimize ilgi duyacağını umuyor ve kendisinden
çocuklarımızın, elbette ki, kendi dilimiz başta olmak
üzere, yabancı dil eğitime yönelmesinde yepyeni yön
temler ve modeller bulunması için kesin tavır takın
masını ve çözüm getirmesini bekliyoruz.
Değerli arkadaşlarım;
Sanırım ki, konuşmalara açık ve seçik değindik.
Konu çok ciddidir, tümümüzü üzerinde birleştire
cek bir hassasiyetle ortada durmaktadır. Elele verip
bunu başarmalıyız. Bu yolda Sayın Bakana ve Mil
li Eğitim camiasının değerli mensuplarına başarı di
leklerimizi sunup huzurunuzdan ayrılırken, sizlere
Grubum ve şahsım adına en derin
saygılarımızı
sunmayı bir görev bilmekteyim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına
Sayın
Reşat Oğuz; buyurunuz efendim.
Saat 17.25 efendim.
CHP GRUBU ADINA REŞAT OĞUZ (Antal
ya) — Sayın Başkan, saygıdeğer senatörler;
Sizleri içten gelen saygılarla selâmlarım.
Sayın Başkan;
Aralarından çıkıp yetiştiğim, ömrümün yarım
asra yakın süresini şerefli saflarında
geçirdiğim
Milli Eğitim Bakanlığının değerli Bakanını, değerli
hizmet arkadaşlarını da saygı ve sevgiyle selâmlama
mutluluğunu bana vermenizi rica ederim: Selâm ve
saygılar arkadaşlarım.
Değerli senatörler;
1979 yüının Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesini,
mensubu bulunduğum Cumhuriyet Halk Partisinin
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Grubu adına değerlendirmek, görüş ve düşüncele
rimizi sunmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum.
Hepinizin bildiği üzere «Bütçe» bir milletin, bir
bakanlığın hizmeti, hükümeti adına ayağını yorga
nına göre uzatmasını bilme sanatıdır.
ilgili makamlardan aldığımız bilgiye göre, son
iki yılın Milli Eğitim Bütçesinin tutarlarına şöyle ba
kılacak olursa, yıldan yıla artma süreci, bu yılın Mil
li Eğitiminde geçen yıla nazaran 5 milyon 247 bin li
ralık noksanlık var. Yani geçen yılın bütçesinden
noksandır.
Senatör olarak bu şerefli çatının altında vazife
gördüğüm sürece daima Milli Eğitim Bakanlığı Büt
çesinin üzerinde konuşurken bir derdimi dile geti
ririm; «Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi, en az Milli
Savunma Bakanlığı Bütçesine yakın olarak hesap
lanmalıdır» derim. Bu, Milli Eğitim Bakanlığından
yetişmiş bir insan olarak, onun fantazisine girmek
gibi, küçük düşüncelerin mahsulü olmayan bir di
lektir. Milli eğitimine hor bakan, istikbaline kör ba
kandır.
Milli savunma ne ise milli eğitim de odur. Milli
savunma, hudutlarımızın içinde hür, özgür ve bayra
ğının altında şerefle yaşamanın şartlarını sağlayan
büyük bir kuvvettir; gücümüzdür, kanımızdır. Ya
milli eğitim?.. Milli eğitimde yarınlarımızın varlığı
saklıdır. Milli eğitime hor bakmayacağız; milli eği
time bol para vereceğiz. Bugün ve yarın, burada va
zife görelim, görmeyelim, bu sesimin aksi daima bu
sırada oturanların kulaklarında çınlamalı arkadaş
lar.
Milli eğitimin anaunsuru öğretmendir. Öğretme
ni, toplum içinde hor görülmekten, milli eğitime ve
rilen paralar kurtaracaktır. Binaların eksikliğinden
kurtaracaktır, ders malzemesiyle başbaşa bırakacak
tır Türk çocuğunu. Öğretmenin geçim sıkıntısı içe
risinde ter dökmesini engelleyecektir. Öğretmen öte
den beri nasihatlarımızla beslenegelen bir varlıktır.
«Feragat kardeşim feragat.. Sen bu memleketin fe
ragatli evlâdısın.» Ona, «Sana bütün varlığımızla
memleketi borçluyuz» deriz, sırtını sıvazlarız. Son
ra?.. Öğretmen açtır, öğretmen özel ders verir, öğ
retmen şoförlük yapar, öğretmen bazen yolunu da
şaşırır.
Arkadaşlarım;
Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine faz
la para vereceksiniz, milleti kurtaracaksınız, vatanı
kurtaracaksınız.
— 60
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Sayıları, rakamları saymayacağım. Milli Eğitim
Bakanlığı Bütçesini hazırlarken Sayın Bakandan ri
ca ettim, «Müsaade eder misiniz, Milli Eğitime gir
mek istiyorum, doküman toplamak istiyorum?» de
dim. Efendice, çok asilane bir cevapla «Milli Eğitim
Bakanlığı sizindir, hocam giriniz.» dediler. Çok şey
toparladım, hatta muhalefet grubu arkadaşlarımı
zın endişelerini giderecek dokümanlar var bende.
Burada bulunmalarını çok isterdim.
Türkiye'de Anayasal sürecin işlerliği içinde ger
çekleştirilen siyasal iktidar değişikliği bir bunalımın
başlangıcını değil, sonunu ve ondan da önemli ola
rak ödenen ağır faturaya karşın Türk demokrasisi
nin sağlıklı bir dönüşümünü vurgulamaktadır. Bu,
sadece ulusal değil, aynı zamanda evrensel önem ta
şıyan bir aşamadır. Siyasal hizmet sürecinin eylem
mekanizması kuşkusuz devlettir. Bu durumdan baş
ka, eğitim olmak üzere, Devletin tüm kurumlarını
Anayasaya ve yasalara ters düşen değişik nitelik ve
amaçlardaki partizanlıklardan yasal süreçler içinde
arındırmanın gereğidir, gerekliliğidir.
Arkadaşlarım;
Milli eğitim denilince hatıra ilk bakışta öğretmen,
öğrendi, bina gelir. Öğretmen ne haldedir, biraz ev
vel söyledim. Öğretmenliğin içinden gefdiım. 45 yı
lımı verdim, 20 yılım müfettişlik olarak geçirdim.
En ücra köşelerde ıstırap çeken öğretmen. Haberin
var mı bundan?.. Biz de, bazen yolunu şaşırır, yük
leniriz üzerine. Yolunu şaşırdı diye yüiklenüriz. Yok
sa öğretmenliği bir potanın içinde birleştirmek müm
kündür. Şunu arz etmek isterim; Milli Eğitüm Bütçe
sinin konuşulması sırasında Sayın Milli Eğitim Baka
nı, öğretmenler hakkında o kadar güzel konuşimuş ve
o kadar onların gücünü temsil ruhuna sahip bulun
duğunu ifadelerinde belirtmiştir. Kısaca almak işi
yorum bu metinden; sizlere arz etmek istiyorum.
Arkadaşlarım;
Sayılan yüz binleri geçen öğretmen topluluğu hak
kında bir yıldan beri Milli Eğitim Bakanlığının so
rumluluğunu üzerinde taşıyan Sayın Milli EğMm Ba
kanı bakın nefer söylüyor; ama önce bir tahMimö
müsaade buyurmanızı rica ederim : Sayın Balkan,
sözlerini nakle geçmeden önce şöyle bir tahlile tabi
tutuyorum. Sayın Necdet Uğur'u Millet Meclisi Grup
Başkanvekilliğinden tanıyorum. Etrafına karşı saygın,
görev sorumluluğuna sahip, kimseyle senli benli ol
mayan, gurura yaklaşmayan bir vakarın ağır başlı
lığı içinde, işlerini sükûnet ve olgunlukla yürüten bir
siyaset adamı otoıa sıfatına sahiptir. KendM mili
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eğitim kökenli; yani öğretmenlikten yetişmiş bir dev
let adamı değildir. Ancak, kültürü, memleket sev
gisi, kiyaset tecrübesi ve yurt çocuklarına kendisini
adama ülkücülüğünün siyaset teerübesiyîa yoğurup
varettiği bir kıymet olarak benimsenip bağra basıl
mış değerli bir kişidir. Bugüne kadar konusuna bu
kadar kendisini vermiş, olgun, başarıyla meyvesini
sükûtun idinde oluşturup «İşte Milli Eğitime hizmet
böyle ölür» diyen bir çalışma sonucunu ulusuna ar
mağan etmiş bir adam olarak ipek böceği misali sü
kûtun ve mahviyyetin olgunluğu içinde koza yapmış
tır saniki.
Bir filozofun bir sözünü hatırladım. Der M, «İh
sanlar birçok kabiliyetlerle mücehhez olarak doğar
lar; fakat çevre Ve toplum kabiliyetlerinin hududun
da kendilerini göstermeisine zaman zaman engel olur.»
Kabiliyetlerinin hududuna yaklaşıp kaptan köprüsü
ne çıkanların icraatını görmek ve seslerini duymak
insana ferahlık veriyor.
Bütçe Komisyonundaki konuşmasında Sayın Nec
det Uğur balkın ne diyor :
«Bir yıldan beri inanılmaz ölçüde büyük saygım
var öğretmenlere. Çok haksız elettiriyoruz. Aslında
öğretmenlikte, başka meslekte olmayan bir değişik
yön var onlarda. Bir duygu teli var. Bir kendini ada
ma var. Çekilir iş değil. Herkes kendi evinde iki ço
cuğunu çekemiyor akşama kadar. Herkesin iki çocu
ğu değil, bütün evlerin çocukları geliyor okula. Sa
bırla onları yetiştirmeyi bütün feragatıyla yükleni
yor.
Öğretmenler çok çeşitli nedenlerle ezilmiştir. (Bu
da, Necdet Uğur'un ifadesidir.) Toplumda hor gö
rülmüşler. Bir başka şey daha var Türkiye'de. Kamu
görevlileri arasında ofdu dahil, en küçük birimde gö
rev yapan kamu görevlisi yok başka; bir tek öğret
menden başka. Kolay mı?.. Bir köye sabah gidilip
aikşam geliniyor; köyün bilmem sulak yerinde yahut
köy kahvesinde... Biz de gideriz. Belki toplumdaki
aydınlar arasında köye en çok giden biz sftyasiferizdir. Gider geliriz, belirli şartlarda, o kadar. Bütün
ömrünüzü verdiğiniz konuşacak insanınız yoktur. Ko
nuşma sınırlı; kendisini gelişi güzel değerlendiremez
siniz. Okuyacak bir şeyi yoktur. Bir sene, üç sene,
beş sene... Adaletsizlik var atamasında. Yer değişti
rilmez. Bu insanın kendi ruh sağlığını komyabilmesi
de, her gün o çocuklara kendini verebilmesi kolay
'değildir.
Bütün köy birimlerinde olan tek kamu görevlisi
öğretmendir. Devleti tek temsil eden odur. Binaen
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aleyh, mesele (Geçiyorum bazı kısımları.) kazanmak;
lazımdır. Bu büyük topluluğu kazanmak lazımdır. Bu
büyük topluluğu birbiriyle çarpıştırarak, biıMrterirti
karşı karşıya getirerek hiçbir yere varamayız. Başka
bir teşMlat olsa hepsini başka yerlere verirdik. 400
bin, 500 bin kişiyi nereye vereceğiz?.. Yerine kimi
getireceğiz?.. Ben bunlarla beraber olacağım. Kazana
kazana, birbirleriyle aralarındaki uçurumu doldura
doldura... Başka bir çözüm yolu aslında görülmü
yor.»
Diğer taraftan Türk Milli Eğitiminin planlı bir ha
reketle canına okunmuştur. Daha önce eğitim ensti
tülerinin içerisine neler girdiğini biliyorsunuz, bu kür
süden de söyledim. Geçmişteki bir Öğretmen Okulları
Genel Müdürümüz olmadık şeyler yapmıştır, söyle
miştir; hatta «Hedefe varmak için gerekirse kelleler
kesilir» diyecek kadar tahrikte ileriye gitmiştir,
Bizim iktidarımız, Cumhuriyet Halk Partisi İkti
darı eğitim enstitülerine sulhu getirmiştir, kardeşliği
gdtirmiştr, hçbir şey yapılmamış olsa dahi eğitim ens
titülerinde sükûnun avdet etmesi, birbirine yakın ola
rak aynı sıra içerisinde sınıfta oturması, sulh içirtdte
geçim olması başlıbaşına bir icraattır arkadaşlar. Nec
det Uğur hiçbir şey yapmamış olsa sadece bu yeter.
Silahların insanları yere devirdiği, gençlerin ka
nını akıttığı o buhranlı dönemlerde Bakan talebenin
arasındadır. «Bir kurşun da acaba bana gelir mi?..»
dîye düşünmediği muhakkak. Gelseydi, çoktan bu ko
nuda kulaklara sesler gelirdi. Fısıltı gazetesi çoğu de
fa gerçekleri öylesine zıpkınlar ki, inanırsın.
Binaenaleyh, ölümü göze alarak bu memleketin
çocuğunu kurtarmanın fedakârlığını yapan insana
minnetim olmak lazım gelir. Ben eski bir milli eği
timci olarak, Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü ola
rak minnet duyuyorum, takdire değer bulurum.
Bütçe Komisyonundaki konuşmalardan öğrendiği
mize göre ve yine bu konudaki çalışmalara yakından
vakıf olduğum cihetle iki yıllık eğitim enstitüsü sayısı
15 adete, dört yrllık eğitim enstitüsü sayısı da doku
za indirilmiştir. Geçen yıllarda eğitim enstitülerinde
hesapsız kitapsız öğrenci alınmış, tabir caizse, ens
titüler bir çeşft curcunaya döndürülmek istenmîştîr.
•İki ve dört yıllık eğitim enstitülerine alınacak ta
lebe sayısı saptanmış ve geleceğin ihtiyaçları bu sap
tanmanın içinde mütalaa edilmiştir.
Sayın muhalefet partisi sözcülerine adedi bildiri<! yorum, arz ediyorum :
Dört yıllık eğitim enstitülerine 3 190, M yıllık eğiI tim enstitülerine de 1 050 öğrenci alınmıştır. 1978 I 1979 öğretim yılı eğitim enstitüleri, mesleki yüksek
61 —
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teknik öğretim okullarıyla üretime dönük bdr çalışmanın verimli hızına kavuşturulmak için, planlı bir
çalışmanın içine girildiğim öğrenmiş butonuyorum.
Bu çalışmalarda eğitim enstitülerinin bir kısmı karsa!
merkezlerde bir kısmı da kentlerde iki tane ayrı model olarak oluşturulmaktadır. Kent ve kırsal bölgelerde faaliyete geçirilecek eğitim enstitülerinde üre#
me dönük, çok amaçlı öğretim yapılacaktır. Şunu açık
ça ifade edelim ki, eğMm enstitüleri kapatılmıyor,
'okulun işlevü değiniyor.
Meslekî ve teknik öğretim sisteminin ülkenin sosyal, ekonomik ve politik gerçekleriyle bağdaştırılan
bir yapı ve içeriğe kavuşturulması zorunlu bir gerçektir. Bugünkü mesleki, teknik öğretim sistemini çok
az sayıda bir gençlik kitlesine küçük bir verimle öğretim hizmeti götürdüğü, bu hizmeti ülkenin gelişen Ve
değişen sosyo - ekonomik koşullarına uygun bir nitelik kazandırmak gerektiği ortadadır,
iKent ve kırsal kesimlerde üretime dönük çalışmaların, teknik öğretimin mevcut binalarında da faydalanmak ve geniş kapasüte imkânında da düşünülen
konunun verimli hale getirilmesine bütün teşkilatın
gönüllü bir savaşçısı haMne geldiği binmektedir.
Artık üniversite kapılarında yığılan öğrendiler görrnekten yorulduk. Bu nedenle tekriik öğretim konusunda (Bilhassa tekrar tekrar değinmek istüyorum)
Türk toplumunda meslek eğitimini gerektiren başlıca
nedenler şöyle özetlenebilir :
Köylerden endüstriyel merkezlere göre göç eden
vatandaşları gerekli bilgi ve becerileriyle donatan, endüstrinin geçmişteki olan tekriik irisangüeü ihtiyaçlarını karşılamak, işsizlik sorununun çözümünü kolaylaştırmak, doğal kaynakları değerlendirmede etkinlik
sağlamak, vatandaşların üretim kapasitesini artırmak,
eğitimde fırsat eşitsizliğini, sosyal ve ekonomik engelleri yenmek.
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î öğretmen gereksinmesi; yani ihtiyacı 6 010. Bu defa
I çekilen kuralarla bu gereksinmenin de kapandığım
öğreniyoruz.
I
Necdet Uğur'a ayrıca bir siyaset adamı olarak
I
bizlerin de teşekkür borcu olmak lazım gelir. Bir
I
kura ihdas edildi, torbaya eli sokmak, kader torba
I
sına. Memleket hizmetinde kendine seçeceği yerin
torbadan çektiği okula gitmek zorunluluğunun pren
I
sibini koydu. Ne kadar gidip gelecektir Milli Eğitim
I
Bakanlığına?.. Hatırlayın hâlâ gelenleriniz yok mu?..
I
Çok. «Beni buraya versinler, beni oraya Versinler...»
I
Öğretmenin artık yer seçimi çekeceği kuraya bağlı
|
kalmıştır.
I
Bugün memleket hizmetinde öğretmenlerimizde
I
I maalesef en iyi yer neresiyse oraya g'ifrnefc arzusu
I var. Bu fena işlemiş; bir reforma ihtiyaç var. Öğret
I menleri bu konuya ideal yoksunluğundan uzaklaş
I tırmak lazım. îdeal kansızlığı var. Evet, «İdeal nok
I sanlığı var» diyorum. «Seni İstanbul'a verelim...>x
I Aman ne kadar güzel, «Seril Izriıir'e verelim, seni
I falan yere...» Nereyi istiyorsa veritver bakayım... Do
I ğu Öğretmensizdir, Ortaanadolu öğretmensizdir ve
I istediği yere verdin, ne oldu?.. Artık öğretmeni de
I bir noktada maddi imkânlarla mücehhez kılacaksın,
I refah içinde tutacaksın. Teknik öğretimdeki kıymet
I lerin zamanında kıymetini bilemedik, hepsi gitti. Bu
I gün sanayi çarşısına gidiniz, pek çok büyük mağaza
I larda sorsanız sahiplerine teknik öğretim mezunu
I dur. Milyoner olmuştur. Biz üç - beş kuruş ücreti çok
I görmüşüzdür, vermemişizdir, darılmıştır ve istifa edip
I gitmiştir. Düşünmeye mecburuz. Yani, benim sözleI rimdeki acılığın sertliğinde yürek yarası var. 45 yıl
I yaşadım içinde. Öyle ki, teftişlerde görürüm, öğret
meni yoktur okulun; ama o öğretmen atölye açmış
I
tır. Az para almıştır, karnı açtır. Dünyayı zaten iki
I
ıkuvvet idare eder; mide ve neslin idamesi. Mîdeyi
Arkadaşlarım;
I doyurmadıkça, onu refah içinde bırakmadıkça, ya
Eğitim enstitülerinin teknik öğretimle kırsal mer- I rınlarını teminat altına almadıkça, ideal noktasında
kezîerde, kentlerde iki ayrı model olarak oluşturul- I fazla zorlamaya gelmez, «Allahaısmarladık», der.
masında ve geliştirilmesinde ortaöğretâmîn yıllar- I
dan beri hasretini çektiği bir reformun ilk ışıkları gi- I
Şimdi balkınız, öğretmensizlik; Doğuda öğretmen
bi göründü bana. Ortaöğretimde en çok ihmale uğ- i yok. Gördük, çok. Talebe dolaşıyor ve üniversitede
rayan bu ihmalin acılarını gençliğe çektirdiğimiz ar- j ki muvaffafciyetsizlikler de buradan ileri geliyor. Ne
tık ömrünü doldurmuş bir müessese olmak talihsiz- j rede sosyal adalet? Sosyal adalet, sosyal adalet... Ne
ligine veda etmek mecburiyetindedir derim ortaöğre- I rede? Nüfus tezkeresinde yazılı o hanımın. Sosyal
tim için.
I adalet; yok. E, öğretmensiz yetişiyor çocuk. Zengin,
Ortaöğretimde bir reforma ihtiyaç var. Ortaöğre- I burada söylediler, Safa Reisoğlu da söyledi, diğer ar
tim bugün tayin müessesesi olma durumundadır. Ar- I kadaşlar da söyledi, zengin ailelerin çocukları iyi yer
kadaşlarımız, «öğrdtmen açığı var» dediler. Benim I de okuyor, Doğunun çocuğu öğretmensiz zayıf ye
aldığım bilgilere göre, mevcut öğretmen sayısı 45 729, 1 tişiyor. Sayın Bakan Bütçe Komisyonunda söylemiş,
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«'Razı mısınız?» demiş. Bir rotasyona gelelim. «Yani
bütün okullardaki yığılmaları dağıtayım,» Bugün İstan
bul, İzmir'de belki Adana'da, bu vilayetlerdeki öğret
men fazlalığı ile, Doğunun dört vilayetinin lisesi, orta
okulu doldurulur. Hiç şek ve şüphe taşımayalım; ama
kim gidecek? Nasıl götürebilirsiniz? Özgürlüğü var,
arkasından da Devlet Şûrası var. Alamazsın ve o
orada çocuk öğretmensiz yaşayacak, diğer öğretmeli
arkadaşımız da 10 saat, 6 saat, 8 saat dersle vaziyeti
idare edecek, ondan sonra da memlekette hükmünü
geçirememek gibi bir duruma düşeceksin ve sosyal
adaleti de savunacaksın... Yok böyle şey, olmaz.
Öğretmen yığımını da bir halle, bir çareye bağ
lamak zorundayız sevgili arkadaşlarım.
Bakınız, ortaöğretimde okul sayısı 4 537\îir. Or
taokul (bağımsız) 2 717, bağımlı ortaokul 764; top
lam 3 481 okul var. Müdür sayısı 3 653. Arkadaş
larım, bu sene 65 lise açılmış, 1 akşam lisesi, 282 or
taokul, akşam ortaokulu yok; toplam 348 okul açıl
mış. Ortaöğretimde mutlaka bir reforma ihtiyaç var
ve şimdi bu tekniköğretimle birleşme konusu var ya,
eğitim enstitülerinin tekniköğreti'm binalarından fay
dalanmak suretiyle bir ilerleme hali var ya, tıpkı
köy enstitülerini andırıyor. Köy enstitülerinden kal
mış binalarda çalışacak ve hiç merak edilmesin, öğ
retmen fazlalığı çok yığdırılmış, çeyrek münevver ol
duğu içlin de, tam münevver hale getirmediğimiz için
de memleketin büyük meseleleri haline gelmiş. Ken
dilerini cereyanlara kaptırması da bundan ileri ge
liyor.
İlkokulları dikkate alalım arkadaşlar şöyle bîr
küçücük hesapla. Biliyorsunuz, 5 milyon talebe oku
muyor. Kayıtlı öğrenci 5 milyon 383, çağ nüfusu 6
milyon 224 bin.
Arkadaşlar;
'İlkokul sayısı 3 719, üçlü öğretim yapan okul 614,
ikili öğretim yapan 12 678, normal öğretim yapan
27 711, karışık öğrenim yapan okul da 2 706'dır.
Okulu bulunmayan köy sayısı 2 480'dir. Yakın
okullardan, köylerden faydalanan talebeler var. Yol
larda görürsünüz, sabahın güneşi böyle doğmuştur,
boynunda dkmek torbası çocuk yakındaki okula gi
der. Bunları yaşadık arkadaşlarım, göfdük arkadaşlarım. Bu memleketin çocuklarını yetiştirmek için el
birliğiyle hareket etmeye ve yetiştiren öğretmene de
saygı duymaya, onlara da değer vermeye, onları re
fah içinde yaşatmaya, yarınlarından emin kılmaya
mecbursunuz. Bu Devlet mecburdur arkadaşlarım.
Bina yok gibidir. Ben 1961 'de dört Doğu vilaye
tinin eğitim öğretim durumunu tetkike bir arkadaşla
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gittim de bir sınıfa girdiğimiz zaman, gaz tenekesiyle taşa oturmuş talebe, sıra yerine. Bunun değişti
ğini zannetrriryorum. Günden güne talebe çoğalıyor ve
malzeme ihtiyacı var; ama biz bunlara cevap veremi
yoruz.
Muhterem arkadaşlarım;
Elbirliğiyle memleketin dertlerine çare bulmaya
mecburuz. Bugün bunalım devresi yaşayan Türkt-ye, bu bunalımın içlinden birbirini severek, iradesiyle
çıkacaktır, çıkmaya mecburdur. Yaşam kanunu bu
nu gerektirir.
Arkadaşlarım;
Yurt dişmda bulunan Türk çocuklarının eğitimi
ne eğitmek zorundayız. Sayın Bakanın bu hususa bil
hassa yüksek dikkatlerini çekerim. Yurt dışındaki çocuklarımızin ıstırabını görenlerden işittim. Dil ko
nusu büyük bir problem. Bulunduğu yerin dili ile
anadili arasında âdeta bocalıyor çocuklar. Kuvvetti
öğretmen göndermek lazım. Bunların eğitim ve öğ
renimine baskılar da yapılmakta olduğu sabtMr; bi
lesiniz. Yani, burada gördüğümüz bazı fayiküğe ay
kırı hareketlerin, Almanya'da da kesif Türk çocuk
larının bulunduğu yerde de hatta hafızlık merasim-'
lerinîn bile yapıldığım ve elçi hazretlerinin de bu
merasime gittiğini tespit etmiş bulunuyoruz. Dinimi
zi öğrenecek, öğreteceksin; ama öylesine bir çalışmanrn içerisine girdiğin zaman, Türk çocuğu ilkokul me
zunu olmadan din eğitimine, hafızlığa başlayamaz.
İlkokul mezunu olmaya mecburdur. Onun için, Tür
kiye'nin büyük bir problemidir dışarıda bulunan ço
cukların eğMmi. Bunun üzerine eğilmeye mecburuz.
Sonra, Çıraklık Kalfalık Kanunu çıkmış. Bu da
büyük bir başarı. Yönetmeliği de yapılmış, fevkala
de. Artık, sokaklarda çırak, kalfa yaş ayarında olan
çocukları görmeyelim. Buna da el atsın Saym Necdet
Uğur.
Arkadaşlarım;
KıSaca okul kitaplarına da değinmek istiyorum.
Geçen yılın kitaplarının 25 milyonu Bakanlıkça bas
tırılmış, 10 milyonu serbest basına bıfakılmış, temi
ninde zorluk çekilmiş; ama sonradan telafi edümÜş.
Gelecek yılın kitapları için geç kalındığı kanısında
yız. Hatırımda kaldığına göre gelecek yılın kitapları
riisan ayı ortalarında basılıp depo edilmesi icabeder.
Zorunluluklar karşısında 1 5 - 2 0 gün gedkÜüse de
olur, ama şu bilinsin ki, Tebliğler Dergfeünide kitap
ların listesi öğretmenler tatile girmeden verilir. Biz
basmaya başladık mı acaba? Haberim yok benim
de. Bu kitapların üzerinde Saym Bakamn hassasiyet
le durmasını çok istirham ediyoruz.
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iMilIi Eğitim Bakanlığı Teşkilatında yurt dışı ço
cuklarının eğitimi ile meşgul bir Genel Müdürlük
vardır. Bir de ayrıca Yükseköğretim Genel Müdür
lüğü vardır; Avrupaya gidecek talebelerin ve yüksek
okulların merciidir. Bir de Dış Münasebetler Genel
Müdürlüğü vafdır. Dış Münasebetler Genel Müdür
lüğü dış ilişkilerle alakalıdır; burslar alır, dağıtır. Dış
münasebetlerden fazla burs almaya mecburuz; pro
pagandamızı yaptırmak için, Afrikalı çocukları falan
alacaksın, orada propagandamızı yaptıracaksın.
Şimdi bu üç genel müdürlüğün aşağı yukarı gö
revleri birbirine yakındır. Çalışkan genel müdürlük
ler, bir taneli gitti, onun mesuliyeti de Yükseköğre
tim Genel Müdürüne intikal etti. Koordine bir ça
lışmaya girmelerinde fayda var. Çalışkanlıklarından,
iyi iş yaptıklarından memnun olmamaya imkân yok.
Şükran duyarız, takdirle anarız, vazife bağlılıktan
mükemmeldir. Ancak, birlikte çalışmanın havasını ya
ratmak için Sayın Bakanın bu teşkilata şöyle bir atfı
nazar ederek birleştirme veyahutta vazife ayarlama
sında yük ağırlığını bir ahenkli hale getirmesinde
fayda vardır.
Arkadaşlarım;
Konuşmalarımızda dil devrimine karşı bir tenkit
havası esiyor daima. Ben de eski kuşak sayılmam, siz
ler gibi de gencim. Ara sıra Arapça kelime kullan
dığım olur, kendimi uzaklaştırmaya çalışırım, trtsan
kendini yenilemeyi bilmelidir. Yenilemeyince insan
müstehase oluyor. Yaşın kaç olursa olsun. Yenilemeye
mecburuz ve yeni kelimeleri de benimsemek zorunda
yız. Atatürk'ün vasiyetine, Atatürk'ün emirlerine uy
maya mecburuz. Atatürkçü olmanın iyi neticeleri,
medeni insan olmanın, Türk diline hâkim ve vakıf
olmanın, Türk dilinin yabancı dillerin boyunduru
ğundan kurtarmanın yolu dil devrimine evet demek
lazım. Demesen bile o zaten kendini mecbur ediyor.
Dil devriminin karşıtı olan öyle insanlar tanıyorum
ki Türkçe kelimeleri kullanıyor. Artık dil devrimi
ne de yaklaşmaya değil, o devrimi benimsemeye mec
buruz. Atatürk devrimlerini esasen benimsemeyen1!
toplum ayıklar. Toplum hazmedemez atar. Toplumun
fikri hazım cihazı böylesine Atatürk devrimlerine alış
mayanlara gerekli öğütmeyi yapar. Atatürk devrimle
rine itiraz edilir, ihanet edilirse insanları yakar. Ka
ranlıkta kalanlara tavsiye ışık, Atatürk devrimlerine
Sarılmaktır, Atatürkçülüğe sarılmaktır. Gençliği, öğ
retmeni ve bütün Türkiye'yi Atatürkçü görüşün içinde
uygar yapmanın mücadelesini birlikte vereceğiz arka
daşlarım.
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Kısaca talim - terbiyeden bahsetmek isterim.
Kıymetli arkadaşlarımız var şüphesiz.
BAŞKAN — Üç dakikanız kaldı efendim.
CHP GRUBU ADINA REŞAT OĞUZ (Devam
la) — Sevgili Başkanım; ondan evvel dahi bitirece
ğimi sanıyorum.
Talim - terbiye malumu ihsanınız, (Bakın ben
devrime aykırı geldim özür dilerim, hata ettim.) Ta
lim - terbiye deyince, talim - terbiye eğitim ve öğ
retimin tecrübeli kurmaylarıdır. Kuşkusuz yetenekli
arkadaşlarımızdır. Diğerlerinden kaygılı değiliz, asla;
ancak, daha da birbirine yardımcı olmaları yönünden
milli eğitimin hazır kuvvet kadrolarından faydalan
mayı tavsiyeye şayan buluruz. Türk Milli EğMrrfrnde
yeteneği, tecrübesi asla küçümsenmeyecek kaynaklar,
hazineler vardır. Talim - terbiyeyi de bu hazinelerin
yardımından yoksun bırakmamak lazım gelir kanısın
dayım. Lütfen bu hazinelere ve bu kaynaklara da ilti
fat buyurulsun.
Sayın arkadaşlarım;
'Berii lütfedip dinlediniz. Ben heyecanlı konuşan
bir insanım. Heyecan benim düşüncelerimin koluna
girmeden ben ayakta kalamıyorum. Bazen sesim yük
sek çıkıyor. Bazen öfkeli bir konuşmaya dönüş ha
linde ses tellerimde karşıyı rahatsız eden haller ola
biliyor, özür dilerim. Ben konusuna kendisini vererek
konuşan, o konunun içinde yetişmiş, o konunun za
ferinin mücadelesini veren bir insanım, beni hoş görünw
Lütfedip dinlediniz. Sevgi ve saygılarımı sunar,
Milli Eğitim Bütçesinin hayırlı olmasını temenni ede
rim.
Saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın Yusuf Çetin buyurunuz.
Süreniz 15 dakikadır.
CHP GRUBU ADİNA YUSUF ÇETÎN (Adıya
man) — Sayın Başkan, sayın senatörler;
Üniversiteler, çağdaş bilimin ve teknolojinin ışığı
altında yönetimin, sanayinin, tarımın ve diğer sosyal
ve ekonomik kuruluşların gereksinme duyduğu insangücünü yetiştirmeyi, öğrencilerini içine girecekleri
toplum hayatına kısa bir zamanda uyacak bilgi ve
becerilerle donatmayı, bilimsel araştırmalar yapmayı
amaç edinmiş bilim yuvalarıdır. Üzülerek söyleye
lim ki, bizim üniversitelerimiz bu görevlerini bu ta
nıma uygun olarak yapamamakta, okumak isteyen
gençlerimizi çatısı altında toplayamamakta, topladık
larını da hayat adamı olarak yetiştirememektedir. Bu
64 —
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durum, çocuğunu okutmak isteyen her aile içtin önem
li bir kaygı, okumak; isteyen her genç için korkulu
bir rüya dllmakltadır,
Değerli arkadaşlarım;
Heplrriizin bildiği gibi, üniversite ve yüksekokul
ların öğrenciier'ini ofta dereceli okulların mezunları
oluşturur. Üniversitelerimizin sorunlarını sergileyip,
bunlara çözümler ararken üniversitelerimizin kaynağı
olan ofta dereceli okullarımızın durumlarından işe
başilamak soruna gerçekçi bir yaklaşım olacaktır.
Bugün üniversitelerimize
ve yüksekokullarımıza
öğrenci veren 911 lisemiz, 338 imam - hatip lisemiz,
•179 eriktik, 212 kız möslek lisemiz, 139 ticaret, 89 öğ
retmen lisemiz vardır. Bu okullarımızdan mezun olup
üniversitelerimize girmök isteyen öğrenci sayısı 1979
yılırtda 425 bin dolaylarındadır.
Sayın senatörler;

sınava tabi tutulmuştur. Bu, geri kalmış bölge lisele
rinden mezun olan öğrencilerin ne kadar zeki olur
sa olsun üniversitelere ve yüksekokullara girme ola
nağını ortadan kaldırmış, Anayasamızda ifadesini bu
lan ve yıllarca dilimizden düşürmediğimiz imkân ve
fırsat eşitliği de bu suretle büyük yaralar almıştır.
Gençlerimiz üniversite ve yüksekokullara girmek
için hazırlanmış, yıllarca hayaller kurmuşken, kendi
günahı olmadan, üniversitelerin sayıları ve öğrenci
alma kapasiteleri artırılmadığı için sokağa ve kahve
ye terk edilmiş, 20 - 25 yaşına geldiği halde hâlâ cep
harçlığını^ babasından bekler duruma düşmüş, kendi
ne güvenini, yarına olan umudunu yitirmiş, yüksek
bir okulda okuyamamanın ve bir işe girememenin
ezikliği içinde bunalımdan bunalıma düşmüş hem
kendini, hem ailesini, hem de toplumu huzursuz et
meye başlamıştır.

Geri kalmış ulusların çağdaş uluslar düzeyine ula
şabilmesi için çağdaş düşünceye yatkm, üretimi ar
tırıcı, sanayinin, tarımın, ekonominin ve diğer top
lum kesimlerinin istediği insangücünü en iyi biçimde
yetiştirmeyi amaçlayan eğitim planlamasına gerek
sinmeleri vardır. Kısa süren ve çok olumlu sonuçlar
ortaya koyan bir köy enstitüleri denemesi hariç tutu
lursa, bu planlama bizim Milli Eğitimimizde bugüne
kadar yapılamamış, Türkiye'nin çeşitli mesleklerde
yetişmiş insangücüne büyük b : r gereksinmesi varken
bu soruna ya hiç çözüm aranmamış veya göz boya
ma kabilinden köksüz, tutarsız ve çcğu zamanda po
litik amaçlı bazı çözümler bulunmaya çalışılmıştır.
Ortaokuldan
başlayarak öğrencilerimizi
çeşitli
alanlara yönlendirme yapılamadığı içindir ki, kuram
sal bilgiler veren liselerde okuyan öğrenci sayısı 660
bini aşarken, çeşitli meslek okullarında okuyan öğren
cilerin sayısı ancak 145 bine çıkabilmiştir.
Lise mezunlarınan sayıları hızla artarken üniver
site ve yüksekokullar bu artışa paralel olarak artırılarnadığı içendir ki, üniversiteler önünde yığılmalar
olmuş ve bu durum üniversiteye öğrenci alımını da
büyük bir sorun haline getirmiştir. Liselerin daha az
mezun verdiği önceki yıllarda diploma derecesine
veya üniversitelerin kendi
özelliklerine göre açtığı
sınavlarla öğrenci alan üniversiteler son yıllarda mer
kezi yerleştirme sınavları ile öğrenci almaya başla
mış ve bu sınav biçimi haksızlıkları, adaletsizlikleri,
eşitsizlikleri de beraberinde getirmiştir.

Liselerden mezun olan bir işe, bir mesleğe girebi
lecek bilgi ve becerilerle yetiştiremediğimiz gençleri
mizin geleceğini karartmaya, ruh sağlıklarını bozma
ya, tedbirsizliklerimizin kefaretini gençlere ödetmeye
kimsenin hakkı yoktur.

Öğretmeni tam, binası, ders araç ve gereçleri ye
terli olan liselerin mezunları ile geri kalmış bölgelerin
öğretmeni noksan, binaları derme - çatma, ders araç
ve gereçlerinden yoksun liselerinin mezunları aynı

Bu haksız ve adaletsiz tutuma son vermek, en kı
sa zamanda gerçekçi, geçerli ve kalıcı çareler aramak
hem Milli Eğitim Bakanlığının, hem üniversitelerin
en önde gelen görevi olmalıdır. Bu aşamada lise me
zunlarının tamamını üniversitelere yerleştirme olana
ğına sahip olmadığımıza göre, liseleri olanaklarına
göre derecelendirmek, her derecedeki lise mezunla
rına üniversitelerin kapasiteleri oranında kontenjan
lar vererek gelişmiş bölgelerin de, geri kalmış bölge
lerin de liselerinden mezun olanlara üniversite kapı
sını açmak bugün için en çıkar yol olduğu kanısın
dayız.
Bu uygulama, her bölgedeki öğrencilerin sınav
kazanabilmesi için daha fazla çalışmasını, daha iyi
yetişmesini sağlayacağı gibi, sınav kazanamayan öğ
rencinin de kabahati sınav sisteminde değil kendisin
de aramasına neden olacak, bu ise bir dereceye ka
dar huzursuzluğu azaltacaktır. Bu uygulamanın üni
versite özerkliğine gölge düşüreceği görüşüne katılmı
yorum.
Bu cümleden olarak, büyük şehirlerimizde açılan,
eğitimi bir kazanç metaı haline getiren, imkân ve
fırsat eşitsizliğini katmerleştiren özel dershaneleri
kapattırmak; bu mümkün olmuyor, hukuksal bir so
run yaratıyorsa, her ilde yılın bütün aylarında açık
bulunan ve parası Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine
konulan ödenekten karşılanan resmi dershaneler aça65 —
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rak her öğrenciyi bu dershanelerden yararlandırmak
ta imkân ve fırsat eşitliğine uygun düşeceği kanısın
dayız.
Diğer bir çözüm yolu da, geri kalmış bölge okul
ları ve liselerinde yeterli öğretmeni bulmak için bu
liselerde görev yapacak öğretmenlere diğer ortaokul
ve liselerde çalışan öğretmenlerden farklı bazı maddi
olanaklar sağlanarak o bölgelerdeki okullarda görev
yapmayı özendirici duruma getirmek de düşünülebilir
bir yoldur?
Sayın senatörler;
Üniversitelerimiz, ülkemizin çeşitli alanlarda ge
reksinme duyduğu insangücünü çağdaş bilim ve tek
nolojinin ışığı altında yetiştirmeyi amaçlayan bir bi
lim yuvası olmak, toplumdaki saygınlıklarını koru
mak ve görevlerini gönül rahatlığı içinde yapmak, bu
fakir Ulusun bütçesinden ayrılan milyarları heba et
mek istemiyorlarsa bazı hususlara titizlikle riayet et
melidirler.
Üniversitelerimiz her şeyden önce Atatürk ilke ve
devrimlerinin yılmaz savuncusu olmalı, öğrencilerin
den ve öğretim üyelerinden Atatürk ilke ve devrimle
rine ters düşen, gericiliği, ırkçılığı, şeriatçılığı ve aşırı
her türlü ideolojiyi benimseyen ve bu düşüncelerini
kaba kuvvetle veya not tehdidi ile öğrencilerine ve
arkadaşlarına zorla benimsetmek isteyen kimseler çı
karsa bunlarla mücadele etmeli, Atatürk'ün kurtardı
ğı Türkiye'de Atatürk ve devrim düşmanlığına asla
imkân vermemelidirler.
Üniversitelerimiz ulusumuz için en büyük liderin
Atatürk olduğunu, başka ülkelerden lider aramanın
yersizliğini, öğrencilerine örnekler vererek ve bilim
sel olarak öğretmeye çalışmalı, öğrencilerinin slogan
yarışmalarına eğitim ve öğretimi feda ettirmemelidir
ler.
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vatandaşın günlük sorunlarına
çözümler getirerek,
bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan et
kilenmesine, kalkınmasına ve gelişmesine de katkıda
bulunmalıdırlar. Nasıl ki, sağlığı bozulan bir hasta,
Üniversite kliniklerinde muayene oluyorsa, diğer alan
larda da bölge halkının karşılaştığı sorunların çözü
münde tek tek olmasa da toplu olarak yardımcı ol
ması üniversitelerimizin uğraşları arasına girmelidir.
Üniversitelerimiz, öğrencilerinin ancak onda birini
yüksekokullara yerleştirebilen bir ülkenin üniversiteleri
olduğunu düşünerek özveride bulunmalıdır. Bir üni
versitede bir öğretim üyesine üç öğrenci düşerken, bir
diğerinde bir öğretim üyesine 300 öğrenci düşmesine
tepki göstermeli, üniversitesinin kapısını günde beş
saat açık bulunduruyorsa 10 saate, 15 saate çıkarabilmeli, öğretim üyelerinin ders saatlerini de iki veya üç
katına yükseltebilmelidir. Öğrenci kapasitesini artırıcı
yolları aramalıdırlar. Asıl görevini aksatarak, zamanı
nın çok büyük bir kısmını para getirici okul dışı gö
revlerde geçirmek isteyen öğretim üyesi bulunursa ona
müsamaha ve müsaade etmemeli, öğretim üyelerinin
yüksek fiyatla kitap satışlarını önlemelidirler. Üniver
sitelerinde fazla öğretim üyesi mevcut ise, daha az
öğretim üyesi olan üniversitelere aktarabilme özveri
sinde buluna'bilmelidirler.
Üniversitelerimiz, 1946 yılında sayısı bir olan tıp
fakültesinde 930 doktor mezun ederken, sayıları 18'e
çıktığı halde ancak 1 178 doktor mezun eden tıp fa
külteleri bulunduğu gerçeğinden hareket ederek, top
lumumuzun büyük gereksinme duyduğu doktor yetiş
tirme kapasitesini artırmasının çaresine bakmalıdırlar
ve buna muhakkak çözüm bulmalıdırlar.

Üniversitelerimiz savurganlığı önlemelidirler. Di
yarbakır Üniversitesinde bir öğrencinin yıllık maliye
ti Devlete 270 bin liraya malolurken. Çukurova Üni
versitesinde 215 bin liraya, Hacettepe Üniversitesinde
102 bin liraya, İstanbul Teknik Üniversitesinde 45 bin
liraya, Ege Üniversitesinde 38 bin liraya, Karadeniz
Teknik Üniversitesinde 35 bin liraya, Mimar - Mü
hendislik Akademilerinde 9 bin liraya, İktisadi ve Ti
cari İlimler Akademilerinde 2 bin liraya devlete mal
olursa, yüksek para harcayan üniversitelerde savur
ganlık vardır demek insafsızlık olmaz.

Üniversitelerimiz, her görüş ve düşüncedeki genç
lerin bir arada, kardeşçe okuyacağı bir yer haline
gelmelidir. Her düşünceye açık, hoş görülü insanlar
yetiştirmeyi sağlamalı, kaba kuvveti çatısı altında sö
küp atıcı birlik ve beraberliğin yerleşmesine katkıda
bulunucu, öğrencilerini sorumsuz kişilerin, derneklerin,
sokağın çekip çevirmesine terketmemeü, bünyesinde
şartlandırılmış, tek yanlı görüşe sahip, kendi görüşün
de olmayanlara okuma, hatta hayat hakkı bile tanıma
yan zorbalara engel olmak için her çabaya başvurma
lı, bunların bu çeşit davranışlarına göz yummaktan
sakınmalı, üniversiteleri kargaşanın, kardeş kavgası
nın, asayişsizliğin mihrakı olmaktan çıkarmalıdırlar.

Üniversitelerimiz, Çağdaş bilim ve teknolojinin ve
rilerini bir yandan öğrencilerine öğretirken, bir yan
dan da bu verilerden bölgesinde yaşayan halkı da ya
rarlandırmanın yollarını aramalıdırlar. Üniversiteler

Üniversitelerimiz, yetiştirdiği öğrenciye bir yandan
kuramsal bilgiler verirken, diğer yandan da pratik
bilgi ve beceriler kazandırmalı, iğne yapmasını bilme
yen doktorlar, dava açmasını bilmeyen hukukçular,
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Sayın senatörler;
Hakikaten Türkiye'miz yeraltı ve yerüstü zengin
likleriyle birlikte insan gücü zenginliğine de sahip bu
lunmakta, naçiz kanaatıma göre, dünyanın gıpta ede
ceği cennet gibi güzel bir ülkede hepimiz yaşamakta
bulunuyoruz.
Burada şu gerçeği ifade etmek gerekiyor. Eğer in
san gücümüz iyi bir şekilde yetiştirilir, zenginlikleri
nin kıymetini iyi takdir ederek hayatını devam ettire
cek olursa, yer yüzündeki milletler arasında parmak
la gösterilen, gıpta edilen ülke haline gelmiş oluruz;
geçmişte zaten bu böyle olmuştur.
Sayın senatörler;
Milletimizin bir bütün halinde böyle bir mutlu
luğa yükselmesi için en önemli görev, hiç şüphe yok

ağaçları tanımayan ormancılar, aşı yapmasını becere
meyen ziraat mühendisleri, pense tutmasını bilmeyen
makine mühendisleri, defter tutmasını, fatura dol
durmasını bilmeyen iktisatçıların yetiştiği yerler ol
mamalıdırlar.
Sayın senatörler;
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan ve
kamuoyunun eleştirilerine sunulmuş bulunan Üniversi
teler Kanunu tasarısını gerekli ve olumlu bulduğumu
zu belirtmek isterim. Bu kanunun:
Üniversitelerimizin içinde bulunduğu sıkıntıları gi
derici, yapısal bozuklukları ve aksaklıkları ortadan
kaldırıcı, para ve öğretim üyesi israfını azaltıcı ol
duğuna inanıyoruz.
Yükseköğretimde bütünlük ilkesini getiren, fark
lılıkları ortadan kaldıran, tam gün çalışma ve yardım
cı öğretim üyeliği ilkesini benimsemek suretiyle üni
versitelerin öğretim üyesi gereksinmesini karşılayıp,
kapasite artırımını sağlayacak olan, üniversiteler ara
sındaki maddi olanak ve öğretim üyesi dengesizliğini
ortadan kaldıran, gezici, uçucu, öğretim üyeliğine son
verip, bunun yerine, yeni açılmış üniversitelerin öğ
retim gereksinmesini karşılamak için rotasyon usulünü
getiren her derecedeki öğretim üyelerine ve öğrencile
re yönetime katılma hakkı tanıyarak şimdiye kadar
süregelen eşitsizliği kaldıran ve üniversitelerimize bir
işlerlik, bir saygınlık kazandıracak olan bu çok önem
li kanunun bir an önce çıkarılmasına başta üniversite
lerimiz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Parlamentomuz
olmak üzere herkesin katkıda bulunmasını yürekten
diliyoruz.
Üniversiteler Bütçesinin yurdumuza, ulusumuza,
üniversitelerimizin değerli mensuplarına hayırlı ve
uğurlu olması dileğiyle Yüce Senatonun Başkan ve
üyelerine Grubum ve şahsım adına saygılar sunarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın senatörler;
Böylece gruplar adına, Milli Eğitim Bakanlığı
Bütçesi üzerindeki konuşmalar bitmiştir.
Şimdi, şahısları adına yapılacak konuşmalara ge
çiyoruz.
Söz sırası Sayın Lûtfi Doğan'da.
Buyurunuz efendim.
LÛTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan,
muhterem senatörler;
Bugün ikinci defa Yüce Heyetinizin huzuruna çık
tığım için afîfkârlığınıza iltica ederek ve hepinizi hür
metlerimle selamlayarak sözlerime başlıyorum.

O : 2

I

ki, Milli Eğitim Bakanlığımıza düşmektedir. Eğer
bu Bakanlığımızın değerli mensupları, üzerlerine al
dıkları mukaddes emaneti eksiksiz olarak yerine getir
meye muvaffak olurlarsa, bunların muvaffakiyetinin
hepimizi sevindireceği muhakkaktır.
Şunu arz etmekte fayda görüyorum :
Bugün memleketimizin iktisadi yönden birtakım
sıkıntıları Var. Ayrıca, sınai yönde birtakım müesse
selerin kurulmasına ihtiyaçlar var. Bütün partiler it
tifak halinde yeri geldiğinde bundan bahsetmektedirler;
ama şunu söylemek zannederim ki, mübalağa olmaya
cak. Her şeyden ziyade, memleketimizin en büyük ih
tiyacı, iyi insanadır; birbirini sevip, sayan, hayat ni
metini iyi değerlendiren insanadır. Hemen şu sual ha
tıra gelebiliyor : Allaha çok şükür, memleketimiz iyi
insanlarla doludur. Doğru; ama 45 milyonu bulan
insanlardan bir tane fire vermesi dahi, memleketimiz
için kayıptır.
Değerli senatörler;
Bugün yeryüzünde, dünya eğitimcilerinin ittifaka
yakın olarak ifade ettikleri bir kony şudur:
Eğitimin nihai amacı, gayesi nedir?. İyi vatandaş
yetiştirmektir. Herhangi bir ülkenin eğitimcileri, bu
konu üzerinde titizlikle dururlar.
Biz, aynı şekilde, aynı gayeyi gerçekleştirmek için,
şöyle de söylememiz mümkündür: Bizim eğitimimizin
anahedefi, gayesi, iyi insan yetiştirmek olmalıdır. Bu
nun için, elbirliğiyle eğitim seferberliği yapmalı, 7'den
70"e vatandaşlarımızın hepsini eğitmeli ve bu mevzu
da Milli Eğitim Bakanlığımıza hepimiz, bütün partile
rimiz, milletimizin bütün fertleri yardımcı olmalıyız.
Bununla birlikte, şu bir hakikat: Burada bazen yerin
de, faydalı tartışmalar olmakta, bazen de fayda temin
edilemeyecek çekişmelere girildiği de görülmektedir.
\ Talim - Terbiyeden bahsediyoruz. Takdir buyurursu- 67 —
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nuz ki, hepinizin çok iyi bildiği gibi, taiim başka, ter
biye başka; ama bunların her ikisi birbirini tamamla
yan esaslardır. Öğretmek oluyor yahut öğretim, eğitim.
Demek ki, terbiye eğitim oluyor, öğretim de talim
oluyor.
Ancak, burada biz bu tartışmalarda en verimli esas
lar üzerinde durduğumuz takdirde, milletimiz için çek
daha faydalı olacak ve milli eğitim camiasına da Yü
ce Senatomuz örnek olmuş olacaktır. Bundan emi
nim; ama bazı noktalar var, müsamahanıza güvene
rek arz etmek istiyorum.
İmam Şafi'nin bir sözü vardır. Diyor ki, «Hiç bir
ilmi münazaraya girdiğimi hatırlamam ki, hakikatin
rakibimin elinde tecelli etmesini istemiş olmayayım.»
Buradan çıkarılan netice şudur: Daima insanın
zihnine hâkim olan düşünce, fikir, gerçeklerin, en
faydalı olanın ortaya çıkmasıdır; ama dikkat buyu
rursanız, bir kısım arkadaşlarımız, güzel fikirler söy
lerken mutlaka kendi düşüncelerinin hâkim olması
istikametinde de bir ısrarda bulunduklarını her za
man hepimiz fark etmiş oluyoruz. Bundan sureti katiyede milli eğitim camiamızın değerli mensupları sa
kınmalıdır. Bütün mesele, vatan evladını iyi insan
olarak yetiştirmelidirler.
Burada tatbik edilen, yıllarca eğitimimizde hepi
mizi sevindirecek neticeye vardığımızı iddia etmek
imkânsızdır. Çok mesafeler alınmıştır, çok iyi insan
lar yetiştirilmiştir; ama tekrar ediyorum, gönlümüzün
arzu ettiği, eğitim tezgâhından geçen bütün insanları
mızın, birbirlerini seven, birbirlerini sayan, birbirleri
nin hak, hukukuna azami ölçüde hürmet eden, bu
memleketin manevi, maddi imarı için, bütün gücünü
seferber yapan insanlar olmalıdır. İşte, hedef bu olun
ca, hedef bu olacak olursa, eminim ki, kısa zaman zar
fında çok daha iyi neticeler alırız, acı günleri in
şallah geride bırakmış oluruz.
Sayın senatörler;
Şahsına büyük hürmetim olan, muhterem hocamız
Reşat Oğuz Beyefendi bir hususa temas buyurdular;
«Almanya'da hafızlık okutulduğunu ve büyükelçimi
zin de oraya gittiğini, böyle bir merasime katıldığını»
beyan buyurdular. Tabii, kendileri tetkik buyurmuşlar
dır. Eğer Almanya'da o, bir yönüyle manevi ateş
çemberinin içerisinde bir işçimiz evladını okutabilmişse, hele hafız olarak yetiştirmeyi başarabilmisse, bü
yükelçimizin oraya gitmesini de, o işçimizi de takdir
le anmak lazımdır.

8 . 2 . 1979

O : 2

Burada, şunu arz etmek isterim:
Milli Eğitim Bakanlığımız, dış ülkelerdeki işçileri
mizin çocuklarını eğitmek üzere, imkânları ölçüsünde
öğretmenler gönderiyor. Tabii, gönlümüz arzu ediyor
ki, oradaki bütün işçi çocuklarımız, bizim milli kültü
rümüzden haberdar olsun, milli, manevi hasletlerimi
zi tamamiyle kazanabilsin ve orada hayatlarını devam
ettirebilsin; fakat çok defa buna imkân bulunama
dığı da açık.
Burada bir mukayese de yapmak istiyorum: ilkoku- .
lu bitirdikten sonra okumak, ne kadar okursa okusun,
hepimizin arzu ettiği şeydir; ama bizim ilkokulları
mızda 4 ncü, 5 nci sınıflarda din dersleri vardır.
Bendeniz Almanya'da bir öğretmen arkadaşımız
dan sordum; şahsın bana anlattığı durum şudur :
Almanya'da 1 nci sınıftan 11 nci sınıfa kadar haf
tada üç saat dini eğitim vardır. Çocuğun kapasitesi
ne göre, sınıfların derecelerine göre, 1 nci sınıftan
alır, 11 nci sınıfa kadar devam etme durumu olur.
Aslında, Anayasanın icabına göre, (Ki, hepiniz çok
iyi biliyorsunuz; en az bendeniz kadar.) Anayasanın
10 ncu maddesinde, son bölümünde, Devlet, millet
fertlerinin maddi, manevi gelişimini sağlamakla yü
kümlüdür...
O halde, bu böyle olduğuna göre, bizde de bu
radan başlamasında bir zaruret vardir ve bunu yap
manın memleketimizin yararına olacağı kanaatinde
olduğumu arz etmek isterim.
BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim.
LÛTFÎ DOĞAN (Devamla) — Sayın Başkanım,
bağlıyorum.
Sayın ıVîilJi Eğitim Bakanımız teşrif ettiler, bir
hususu kendilerinden öğrenmek istiyorum ve böyle
ce sözlerimi bitireceğim.
Ahlâk dersleri ve din dersleriyle ilgili kitapları,
(Bilhassa lise kısmına ait olanları; bilhassa değil, doğ
rudan doğruya, onlara ait kitapları) yürürlükten kal
dırdığını, bu dersler için başka kitaplar yazılacağını,
matbuattan okumuştum. Halbuki, bir ders yılının ne
redeyse birinci sönıesiresini
tamamladık, ikincisine
giriyoruz: bu ders kitapları öyle zannediyorum öğ
rencilerimizin, öğretmenlerimizin ellerine verilemedi.
Bendeniz, bilhassa liselerdeki din dersleri kitap
larını birazcık mütalaa etmiştim. Gönlüm arzu edi
yor ki, bu kitaplardan daha güzelini Sayın Milli Eği
tim Bakanlığımız yazdırmış ve öğretmen, öğrencile
rimizin eline vermiş olsun. Eğer, onlardan dûn de
recede kalırsa yazılacak eserler, gerçekten üzülece
ğim.
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İk inci bir istirhamım da şudur :
îmam hatip liselerinin idarecilerini Sayın Milli
Eğitim Bakanımız arzu ettiği, lüzum gördüğü kada
rını almış ve kendi takdiridir, hiç bir diyeceğim yok;
idarenin rahat, reel, verimli
çalışmasını sağlamak
için, kimsenin hakkını da ihlâl etmeden, dilediği ta
sarrufu yapabilir. Ancak, bendenizin kendilerinden
yüksek huzurunuzda istirhamım şudur : Bu okulla
rımızın kuruluş gayelerine uygun bu okullarımızın
idealini, prensiplerini fiilen yaşayan, daha açık ifa
desiyle şu veya bu siyasi düşünceyi taşımayıp, mem
leketin, milletin hayrını düşünen ve İslamiyeti yaşa
yan idarecilerden tayin etmesini kendilerinden rica
ediyorum. Bu, zannediyorum ki, bendenizin de, mil
letimizin de en tabii hakkıdır.
Dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hürmet ve
şükranlarımı arz eder, saygılarımla
huzurunuzdan
ayrılırım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Sayın Ahmet Remzi Hatip, buyurunuz efendim.
A H M E T REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem
Başkan, değerli senatörler, Sayın Milli Eğitim Baka
nı ve mensupları; hepinizi hürmetle selamlarım.
Çok kısa bir kaç maruzatta bulunmak üzere söz
almış bulunuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ve bu
Bakanlığa bağlı bütün öğrenim kuruluşları ve Türki
ye'de eğitim mevzuunun idarecisi durumunda olan
bu müessese, kendinden beklenilen tarzda milli bir
eğitim yapmaktan uzak, büîün ısrarlara ve tenkitlere
rağmen, Batı taklitçiliği ve Batı eğitimi yapmaktan
kendini kurtaramamış havadadır. Israrla Batı müte
fekkirlerinin, Batı eğitiminin üstünlüğü üzerinde du
rulmakta ve bütün okutulan kitapların, derslerin esa
sı bunun üzerine bina edilmektedir. Halbuki, bu tarz
eğitim; bize aşağılık kompleksine sahip nesiller yetiş
mesinden başka bir netice ve semere vermemektedir.
Bir yazarımız kıymetli bir kitap neşretmiştir. Bu
rada bizi Batı ile mukayese ederken, cesaretle bazı
şöhretlerin mukayesesini yapmak imkânını bize ve
riyor. Diyor ki; «Mimar Sinan mutlaka Leonardo
Da Vinci'den çok üstün bir kimsedir.
Mütefekkir
Mevlâna mutlaka Dante'den çok üstün, kendisi ile
mukayese edilemeyecek bir kıymettir. Itrî Mozart'tan
muhakkak üstündür.»
Muhterem arkadaşlar;
İşte biz, her konuda ilmin, fennin, sanatın kuru
cuları olan bir millet olarak bunu nesillere muhak
kak öğretmek mecburiyetindeyiz ve bu büyük ecda
dımızı mutlaka ders kitaplarımızda tanıtmak ve on
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ları, çocuklarımıza öğretmek ancak çıkar yol ola
caktır.
Muhterem arkadaşlarım;
Bir miktar da Konya'mızın problemlerini burada
dile getirmek istiyorum. Konya'da muhtelif öğret
men dernekleri vardır ve muhtelif görüş veya zevk
sahibi kimseler bu derneklere kayıt olmaktadırlar.
Mefkûreci Öğretmenler Derneğinden, Konya'da va
zife alan öğretmen veya idareciler ısrarla dışarıya sü
rülmektedirler. Gerçi, Cumhuriyet Halk Partisi bil
hassa milli eğitimde bir yıl zarfında; «Faşizmi ezece
ğiz» sloganı ile ve hızı ile işe başlamıştır ve belli bir
partinin militanı olmayan herkesi faşist gibi telakki
eden bir zihniyetle, öğretmenleri büyük bir kıyıma
uğratmıştır. Bunun gibi Konya'mızda da Cumhuri
yet Halk Partili olmayan, bu zihniyette olmayan öğ
retmenlerin önemli bir kısmı kış ortasında öğretimin
kesilmesi pahasına uzak yerlere sürülmüştür.
İşte, bu dernek mensupları, mefkûreci öğretmen
ler, faşizm kavramının tam karşısında ve faşizmin
amansız düşmanı oldukları halde solcu Cumhuriyet
Halk Partisi idarecilerinin tasarruflarıyla sürgün edil
mişlerdir. Konya'mızda Cumhuriyet Halk Partili ol
mayan öğretmenlerin bu kıyımları için bir tek misal
vermek isterim. Müdürler «İdareden istifa ettiler» ge
rekçesiyle alınmak istemişler; halbuki, bir istifa mek
tubu veya dilekçesi imza etmediğini ısrarla beyan
etmesine rağmen, kendisine sahte imza ile takdim
edilmiş istifa mektupları gösterilmiş. Buna istinaden
de uzak yerlere sürgün edilmiştir; fakat kendisinin
resmi itirazı vaki olunca, bu sefer yapılan muamele
sürgün yerini biraz daha uzatmak olmuştur.
Konya'mızda, Parlamentomuzun isabetli bir ka
rarı ile, yurdumuzun muhtelif yerlerinde açıldığı
gibi bir üniversite açılmıştır. Konya Selçuk Üniver
sitesi maalesef kurulduğu günden bu yana gerekli
ilgiyi görememiştir. Her türlü hazırlıkları yapıldığı
halde, bu üniversitenin kurulacağı sahanın istimlaki
nedense durdurulmuş ve yapılmamıştır. Bundan son
ra bu sahanın üniversite olarak kullanılmak üzere
istimlaki artık imkânsız hale gelmiştir. Bu Üniversi
tenin lüzumlu binaları bir türlü yapılmamıştır. Hatta,
Devlete ait olup, başka kuruluşların emrinde bulunan
ve üniversiteye tahsislerinde hiç bir mahzur bulun
madığı tespit edilmiş binaların da bir türlü tahsisi
yapılmamıştır.
İslâm enstitüleri Birinci ve İkinci Ecevit Hükü
metinin Programında da gayet sarih bir şekilde ifade
edildiği halde, aradan geçen bir yıla rağmen enstitü
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haline getirilmemiştir. Senelerdir sürüp giden bu aka
demi olma vaatleri bu müesseselerimizde eğitimin ak
samasına ve moralin devam etmemesine sebep ol
maktadır.
Arkadaşlar;
Halbuki, gayet ehemmiyetli bir noktadır; Milli
Eğitim camiası içerisinde de ve bütün yurdumuzda
da yüksek islam enstitülerinin ve imam - hatip okul
larının fevkalade önemli, nâzım bir fonksiyonu ol
duğu fiiliyatla
görülmektedir.
Bu enstitülerde ve
imam - hatip okullarında hepinizin bildiği gibi anar
şik hadiselere hiç bir zaman yer verilmemiştir. Kon
ya'mıza gidip Meram'a doğru uzanan asfaltta şöyle
bir dolaşırsanız, yer yer binaların önünde toplum
polislerinin
vazife aldığını,
nöbet beklediklerini;
hatta grup grup görüldüklerini müşahade edersiniz.
Burası neresidir diye sorunuz; mutlaka bir okul ve
ya yüksekokul, üniversiteye ait bir yer olduğu halde;
İslâm Enstitüsünün önüne gelin, bir tek gece bekçi
sini dahi bulmanız mümkün değildir, İmam - Hatip
okulunun önüne gidin, keza asayişi muhil bir hare
ket olmayacağından emniyet mensupları emin bulun
duklarından, orada herhangi bir tertibatın alınmamış
olduğunu görürsünüz.
Sözlerimin sonunda muhterem Milli Eğitim Ba
kanımızın sık sık dile getirmekte olduğu şehirleşme
nin getirdiği problemler üzerinde de iki kelime ile
durmak istiyorum.
Şehirleşmenin getirdiği problemler bugün Türki
ye'nin sahip olduğu bünyesinden neş'et etmektedir.
Herkes, «Kırsal kesim» dediğimiz köylerden şehir
lere akın etmek istemekte, geçim kaynağı bulmak
istemekte; ama şehirlerimizde veya kurulacak bölge
lerde ciddi bir sanayileşme olmadığı için ve sıhhatli
bir ekonomik düzen bulunmadığı için, şehirler kendi
başına alabildiğine genişlemekte, hiç bir disiplin tanı
madan ilerleyip gitmektedirler.
Halbuki; sanayileşme, içinde yaşadığımız zama
nın icaplarına uygun bir tarzda ele alınsa ve ciddi
bir sanayileşme hamlesi samimiyetle yürütülse bu
kurulacak tesislerin etrafında haliyle imar planları
ve metropoliten düşüncelerle tertibat alınacağı için,
şehirleşmenin getirdiği problemler ortadan kalkacak
tır. Şu halde, Sayın Bakanımızın tedbirleri hükümet
içinde araması icabetmekte ve Milli Eğitim Bakanı
olarak, bir bakıma haklı bulundukları bu konudan
hükümet dışında şikâyet etme noktasında ısrar et
memeleri icabeder. Ben...
BAŞKAN — Sayın Hatip, vaktinizi geçirdiniz.
Lütfen bağlayın efendim.
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AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Ben sij zin vaktinizi böylece almış bulunduğum için, B'aşkaI nımın ikazı üzerine sözümü burada tamamlıyorum.
I
Hepinizi hürmetle selamlıyor, Bütçenin hayırlı
I olmasını diliyorum. (MSP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
1
Sayın Ayrım, buyurunuz efendim.
I
Efendim, şimdi saat 18.52 Sayın Ziya Ayrım,
I konuşmasını 3 - 4 dakika geçirecek. Onun konuşması
I bitene kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza arz edij yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilI mistir.
I
Buyurunuz efendim.
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan,
I imuhıterem senatörler;
I
ıBen kornu'şimaımı, muhterem arkadaşlarımın konuşa
ması gjbii değil, başka bir ş'ekilde,
bazı misalleri
I Kars ^bölgesinden verm'ek süratiyle Sayın Balkana soru
I şeklinde 'tevcih edeceğim. Belki de Sayın Bakanım,
fcu 'sorularıma b'u arada cevap vermıeyabilirier; fakat
I bilahara 'eğer yazılı da olsa verirlerse memnun OİUSUm.,

I
'Mufclterem senatörler;
I
Ecavüt Hükümeti 'kurulduğu zaman, uzun yıllardır
I Parlamentoda göröv yapan ve Devlet
hjzmarrnde
'tecrübesi olan Sayım, Uğur'un Milli Eğitim Balkanı
I olmasına hakikaten bendeniz sievinmiş'tim; «Bir maI vazerıe unsuru olur» diye.
I
Geçrnişifce bazı haitaların
yapıldığı iddia edildi.
1 Halbuki, tatbikat devam döneye başlayınca Sayın
Uğur'un emirlerinin Bakanlık hudutları dahilinide kal
dığını ve vilayetlerin hudutlarını geçmez olduğunu
'görm'dkle Milli Eğitim camiası namına üzüldüm. Bu
üzün'üülerimıi kenldisinte ildtmek için, bundan 5-6 ay
evvel, 4 - 5 defa kendisiyle temas dlımek için randevu
I ıtaleibiride 'bulunidum; falkat maalesef mümkün olmadı..
Kenidi Hükümetim döneminide de, ken'di Milli Eğitim
Balkanımla da böyle bir durum olmuştu; MiSi Eğitim
Balkanının hakikaten göreiv sahasının geniş olduğuna
müdrikim; onun için birtakım ve bugünkü bu kısa
I süre içerisinde bazı hüsulsları dile getirmeyi uygun
buldum.

I
I
I
1

Arkada şiar;
Her zaman söylerim. Öğrenmen, In'san yapan ma
kinedir. Bu makin'e arızalanmiıştır. Bunun tamiri uzun
bir zamana vabestedir. Bugün Türkiye'deki sorunların
başında öğretmen sorunu gelmektedir; eğitim sorunu
gelmektedir. Bu hale düşmemizin sehdbi bu sorunlardır. Öğretmen taraf olmuştur; öğrenmen ha'dise^erin
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içine germiştir. Bunu kirn ıbu 'hale getirmiştir? Nasıl
layıiklayacağız?.. En bülyülk sorunlardan 'binisi bu.
Demıiın, M'eclis kanadında Sayın Bakanın bir gsoiiSoru görüşmesi dolayısıyla korroş'rmailarını dinledim.
Eğitim emsltüıtülsünıe alınan çoculkların kısa bir devre
içerisinde 'öğneltmen olmasından şu ndtiiceyi çıkardım;
itam 'diinleiyemıeldim talbii. Türkiye'de ilköğretimde bir
öğretmen açığı var. Acaiba, derhal hedef bumu kapat
mak, mıdır? yoik'sıa, öğretmen yetiştirmek, mildir?.. Bu
hususu bir defa öğrenirmelk istiyonuım.
©ülöün hükümetlerin, dönemlerinde öğretmen na
killeri yapıilmışltır; falkıait, bu Hükümet döneminde bol
nıa'k'iill'erıin had siaifhaya gelrmeısi ve ibiihasisa eş durum
larını zedeleyici bir hal alması calibi dÜkkaHtir.
iSayım senatörler;
Kars'ta bir Eğitim Enstitümüz vardır. Şimdi, bu
eğitim enis'üüürmüziün durumu ha'kki'nda malumat arz
Edeceğim. Bu eğitim enisıtitümüiz MC döneminde açıl
mıştır; kadrosu 500 kişidir. 375 kişi tedrisat yapıyor,
125 kilsi daha alınacalk. Yani, 'birinci sınıl, ikinci sı
nıfa .ilerleyince 500 kişi talmamlaniacaik; kadro öyle.
iktidar değişikliği oluyor; Sayın Edsvit
Hükümeti
geliyor. Şimdi silze gorayımj:
Kadro kaç 'k'şi olur,.. Kadro önce bine çıkarılıyor.
Kars'ltalki TÖB - DER geliyor. Tabii bu ifadeleri ne
derecq doğru?.. Sayın Bakanın sözlü soruma vermiş
ıdÜdıuğu cevapta kadronun 1 925 kişi olduğunu görü
yoruz. Şimdi, inlsaf... Tesislerde bir yenileme yapmayaoalfcsın; öğî'öfcmen ikadrosunda bir inkişafın yok,
çoğaltıcı bir tedbirin yok, 1 925 kişi... Şimdi haikiıkaten vicdanlarına hayale ediyorum; bu şekilde öğroömıen yetişebilir mıi arkadaşlar?..
Muhterem; is'enadöriler;
O zamıan, Sayın Balkanla eğer randevu talep edip
ffconuşıaîbiılbeiydim, diyeceğim şu idi; «Kars'taki anarşik.
olayların içerisinde eğitim enistiıtü'aü vardır, eğitim
©nsltjtjüieri vaJdır.»
iSayın Balkan, slormraş olduğum yazılı sofuya, sağ ol
sunlar 4 ay sonra bir cevap verdiler. Bir liste var1
elimde. Ben diyorum iki, «Bu okula 'kilimleri aldınız?..
Doğum tarihlerini, baba adlarını, yerlerini bana bil
dirin...» Bir liste veriliyor. Listeyi alıp tetkik ettiğim
zaman şunları görüyorum: Bazı öğrencilerin hizala
rında doğum tarihleri, doğum yerleri vesaire yok.
Arkadaşlar;
Okula talebe nasıl kaydedilir? Hüviyeti belli ol
mayan bir talebe okula kaydedilir mi? Bunu Sayın
Bakan nasıl açıklayacaklar? Tabii Sayın Bakan bu
cetvelin üzerinde duramaz; fakat bu listeleri Sayın
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Bakana nasıl tevdi ediyorlar? Böyle gayri ciddi çalış
ma olur mu?
Şimdi, hakikaten bunların hepsi toplana toplana
bazı tortular meydana getiriyor ve suçlamalar olu
yor; yetişen adamların hepsine kötü nazarıyla bak
maya çalışıyoruz. Neden bu liste verilmiştir? Bakın,
isim vereyim bu listeden :
Hasan Soluk, 150 sıra numarada; yok bir şey kar
şısında.
Taner Pehlivan, 493 sırada; yok bir şey karşısın
da.
Tazegül Ergün, 659 sırada. Bunun gibi bir çokla
rı, yok bir şey karşısında.
Ben bunların talebe olduğundan şüpheliyim. Çün
kü, o zaman ifade ediliyordu.
Arkadaşlar;
Şimdi, bakıyorum 15 senedir bir ömür geçirdik
bu çatının altında. Bütün gayretimiz, şu milletin ge
leceği için; yani gençler için faydalı olmak keyfiye
tidir. Yani, parti mülahazası bir yerde gelip durma
lıdır. Memleketimizin bugün çok ağır şartlar karşı
sında olduğu hepimizin malumudur. Yani, biz öldü
rüldüğümüz zaman mı aklımız başımıza gelecek? Ya
vaş yavaş bize doğru dayanıyor; sırayla gidiyor. Ya
kınımızdaki komşuların durumu da meydanda. Biz,
bunlardan ders almalıyız.. Ders almanın zamanı geç
miştir. Bilhassa eğitim sorunu mühim. Çünkü, bun
lar öğretmen olacak, köye gidecek. Ben demiyorum,
bu eğitim enstitülerine alınan talebelerin hepsi fena
dır, fena gençlerimizdir; fakat bunların içerisindeki
militan vasfında olan bu kötü kişiler, öteki öğretmen
çıkacak kişilere de örnek oluyor. Bakın, bazı misal
ler vereyim. Sayın Bakana onun için soruyorum:
Bu Eğitim Enstitüsü Müdür
Muavininin birisi
Kars'ta talebesinin vurulduğunu iddia etti. Tabii yar
gı organlarındadır. Baskı yapıldı. Kars, bir zaman
lar öyle bir hale gelmişti ki, kimse gidemez oldu bu
eğitim enstitüsü talebelerinden. Giden dövülüyor ar
kadaşlar. Parti başkanları dövülüyor, vatandaşlar dö
vülüyor; ama burada size şaka geliyor tabii. O baskı
şeyini görseniz... Biz bir kongreye gittik; kendi par
timin kongresine. Bir Pazar günüydü, Kars'ta, size
şerefimle temin edeyim, valinin kapısının önünde bir
bekçiyle polisten ve bir de kongrenin oradaki 8 - 1 0
vatandaştan başka bir tane vatandaş yoktu caddede.
Sonra, ne olmuş yahu, ne oluyor dedik, «Efendim,
baskın yapacaklar» dediler. Kim? Eğitim enstitüsü
talebeleri baskın yapacaklar. Bu hava
estiriliyor.
Şimdi, o bakımdan birincisi bu öğretmenin hadisesi..
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İkincisi, Devlet radyosu, televizyon, «İğdır'da ha
diseler oldu» dedi. Dört otobüs dolusu genç İğdır'a
baskın yapmaya gidiyor ve bunları güvenlik kuvvet
leri yakalıyor, geri çeviriyor.
Şimdi, Sayın Bakanın, bunların hepsini bilmesi
mümkün değil. Acaba mahallindeki Milli Eğitim Teş
kilatı bunların hakkında ne gibi bir muamele yaptı?
İşte bu elebaşlannı bunların içerisinden secseydik o
zaman bu camia zedelenmemiş olurdu.
Tuzluca kazasında; benim ilçemde iki otobüs do
lusu kızlı erkekli eğitim enstitüsü talebesi geliyor,
güvenlik kuvvetleri sarıyor, hüviyet tespiti yapıyor
ve bir şey yok. Kağızman'da gövde gösterisi yapıyor
lar, caddede gençleri dövüyorlar... Bu eğitim ordusu
yarın öğretmen olacak. Bu gençleri bu hale sokma
mız; yani menfaatlerimiz için niçin gençlere müsa
ade ediyoruz? Benim üzerinde durmak istediğim bu
dur.
Bu okulda evvelce, Aralık, Tuzluca, İğdır, Kağız
man Sarıkamış ilçelerinden, o 375 kişinin içerisinde
talebeler var. Bunların bir çokları bu okula sokulmu
yor; fakat Kars ile Erzurum arasındaki çatışmanın
sebebi bu. Sayın Bakana o zaman onu arz edecektim.
Çünkü, bu okula sokulmayan talebeler, okumak isti
yor; Erzurum'da yığmak yapıyor. Kendi Karslısma
geldiği zaman hücum ediyor. Bu defa Erzurum'dan
Kars'a gidince plaka değiştiriyor.
BAŞKAN — Sayın Ayrım, lütfen bağlayın efen
dim.
YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Kars iline
resmi Devlet teşekküllerinin vasıtaları plaka değişti
rerek gidiyorlar arkadaşlar.
Yazın, başında öğretmenleri olmak üzere gruplar
oluşuyor, minübüslere biniyorlar. İsim veriyorum:
Ardahan'ın Gonk köyüne gidiyorlar. Eski CHP İl
Genel Meclisi üyelerinden Abbas Bey, bir de Ağa
Ali, Mersinli birisinin çayırlarını, otlarını taksim edi
yorlar! Sayın Muzaffer
Şâmiloğlu burada olsaydı
söylerdim, onun köyüne de gidiyorlar; fakat orada
muvaffak olamıyorlar. Arpaçay'ın Aslanhane köyü
ne gidiyorlar, orada da muvaffak olamıyorlar. Şim
di, bu öğretmenlerin durumundan Bakanlığın haberi
var mı? Bunlar Kars'taki öğretmen camiasını lekeli
yorlar, nefretle karşılanıyorlar. Bunlar ayıklanmalı.
Ben daima şunu derim, öğretmenlerin bir yerden
bir yere nakli bir kıymet ifade etmez. 15 senelik ik
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tidarım döneminde, benim haberim olmadan ilçem
den beş öğretmen nakli olmuştur. Onları hemen bir
sene içerisinde yerlerine geri getirdim. Neden? Çün
kü, eğer öğretmen öğretmenliğini yapamıyorsa arka
daşlar; nakil değildir, meslekle ilişkisini kesmenin
yollarını bulalım. Bu yolları bulmadıktan sonra müm
kün değildir.
Son bir hususu arz ederek huzurunuzdan ayrıla
cağım.
Muhterem arkadaşlarım;
Her hükümetin teşekkülünde, o hükümet kendisi
ne göre bir kadroyla çalışacaktır. Bu böyle; yani be
nim gördüğüm. Eskiden ben Devlet memuriyetinden
geldiğim için öyle kabul etmiyordum. Diyordum ki,
temayüz -etmiş olan kişiler çalışsın, yardımcı olsun,
diğer gençler de yetişsin; fakat maalesef baktık ki
boş artık. Bugün, Türkiye öyle bir hale gelmiş ki,
bir partiye sığınmadan bir mevkii alması mümkün
değil. Onun için bu hale düşülmüştür, hep beklene
cek yani?
Şimdi, benim kazamda bazı şikâyetler kulağıma
geliyor, ilköğretim müfettişleri
tebligat yapıyorlar,
mesela halk eğitim müdürüne, Gaziler'deki bazı öğ
retmenlere...
BAŞKAN — Sayın Ayrım lütfen çabuk ifade edi
niz.
YUSUF ZİYA AYRİM (Devamla) — «Siz Se
natör Ziya Aynm'ın nüfuzundan faydalanarak bölü
cülük yapıyorsunuz, bu durumdan vazgeçin.» Şikâ
yet edenler CHP temsilcisi ve delegesi; yani, başka
vatandaş da yok. Şimdi, bu kurtla kuzu meselesi. Na
muslu insanların kirlenmesine, öğretmenlerin kirlen
mesine Sayın Bakan müsaade etmemelidir. Hakikaten
nakil yapabilir; fakat «İşte efendim müfettiş raporu
vardır.» Bunları yaygın hale getirmeyelim. Bunlar
bize bir fayda sağlamaz.
Vaktim dolduğu için, bir çek hususlar vardı dile
getiremedim. Onun için hepinizi saygıyla selamlar,
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin memleketimiz için
hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Sayın senatörler, saat 20.05'te toplanmak üzere
Oturumu kapatıyorum.
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 20,05
BAŞKAN : Başkaııvefeili Cenglzhaın Yorulmaz
DÎVAN ÜYELERÎ : Mustafa Çelik (Afyonkaıah&ar), EmanulaJı Çetebi (Tabii Üye)

BAŞKAN — Sayın

üyeler, 38 nci

Birleşimin

Üçüncü Oturumunu açıyorum.

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş- ' Ardahan'dan geçtik, Başkent Ankara'nın bütün li
se ve ortaokullarını aşırı solun militanlarına teslim
melere devam ediyoruz.
etmiştir. Bu okullara, halk odaları, halk komi
Sayın Baikan ve Sayın Komisyon yerlerimi almış
teleri, Ortadoğulu, Hacettepeli militanlar hükmet
lardır.
mektedir.
Bugüne kadar kendini solcu zanneden,
Şahısları üzerimdeki konuşmalara devam ediyo
fakat
asgari
bir meslek vakarı içinde bulundukları
ruz.
muhakkak
olan
birçok meslekdaşımız bile, ortaokul
Sayın Feyyat?.. Yoklar.
ve lise sınıflarında ders yapmamaktadır. Milliyet
Sayın Kılıçoğlu?.. Yoklar.
çiler zaten sürülmüş, sindirilmiştir. Birçok semtSayın Mehmet Kılıç, buyurunuz efendim.
lerdeki
okullara
girememektedirler,
gidemiyorlar;
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — Sayın Baş
fakat
Ecevit'i
umut
sanıp
da
solculuk
kervanına
ka
kan, Yüce Senatonun değerli üyeleri;
tılan iyi niyetli, Devlet şuurunu kaıybetmemiş yüz
Devlet ve Millet hayatımızın her kesimiyle ilgili,
lerce öğretmen,
bugün şaşkınlık içlinde, hayretler
yıllık müspet icraatının toplamı, bizzat kendi men
içinde, ıstıraplar içindedir.
supları ve taraftarlarınca da «Sıfır» olarak değerlen
Aşırı solu sevindirdiği muhakkak olan Sayın Nec
dirilen, her ciddi işin adizi, her hakikatin inkar
det Uğur'un, Cumhuriyet Halk Partisine neler kay
cısı Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını, milli eği
bettirdiği kısa zamanda görülecektir; fakat bizi ilgi
timimizi yıkma konusunda, acizlikten tenzih ederek
lendiren
Cumhuriyet Halk PartMnin kayıpları değil
sözlerime başlamak istiyorum.
dir. Biz Türk Milletinin uğradığı kayıpların,
biz
Bu hususta başarıları gerçekten muazzam ol
Türk Kültürünün uğradığı insafsız tahribatın, biz
muştur. Aşırı sola teslim edilmedik bir tek önemli
çalınmış
nesillerimizin davacısıyız. Sayın Necdet
eğitim kurumu bırakmamışlardır. Rahatsız ve te
Uğur'un mülayim sözleri gerçeıkleıri daha fazla Mil
dirgin etmedik bir tek namuslu, işinin ehli, Devle
letlin gözünden saklamaya yetmeyecektir.
tine ve Milletine bağlı öğretmen, eğitimci ve memur
Sayın senatörler;
bırakmamışlardır. Aşırı solun bu ölçüde söz sahibi
Memleket maarifini TÖB - DER çetesine teslim
olduğu, karar sahibi olduğu, bugünkü kadar tah
eden Sayın Necdet Uğur, bakınız kimlerin ve ne
ribat yapılabildiği bir başka devir, bir eğitimci ola
şekilde peşindedir ve tayinler ne şekilde çıkarılmış
rak salahiyetle söylüyorum ki, Cumhuriyet tarihi
tır:
mizin hiç bir safhasında rastlanmamıştır.
Artvin Yusuflu ilçesinde Merkez ilkokulu öğret
meni Yılmaz Aydın. 26.10.1978 Müfettiş
Kâzım
Asıl tebriğe şayan olan şudur ki, Milli Eğitimde
Ertürk tarafından sorguya çekiliyor.
bütün ipleri TÖB - DER'in eline teslim eden Milli
Eğitim Bakanı, Meclisler ve kamuoyu önünde mü
layim konuşmalarla, suret-i halktan beyanlarla bu
güne kadar şahsını tenkitlerden korumayı bilmiştir.
Yaptığı ile söylediği birbirine bu kadar zıt olabilen
bir Devlet adamı da doğrusu az bulunur.
Türk tarihinin Teslimlerinden bile korkan veya
resimlerine bile tahammül edemeyecek kadar o ta
rihe düşmanlık eden bu Bakan, aşırı solun eylem
lerini ilkokul seviyesine kadar indirmiştir. Kars'tan,

Suç:
1. Seçmen kütüklerimin tanzimi için görevlendi
rildiğinizde CHP'li bildiğiniz ilçe halkımdan bazıları
nı kasten yazmadığınız. (Mahalle ve bazı şahısların
isimleri burada var.)
Yusufeli ilçe merkezinde oturmayan AP'li olduk
larından ötürü bazı kişileri yazdığınız, (islimler var)
Böyle tarafsızlıktan ayrıldığınız bir siyasi partimin
kazanmasına yardımcı oldunuz. Bu soru.
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Sayın arkadaşlarım;
Bu öğretmen, ilçe seçim kurulunca, kendisinden
başka daha üç memurla birlikte görevlendirilmiş ve
görevini kanun çerçevesi içinde yapmıştır. Aynı
okulda Recai Seyhan, ona da aynı sorular isnat
edilip soruluyor. Vaziyetin komikliğine, tahkikatın
hangi kötü niyetin, hangi parti emellerinin ürünü
olduğuna bakınız ki, bu öğretmen seçmen kütük
lerinin tanziminde görev almadığı, ilçe Seçim Ku
rulu Başkanlığından aldığı 11.10,1978 tarih 78/118
sayılı belge ile ispat ediyor; ama kurt ile kuzu hi
kâyesinde olduğu gibi, bir kere Cumhuriyet Halk
Partisii, kafasına koymuş, onu yerinden almaya ka
rar vermiş mi? Ne yapsa çaresiz.
İkinci bir soru:
Karaman Anafartalar Ortaokulu Sosyal Bilgiler
Öğretmeni Ramazan Altınay'ı muhakkik
sıfatıyla
Konya Milli Eğitim Müdür yardımcılarından Mus
tafa Soydan ve Ahmet Ün'ü sorguya çekiyorlar.
Tarih 29.6.1978.
Sorular:
Milleti meydana getirem etmenleri anlatırken, bir
partinin sloganları olan Ülkü - B'ir (Ülkü Birliği), Va
tan - Bir (Vatan Birliği), Din - Bir (Din Birliği) di
ye tahtaya yazıyormuşsunuz...
Sayın Bakan, bu cins kafaları nereden bulduğu
nuza şaşıyorum. Doğrusu, bir teşekkülün adına
benziyor diye, Türk öğretmenlerini Türk çocukla
rına ülkü birliğinden bahsetmeyecekler mi?.. Hadi
ondan sizi huylandıran çağrışımlar var diyelim; ama
vatan birliği, din birliği ne oluyor?.. Bu isim de
hangi partinin yan veya ön teşekkülüdür?.. Kurttan
korkusundan yavrukurt adını bile değiştirmeye kal
kan Spor Bakanı gibi, siz de bazı komplekslerle
milletin en önemli hassasüyeıt konusu olan dini ve
milli mukaddesatımızı budamak niyetinde mistiniz?..
Başka bir öğretmenimizin tahkikatı.
Bursa Kestel Ortaokulu Öğretmeni Fikri Olgun.
Tahkikatını yapan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Osman Bay kut. Tarih 5.6.1978.
Sorular:
1. Kestel'de karakol komutanı, okul müdürü ve
beş öğretmenle birlikte bazı tertiplerin başını çekiyor
sunuz.
2. Öğrencilere tek taraflı olarak süven gerici,
yönetmelikler dışı eğitim uygulamak
yolunu tut
muşsunuz.
3. Yarının gençliği olan çocukları çağ dışı şekil
de yetiştiriyormuşsunuz^
— 74
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Sayın senatörler;
Tek kelimesini değiştirmeden aldığım bu isnat
lar, bu tarz bir sorgulama, ancak komümist ihti
lallerinde, halk mahkemelerinde yapılabilir. Bir de
1978 Türkiye'sinde, Cumhuriyet Halk Partisi ik
tidarında Sayın Milli Eğitim Bakam Necdet Uğur'un
emriyle yapılmaktadır.
Dördüncü bir tahkikat.
Ahmet Özkök, 1938 Akçakoca doğumlu, Sapan
ca İlköğretim Müdürü. 31.5.1978'de Lütfi Kara
deniz ile İsmail Şenatlı iki ilköğretim müfettişi tara
fından sorguya çekiliyor. Sorgu 15 sorulu. Bunlar
dan dört tanesini aldım.
1. 1 Mayıs Taksim alanında yapılan mintinge
katılan öğretmenleri saptamak için, 2 Mayıs 1977
günü Sapanca Belediye Başkam (Ki, bu AP'lidir)
yanınıza alarak, okulları birlikte niçin dolaştınız?
Bu konuda okul müdürlerine baskı yaptığınız.
2. 20 Mart 1978 günü saat lO'a kadar hazırla
nan direnişi ne şekilde tespit ettiğinizi, bu durumu
sonradan halka niçin yaydığınızı?
3. 1977 Haziran Milletvekilleri seçimi sırasında
AP'İllerle toplantılara katılarak o partinin propagan
dasını yaptığınız.
4. Sapanca TÖB - DER üyesi öğretmenlere,
ilköğretim müdürlüğüne atandığınız günden beri bas
kı yaptığınız, bir kısmının da örgütten ayrılmaları
na sebep olduğunuz.
BAŞKAN — Sayın Kılıç, süreniz tamam oldu;
sadece hatırlatıyorum.
MEHMET KILIÇ (Devamla) Teşekkür ederim.
Sayın senatörler;
Şimdi, insaf ve vicdan sahibi olan herkese soru
yorum. Bu müfettişler TÖB - DER'in mi müfetti
şidir, yoksa Milli Eğitim Bakanlığının mı?..
Hesaba çekilmesıi, mestekten tart edilmesi gere
kenler 1 Mayıs'ta Taksim meydanında kızıl bayrak
çekip, «Türkiye'ye kurtuluş, partisine özgürlük. Halk
lara özgürlük» diye bağıran, İstiklal Marşı yerine enternasyonel marşını söyleyen, Atatürk'ün resimleri de
ğil, Türk büyüklerinin değil, İstanbul Fatihinin değil;
Lenin'in, Staîiin'in, Mao'nun resimleriyle yürüyen
vatan hainleri midir?.. Yoksa bunları gücünün yet
tiği ölçüde tespite; yani kanunla mükellef olduğu va
zifeyi yapmaya çalışan vatansever İlköğretim Mü
dürü müdür?..
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Vatan haini sen
Oraya katılanlar değil; vatan halini sensin.
BAŞKAN — Sayın Unsal, yapmayın. Sayın
Unsal, Sayın Unsal..

sin.
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MEHMET KILIÇ (Devamla) — Kim, kimden
ne haikla hesap soruyor? Türkiye'de rejimin adı mı
değişti?.. Sayın Bakan bunların cevabını bu kür
süden vermelisiniz.
20 Mart 1978 direnişini yapanlarla mı berabersi
niz, yoksa bunlara karşı çıkanlarla mı berabersinliz?
Sayın senatörler;
Bir de Cumhuriyet Halk Partisinin bu devirde
önde gelen öğretmenlerinden birinin bir şeyini söy
leyeceğim:
Tirebolu Lisesinde, Lise 1 kimya imtihanı,
26.10.1978'de yapıldı. Bu imtihan esnasında öğren
ciler, öğretmenler, muavinler şöyle bir nutuk din
lediler. «Ben, devrimci okul müdürü Şeıkip Yıldı
rım. Ben buraya tesadüfen gelmedim, gönderildiim. Benim görevim, idaredi olarak sizleri ve hal
kımızı bilinçlendiırmektir. Bu imtihan sorularını
yapamıyorsanız, gidin sizi sınıfta bırakanları sokak
ta boğazlayın. Benimle hesabı olanlar saat 17,30'dan
sonra gelsin, istediği yerde hesaplaşalım. Hiç kim
se üzülmesin, tüm haksızlığa uğrayanlar sınıfını ge
çecektir. Benim hesabım Sizinle değil. Ben, 15 16 yıllık öğretmenim, burayı idare etmemde ör
nek olacağım. Uyguliama; daha evvelki görev ye
rim olan Espiye'deki devrimci mücadelemiz olacak
tır...»
BAŞKAN — Sayın Kılıç, lütfen toplar mısınız,
rica edeyim. Lütfen, biraz fazla geçti süre.
MEHMET KILIÇ (Devamla) — Tamam.
«...Biz beş yıl önce Tirebolu'da devrimcilik yok
ken, yaprak sallanmayan Espiye'yi devrimcilerin
kalesi yapmış kişileriz.»
Sayın senatörler;
Sayın Milli Eğitim Bakanının bu nutku beğendi
ğimi umarım. Böyle müdürler, böyle öğretmenler
kendisine mübarek olsun. Yalnız bunların çalıştığı
yer Cumhuriyet Halk Partisi siyasi okulu değildir.
Sayın senatörler;
Herkesin bildiği, muhtelif vesilelerle
birçok
arkadaşımın dile getirmeye çalıştığı örnekler, işlem
ler üzerinde durmadım. Zulmün, kanunsuzluğun,
aşırı solcu tahribatının ne ölçüde yapılmış olduğunu...
BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sayın Kılıç.
MEHMET KILIÇ (Devamla) — Bitiyor efendim,
bitiyor.
Gösterebilmek için, Karaman'dan Tirebolu'ya,
Sapanca'ya, Yusufeli'ne kadar, bir bakıma gözden
ırak yurt köşelerinde olup bitenlerden bazı örnekler
vermeye çalıştım. Kati vesika ve delillerine sahip
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olduğum örnekleri huzurunuza getirdim. Bu örnek
ler içinde bulunduğumuz yılkımın, milli felaketim
mahiyetini göstermeye kâfidir. Yoksa daha anlatabileceğimüz çok şey var.
Sayın senatörler;
Bu zulüm de yıkılacaktır. Bu Hükümet, bu Ba
kan mutlaka gidecektir ve Türk Milli Eğitimi yeni
den Anayasa çizgisinde, Mili Eğitimin Temel Ka
nunu çizgisinde milli ve milliyetçi mihrakına otura
caktır. Bugünkü kanunsuzlukların hesabı, üşen
meden, bıkmadan birer birer yapanlardan mutla
ka sorulacaktır.
Bu Bütçenin Milletimize, Milli Eğitim Bakanlığı
teşkilatımıza hayırlı olmasını niyaz eder, Yüce Se
natoya saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Sayın îskendeır Cenap Ege?.. Yoklar.
Sayın Ucuzal?.. Yoklar.
Sayın Karaağaçliioğlu?.. Yoklar.
Sayın Hüseyin Öztürk?.. Yoklar.
Sayın Ömer Naci Bozkurt?.. Yoklar.
Sayın Atmaca?.. Yoklar.
Sayın Sabahattin Savcı?.. Yoklar.
Sayın Ekrem Kaıbay?.. Yoklar.
Sayın Bakan buyurun efendim.
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan sona geçtim ben; son sözü istiyorum efendlim.
BAŞKAN — Ben size başka zaman söz verece
ğim efendim.
Buyurun Sayın Balkan.
Sayın Bakan, bu sorular zatıâlinize intikal etmiş
ti.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR
(İstanbul Milletvekili) — Şimdi okudum efendim.
BAŞKAN — Evet, izin verirseniz, (Kusura bak
mayın sizi de buraya çağırdım) siz oradayken tuta
naklara geçmesi yönünden hemen okutturuvereyim.
Sayın Başkanlığa
Aşağıdaki sorularımın Sayın Milli Eğitim Bakanı
tarafından cevaplandırılmasına delaletlerinizi istir
ham ederim.
Denizli
Baha Akşit
Üniversitelerimizde mevcut tıkanıklık, ve öğrenim
zorluğu karşısında, gençlerimizin kısa yoldan mes
lek sahibi olmalarını sağlamak ve istikballerini te
min etmek maksadıyla endüstri meslek liselerinin
açılmasına hız verilmesi lüzumuna inandığımızı her
zaman beyan ederiz.
75 —
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Bu maksatla 1977 yılından önce yapılan tetkiklerden sonra, Denizli Acıpayam'da mahalli şartları kü
çük sanat erbabının çokluğu ve öğrenci fazlalığı gözönünde bulundurularak bir endüstri meslek lisesinin
açılmasına karar verilmişti.
1978 ders yılında faaliyete geçirilmesi kaydıyla
Acıpayam Yatağan'da mevcut bina ve tesislerden is
tifade edilmek suretiyle açılması kararlaştırılan en
düstri meslek lisesine ait bu karar, vilayete ve ma
halline de tebliğ edilmişti.
Lüzumlu alet ve malzeme 1977 yılında gönderil
mişti. Bina hazırdır, hatta lojmanlar için ihale ya
pılması kararlaştırılmıştır.
1978 yılında öğretmenlerinin tayini gerekmekte
dir. Hal böyle iken öğretmen tayini yapılmamak suretiyle her türlü malzeme ve binanın hazır olmasına
rağmen, bu okulun açılması engellenmiştir.
Denizli'deki vaki söylentilere göre, Acıpayam Yatağan benim doğum yerim olduğu için bu okulun
açılması durdurulmuş ve bölge cezalandırılmıştır.
Böylesine bir düşüncenin Milli Eğitimde yer al
masını akıl dışı telakki ettiğimize göre, bu okula öğretmen ne zaman tayin edilecek ve okul tedrisata ne
zaman başlayacaktır. Öğretime başlatılmayacaksa,
benim doğum bölgem olmasından gayri bir kusuru
olmayan bu bölgenin cezalandırılmasının Anayasamızın sarih hüküm ve kanunlar muvacehesinde izaht nasıl yapılabilir?..
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I nıışan İsmail Kutluk, Sait Mehmetoğîu, Cumhurbaş
kanlığı Kontenjan Grubu adına konuşan Sayın Safa
Reisoğîu, Milli Birlik Grubu adına konuşan Sayın
Kadri Kaplan, Cumhuriyet Halk Partisi adına konu
şan Sayın Reşat Oğuz, Yusuf Çetin ve kendileri adı
na konuşan Sayın Lütfi Doğan, Yusuf Ziya Ayrım,
Remzi Hatip ve Mehmet Kılıç arkadaşlarıma teşek
kür ederim. Arkadaşlarımın eleştirilerini not aldım.
Arkadaşlarımın konuşmalarının önemli bir kısmı, ba
zı kişilerden, bazı olaylardan, ya da yasaya disiplin
dışı işlemlerden şikâyetti; bunları dile getirdiler. Tu
tanaklardan bunları ayrıca alıp, gerekli yasal işlem
leri yapacağım.
Bu arada arkadaşlarımın eğitim sorunlarıyla ilgi
j li burada hemen cevap verebileceğim konularına, on
j ların değindiği konulara burada değinerek
sözüme
başlamak istiyorum.
Bazı küçük yanlışlıklar vardı; müsaade ederseniz
s onları düzelteyim. Sayın İsmail Kutluk, Afyon Milli
Eğitim Müdürünün gazetelerde, O'nun atanmasıyla
çıkan bir haberi doğru kabul etmiş; böyle bir şey
l yok. Böyle bir kişinin atanması Bakanlıkta düşünül
J medi bile. Bu yanlış bir haberdir. Yanlış haber ol
duğu bizim tarafımızdan bildirilmişti. Başka bir ar
| kadaşımız, vekâlet eden arkadaşımız oraya müdür
j olarak atanmış bulunuyor.
I
İkili, üçlü öğretim hakkında da zannediyorum

yanlış bilgi var. Üçlü öğretim yapan köy okulu yok.
Üçlü öğretim yapan şehir okullarının sayısı da 112
Bildirilmesini istirham ederim.
adet. Geçen yıl üçlü öğretim yapan okul sayısı 614'
BAŞKAN — İkinci soruyu okutuyorum efendim; j
dü. Üçlü öğretim yapan şehir okullarının toplam şe
kısadır.
hir okullarına oranı c/c 2,5, Üçlü eğitim, görülüyor
Sayın Başkanlığa
ki, böylece kalkmak
üzeredir. Zaten köylerimizde
Aracılığınızla aşağıdaki sualin Milli Eğitim Ba- j
böyle bir şey geçerli değildir.
kanınca cevaplandırılmasını arz ederim.
Bu arada sözlerime başlarken,
öteki konulara
Bolu
gelmeden önce arkadaşlara, zaman zaman yanlış bil
Orhan Çalış
giler verilmesi dolayısıyla yanlış yorumlara
neden
Bolu Milli Eğitim Müdürü Kadir Kuşçuoğlu'nun I olan eğitim enstitüleri hakkında son durumu belirten
vefatından dolayı, bütün il dahilindeki okullar bir
kısaca bir bilgi vereyim.
ve iki gün tatil edilmiştir. Bu tatilin yasal dayanağı
40 bin öğrenci sürüldü gibi, 40 bin sayısından
nedir?.. Tertip edenler eğitimi ve öğretimi zarara so
hep söz açılıyor. Eğitim enstitülerinde 130 bin öğ
kanlar hakkında ne gibi muamele yapılmıştır?..
renci vardı. Bir yıldan beri vilayet önerisiyle, vali
BAŞKAN — Sorular okunmuştur efendim.
liklerin önerisiyle o şehirdeki güvenlik ve okuldaki
Buyurun Sayın Bakan.
öğrenim özgürlüğü açısından alınıp başka bir okula
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR
(İstanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım;
Milli Eğitim Bakanlığının ve üniversitelerimizin
bütçeleri dolayısıyla değerli arkadaşlarımın konuş
malarını dikkatle dinledim. Adalet Partisi adına ko- J
— 76

verilen tüm öğrencilerin sayısı, 130 bin içinde 1 282
kişidir. 40 binle 1 282'yi lütfen karşılaştırınız. 130
binden 1 282 kişi... Bu da bir önlem diye yapıldı.
Bunlar başka okullara gittiler ve o okullarda öğre
nim gördüler, ya ikinci sınıfa geçtiler, ya da mezun
olup gittiler.
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Eğitim enstitülerine burada zaman zaman değin I da da her türlü siyasal düşünceye mensup olanlar
vardır. Öğrenim süresince böyle bir şey yapılmadı.
dim. Üzerine tekrar fazla eğilmeyeceğim; ama çok
kısaca söyleyeyim. Eğitim enstitülerinde iki türlü ay
İkinci bir sonuç: Öğrenim nasıl oldu?.. Bu, so
rı deneyim vardır. Bir önceki deneyim, bir sonraki.
kakta vuruşanlar aynı çatı altında nasıl durdular?..
Başlangıçta çok zor oldu. Başlangıçta çatışma da
Birincisi şuydu. Bir okulda ayrı ayrı düşüncede
oldu. Sınıflara kadar jandarmanın, polisin girdiği ol
olan insanlarla öğretim yapılamaz.
du. Büyük bir kuşku vardı; ama zaman içinde ço
İkincisi, bir ülke için öğretim yaptırılırken, o okul
cukların,
özellikle yeni okul yönetimde ve yer yer
da belirli bir düşüncenin öğrencilere verilmesi doğru
büyük
ölçüde
idare amirleri, özellikle valilerimizin
yoldur. Bunun sonucu olarak, okuldaki öğrencilerin
de
büyük
gayretleriyle
yeni yönetimde adaletliliği,
bir kısmı, ikinci yapılan bir sınavla girme hakkını
hak
bilirliği
gördükten
sonra aralarındaki mesafe
kazandıkları halde dışarıda bırakılmışlardı. İçeride
azaldı. Mezun ettiğimiz zaman birbirleriyle çatışan
kalanlar da tekrar gözden geçirilmişlerdi, bir siyasal
lar, sürtüşenler % 60 ve 70'e yakın oranda uyum
felsefeye inanış bakımından, onların bir kısmı da
içinde, iyi ilişkiler içinde olabildiler. Bu ikinci bir iz
dışarıda bırakılmışlardı.
lenim.
Bundan sonra uygulanan yeni yaklaşım bir yıl
dan beri şudur :
En önemlisi şu eskiyle yeni arasında. Mezun oldu
lar
bunlar. 30 bin tane mezun verildi. Bu 30 bin mezun
Öğrencilerin düşünceleri, inançları, bir toplumda
olduktan
sonra ayırım yapmak isteyenler, belirli bir
mensup oldukları yer önemli değildir. Aralarında
siyasal görüşü uygulamak isteyenler için önemli bir
hiç bir ayrım yapılamaz. Öğrenciler, öğrenim süre
fırsattı. Eğer isteseydi belirli bir özel politika, bun
since eşit işleme tabi olmalıdırlar. Öğretmenler, öğ
dan daha iyi bir şey olmaz. Devlet işveren, istediği
rencilerine kendi kişisel, siyasal düşüncelerini akta
ni istediği yere verir. İstediğine istediği işi verir ya
ramazlar. Okulda, bir başka deyimle gündelik politi
da vermez. Böyle bir şeyden çok uzak, herkese eşit
ka, siyasal parti politikası yapılamaz. Ne yapılır?..
fırsat tanındı. Bildiğiniz gibi, adçekme yoluyla bü
Demokratik bir düzen vardır, Anayasa vardır. Ana
tün
bu mezunlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görev
yasa doğrultusunda demokratik düzenin ilkeleri, de
lere
atandılar. Adçe'ktiklerimizin hiç birini sonradan,
mokratik düzenin kuralları, Anayasanın hepimizce
hiç
bir
etkiyle yerini değiştirmedik. Kendi araların
uygulanan maddeleri ışığında davranılır. Bu da okul
da
yer
değişmesine olanak vermedik. Adçektiklerilar açısından düşünce özgürlüğüdür, inanç özgürlü
miz gittikleri yerlerde 2 yıl kalacak.
ğüdür. Yine bu da okullar açısından tutsak kafalı,
Yine özel bir amacı olsaydı, adçekmeyi de, böy
bir düşünceye koşullandırılmış insan değil, bağımsız,
le
kamuoyunu
yanıltıcı bir amaç olsaydı eğer, o za
kendi gerçeğini kendi bulan, özgür 'kafalı, eleştiren
man
2
yıllık
bir
yerde oturma zorunluğu konmazdı.
kafalı, soru soran bir kişilikli insan yetiştirmekti.
Oraya
gönderilir,
sonra gene yapılacak yapılırdı.
Demokratik ülkelerin hepsinin yaptığı buydu. Bu
amaçlandı, ne yapıldıysa buna varmak için yapıldı.
Şu kadar varıldı, bu kadar varıldı, az yapıldı, çok
yapıldı ayrı hikâye; ama her şey bunun için yapıl
dı.
Ne kadar mesafe alındı?.. Aslında bu zor bir de
neme id;. Çok sıkıntı çekildi, çok sert olaylar oldu;
ama artık sonuçlarını görebilecek bir noktaya geldik.
Şimdi bir seneden geriye baktığımız zaman gördüğü
müz manzara şudur : Biz bu 130 bin kişinin hepsini
okuttuk. Bu 130 bin kişi büyük ölçüde öğrenimleri
ni bitirdiler, çok büyük bir çoğunlukla bitirdiler;
2 nci sınıfa geçtiler ya da mezun oldular. Mezun
olanların arasında zaman zaman insafsızlık yapanlar
mümkün olsa da biz o açıdan hiç bakmıyoruz; ama
hayat içinde bu kendini gösterecektir. Mezun olan
lara baksalar göreceklerdir ki, mezun olanlar arasın-

Aslında bütün bu örneklerle şunu söylemek isti
yorum : Değişik bir uygulama yaptık. Belirli bir
amaca ulaştık. Görevlendirdiğimiz çocuklar bugün
öğretmen gereksinmesi olan yerlerdedir. Çoğu kez
Doğu'dadır, Güneydoğu'dadır. Bu çocuklar buna ha
zır da değillerdi. Gittiler, uzun süre tedirgin kaldı
lar. Acaba gerimizde bir oyun dönüyor mu, istisna
yapılıyor mu yapılmıyor mu?.. Baktılar ki, istisna
yapılmıyor. Çalışıyorlar.
İlköğretimin bana verdiği rakama göre, ilk, birin
ci adçekmede % 90 görev yerlerine gitmişlerdir. İkin
ci adçekmeyi pazar günü yaptık. Bu adçekmeye
13 617 tane 2 yıllık eğitim enstitüsü mezunu 'katıl
mıştır ve bunlar 34 ilimize atandılar.
Yine 3 yıllık eğitim enstitüsü mezunlarından
5 000 öğretmen adayı 67 ilimizdeki açık öğretmenlik77 —
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lere adçekme yoluyla atandılar. 400 de üniversitele
rimizden gelen öğretmen adayları olmak isteyenler
yine adçekme yoluyla atandılar.
'Yemi öğretim yılı başladı. Yeni öğlenim yılı bitinıoe tekrar 60 bin mezram 'vereceğknizâ 'bekliyoruz SOM
nunda. Bunlar da adçekme yoluyla gidecekler. Şimdi
den diyebiliriz ki, Doğu'raun, Güneydoğu'nun, vatil©ırİn bana, söylediğime göre, çok uzun yıllarda görül
medik oranda öğrdt'men gercksimmeisi doldurtulmaktadır. Asıl önemli olan, ©altılı çocuğum Ooğu'ida, Ruızeyli'nin Güney'de, Güneydoğulunun Batı'da, Trakya
da yıa da Kuzey'de görev allaJbilmesldİT. Her yeri kemdi evi sayalbClimesldiir. Oradaki insanlardan iyi mua->
mele görebilmelidir..
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> diyor. BU 30 bim yemi öğreftmen aılkaldaş raeyie gidecdk'ler?.. Bu ödemeklerde gidacdkjler. Mezunlar dlikikate alınarak konuldu bu talbiıi.
I
Yemi kurulan; bu kapattığımız, daha doğrusu
I amjacımı değişltürdiğim'iz eğitim enstitülerinde şöyle bin
öğrenimle geçeceğiz. Ayrıntiliarım biraz sorarla -sic^leceğim. Tdkraük eğitim m'erkezleri yapacağız. Bunlar,
orada yaşayan injsamlaria her yaştaki imsiana beceri,
I teknik bilgi, meslek bilgisi verıecelk. Buralar mıunıtazaraı
I örgün okullarda olacak, yaygın eğitimldle olacak. Li
se sonrası da olacak. Her bölgenin özelliğime getfe
I bunların üzerinde aylardan beri hazırlık yapıyoruz. Sa
nıyorum ki, önümüzdeki ders yılı başında, ekimde
I aşağı yukarı 50 küsur kuruluşumııızda yenil bir eğitim,
I o yöre halkına yömelik bir eğitim başlaıyacaikıtm

ıEn çok korktiuğuırnıuz bu adçeıkimcde kızlarım izdi.
Bu arada Yusuf Ziya Ayrım arkadaşımın Kars
Mardin Valisinin bir sözlünü size aktarmayım. Mar
I
üzerindeki
söylediklerini dinledim, not aldım. Ayrı
din'de gönderdiğimiz genç kızlarımız 'balık tarafın
1
ca tutanaklardan alacağım. O lüsimîer üzerinde, bildan dikkatle, saygıyla ve korunarak işlem gclrüyor -'
I dirdikîeri olaylar üzerimde imcelemel'er yapacağ m.
lar, mıuıaimeiîıe görüyorlar,
I ©u kadar efendi bir atlkadaşımın gelmek isteyip da
iBu uygulamanın sürakliliiği için bir ikinci nokta
benim taraifımdan vakit ayrılamıamaisıınıa çok üzüllazımıdır. Bumu zalfcen fonıuşmıacı arkadaşlarım, özel I düm. Halberim yoktu. Eğer tür gün gelirse çok memikle bemim burdaiki saptadığıma göre Sayın Yusuf I nun olurum. Belki de kabahatimi bağışlatırım.
Çetin aılkadaşıım ve Reşat Oğuz Hocam da d'le getir I
Sait M'ehimeioğlu ankaıdaşım, «okul öncesi ve te
mişler. Bir ikinci adim gerekir. Bu ikinci adim da
mel eğ'tirn yasa tasarısı taslağı vardır» diyor. Ha
2 sieme için gömdeMiğimjiz bu çocukları, 2 sene dol
zırlanmıştı, doğru, Var. Buımun üzerinde çalışıyoruz.
duktan sonra unutmamaktır. Onları daha iyi, daha
Eğer bitirefoirinsek çalışmalarımızı böylesüne bir yasa
değişik yerlens alabilmektir. Bumu da
yapabilirsek
ile gelmeyi de düşlünlüyor'uz.
eğer, ki eğer Türkiye Büyük Millet Meclisinden des
Fen llsdsirade geliştirilmiş olan modem fen ve ma
tek görürsek bunu da yaparız, öğrcitmem ailesi arasın
tematik programları diğer liselerde de uygulanacak
daki huzurauzluğu bir ölçüde adaletli bir yaklaşımca
biçkn ve düzeye geldi. Bu yıl liste son sıni'flarında yay-.
toafi£lîtiîrrijş olur.
gıralaştırıldı. Ortaokul ve liselerde yeni (matematik
programlarının tajm uygulanmasına doğru çok mesafe
iŞimdi sadece 30 bin öğretmen adayı var; ama bu
alımdı. Bu açıdan da arkadaşımızın dileği büyük öl
öğrenim yılı sonunda 60i bin daha gelirse 9C b"n olur.
çüde yerime gelmiş sayılaibillir.
Zaten 400 küsur bindi. Yarım milyondur. Şimdilik,'
bir hayli zaman içim bizim öğrenmen ihtiyacımız yele
denecek kadar azdır. Bu madenledir ki, biz eğitim'
enlstMîerinin sayılarını sınırlı yaptik. Türkiye'deki nü
fus patlamalına göre, nüfus artışına göre. Her yıl ne
kadar yemi öğrenmeme İhtiyacımız varsa o ihtiyacı
karşılayacak kadar eğitim 'enstitülerimi ayakta, ap.k
tutacağız. Ötekilerini ne yapıyoruz?. Ötikl'erini bir
başka amfaça yönelttik. Neydi o amaç?.. Eğ'tirn er.'stöitüleri devlete kamu görevlisi yetiştirir. Milli Eği
tim Bakanlığına öğretmen yetiştiren, işveıen MÜH
Eğitim Bakanlığı. Milli Eğitim Bakanlığı artık ijveıren öümıaktan çıkıyor. Düşümümüz ki, yalnız bütçe
açışımdan 30 binlik kadro vermek bile önemli bir
hikâyedir. Bu arada bir arikadaşımım yanılgısını düzelt
mek isterim. «60 milyon yolluk koymuşunuz. Niye?»

Arkadaşlarım Sayın Kadri Kaplan, Sayın Reşat
I Oğuz Hocam, Sayın Yusuf Çetin, Sayın Retioğlu
I hepsi özellikle ortaöğretimde bir reform yaptimaisH
nm ar tik zorumlu olduğumu belirliler. Gerçekten ne
resinden bafc::alk buna zorunluluk var.
Sayın Kaplan, bir de öneride bulundu, bir incele
me üıünü olan bir öneri. «Artık ilköğretim çağında
kiler değişik insanlardır. Yalnız okulda almıyorlar
bilgiyi, dışardan da alıyorlar. Dört yıllık bir ilköğj retim yeter. Bunun üzerine temel teknikokul ve genel teknikokuUar açılmalıdır. Ortaöğretim mesleğe
yönelik olmalıdır. Özellikle tekniköğretîme ağırlık
I verilmelidir» dediler.
I
Sayın Reşat Oğuz Hocam öteden beri bunun üzeI rinde çok durur. Her türlü şeyin temeli, esası o.'taöğ78 —
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netümldefei bir yeniden ikuruluş, !bir yeniden dü* ı kendini yenilemek gerekiyor. Bu açıdan da ele alın
zenlejme, yenti bir1 içerlük, itoplumdakû gelişmelere ye
dığı takdirde, yine bizim sistemimizin değişmesi la
ni bir yaklaşaşım olması giereikl'iğ'n'i 'belirtir.
zım.
Sa'ym Yusuf Çeıtin arikadaşum da aynı şeyi burada
Bu nedenledir ki, onlar hem bütün bir insan ya
'belirttiler.
şamı boyunca öğretim yaparlarken, bir de toplumda
'Bunun için çek, uğraşüyoruz; fakat bu yapılacak iş
ki yeni üretim biçiminin ara insan sınıfına ihtiyacı
lerin em zoru. Doğrıuisu bizim bu sistetmii kjemdi'ierimdıen I çok olduğu için, ne ilk aşama bilgileri ne yukarı; fa
aMığımız yahult esiinlenJdiğiffliz ülketer bizden sonra
kat aradaki bilgilere büyük ihtiyaç olduğu için bu
(en azından iki Itaneisini biliyorum) ilci kez değ-ŞtirimOş- i tür insan yetiştirmeyi Batı ülkeleri bile, gelişmiş ül
ler; ama biz hâlâ bir 19 iıicu yüzyıl sonlarında, 20 n!ci
keler bile bakıyorlar ve bu açıdan ortaöğretimlerini
yüzyıl başîaondialki yaklaşımı 'siürdiürüiyloruz. Bilimler,,
teknik ve mesleki ağırlıklı yapmaya onlar da başla
(yeni buluşlar, yemi kaıvra'milar, yeni lilişikiîer ve bütün,
dılar.
bunların dışında ikenldi üllkemfojde yemi bir oluşum,
Ortaöğretimi sadece büyük ağırlığıyla akademik
yeni toplum, yemi kavram, her şey yeni; fa&aıt bizim
yapmak çok büyük bir lükstür. Bu lüksü dünyanın
eğitini siisifeemiimiiz doğrusu hem dünyadalki gelişmen
en zengin ülkeleri bile artık göze almıyor ve üstelik
Herin ıhem de Türikiye'dıeiki her türlü gelişime ve olu-<
geçersiz bir şeydir. Çünkü, o akademik kültürde bir
şuursun gerisinde kjallrnıştır; ama bu zor bir iştir. Bu
adamı çok kültürlü yapıyorsun. Ne öğretiyorsun?..
uzmanıkik işidir, bu inceleme meselesi.
Eski Yunan, Roma, Hint felsefe, düşünce tarihi, Or
ta Çağ, tarih, düşünce, felsefe, insan ilişkileri, mate
Aslınida bir yerimden başlamak da mürrikün de
ğil. ©una orltaclkuldan başlayamazsınız; çünlklü eğer! matik, mantık bütün bunları öğretiyorsunuz. Ama
temeli yoksa, temelinden belirli, tutarlı gelmiyorsa, çağımızda bir şey var, 20 nci yüzyıl tekniğin çok
ortaöğretimden başlayamazsınız. Böyffie bir yeniden j geliştiği, insan hayatına teknik ve teknolojinin girdi
ği, genel kültür kadar teknik kültürün de ağır bastı
düzenfeimeiye geçediğiniz zaman, il'köğrieıtimden başlağı bir çağ bu açıdan ortaöğretimin eğer bu lüks, yal
malk lazım. (©unlar hep önü!miüz<e geldi de söy'^ıyo-*
mum.)
I nız genel kültür verilseydi, çağımızda bu lüks bile ol
mazdı onu demek istiyorum.
İlköğretimden başlarken bir okul öncesi eğitimi
(bütün dünyada yaygın. Çocuğu asıl biz yedi yaşında
Biz bütün bunları nasıl yaparız?.. En baştan baş
allıyoruz, dört - beş yaşlarımda çocuğun 'kişiliğinin
layarak. Birinci sınıfta yapacağımız bir program,
ıclüştuğu. o yaşlarda çocuŞun ço!k alıcı oiiuğu, ü:i.eeğer son sınıfta hangi amaca gideceksek, ne bir tür
i k asıl bilginin dkul dışında çök verildiği, çocuğu o
insanı topluma göre yetiştireceksek, amacımızı bilmi
yaşlarda yönlendirme gerektiğini sio'syaiict ülikeler ya
yorsak, son sınıfta varacağımız noktayı bilmiyorsak,
da ka.pita.I''a!t ülkeler, (Batı, Doğu her taraf 'kabul et
aslında yapılacak bir şey yoktur. Onun için yolculu
mişler ve ona göre çok yaygın, nüfuslarının % 90'ına
ğa çıkarken birinci sınıftan hareket edip; ama son
kadar kapsayan bir c'kuî öncesi öğıetimis girmişler ve
sınıfta nereye varacağımızı bilerek gitmeliyiz. Bu da
öğrenim yaş in* dli§ ürrrrlişier.
çok geniş kapsamlı; ama yetişmiş arkadaşlarım çok,
Bakanlığımızda var, üniversitelerimizde var, uzman
Eğer bir düzenleme yapacalksaik, doğru yaklaşıma
larımız var. Bir de kaldı ki, başka ülkelerin ne yap
buradan başlamak lazım ve böyleöine yuık'arı doğru
tığını biliyoruz. Onların yaptığını ne taklit etmek
gelmtek lazım.
için ne onlardan esinlenmek için; ama başka ülkeler
Yine yalnız ıbiz değil, Ba'tının çak gelişmiş ülke
sorunlarını nasıl yapmışlar diye gördükten sonra ken
leri bile son bunalımdan Sonra 20 nıci yüzyılda bu
di sistemimizi mutlaka kendimiz kurmak için.
luşlar birbirini izlediği için, tefîcnidl'oji çok çabulk
eskidiği için, yetiştirtdiğimiiz bk adam, ne .kadar iyi
Aslında Türk eğitim topluluğu Cumhuriyet dö
yetiştirmiş olursanız olunuz, ne »kadar teknik bilgi ver
neminde bu yeteneğini kanıtladı. Türk eğitim top
miş olurdanız olunuz, bir müddet sonra eskiyor; çün
luluğu orjinal, kendi ülkesinin koşullarına göre bir
kü yeni tellcnik gediyor, yeni teknoloji geliyor.
eğitim sistemi kurabileceğini birkaç kez kanıtladı.
O halde, eskiden olduğu gibi çok iyi bir okuldan
çıkmış olmak, çok iyi bir üniversiteyi bitirmek ve
her türlü dereceleri almak çağımızda yetmiyor. Bir
ömür boyu, bir yaşam boyu eğitim, durmaksızın |
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Yeni toplumun, yeni gereksinmelerine göre de bir
sistem kuracaktır; fakat bu zaman alan bir şeydir.
insanın, gelecek kuşaklara biçim verecek böylesine
bir meseleyi çok dikkatle yapılması gerektiği için çok
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ölçülü olmayı ince eleyip sık dokumayı tercih ediyo
ruz. Birgün sizlere söyleyebilecek bir noktaya g^lirsek övünerek elbette söyleriz. Şimdi sadece çalışma
larımız ve denemelerimiz sürüyor.
Sayın Reisoğlu ve Sayın Kaplan gerçekten yuka
rı düzeyde yaptıkları eleştirilerde
çözümlemelerde
bize ışık tuttular. Kendilerinin yabancı dil öğrenimi
ne önem verilmesi üzerindeki düşüncelerine tam ka
tılıyorum. Yabancı dil öğreniminin bizim toplumu
muzda mutlu bir azınlık yaratmaya kadar gittiğini
ve nice üstün yeteneklerin toplumda yukarı düzeyde
katkısını engellediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu
nun için şimdilik düşündüğümüz (Öteki çok zor ol
duğu için) tüm üniversitelerde bu yeni Yasayla bi
rinci sınıflarda yükseköğrenim yapacak çocuklarımı
za yabancı dil öğretmektir. Bunu zorunlu yapaca
ğız.
O bir yıl hem ortaöğretimin eksik bilgilerini ta
mamlatıp tekrarlatacağız bir hazırlık sınıfıyla; fakat
bir yabancı dili zorunlu kılacağız. Ne kadar zorun
lu?.. Konuşacak gibi de değil, yazacak gibi hiç de
ğil, çok zorunlu; ama kendi dalında bir kitabı izle
yecek kadar bir dil bilgisini birinci sınıfta verebile
ceğimize inanıyoruz.
Yabancı dilde yazılmış temel eserlerin
tercüme
edilmesini hem Reisoğlu hem Sayın Kaplan diledi
ler. Bunun hazırlığını yapıyoruz. Bunun çok zorun
lu olduğunu biliyoruz.
Yine hiç bir siyasal kasıt, amaç taşımadan, hiç
bir küçük hesap yapmadan, demokratik bir toplu
mun, demokrasi ile yönetilen bir toplumda özgür ka
falı bir insanın edinmesi gereken kültür ve bilgiler
ne ise, bu tip kültür ve bilgi kitaplarına gidip onları
tercüme edeceğiz. Bizi sonuna kadar belirli bir hesa
bın hiç bir zaman, ne kadar günahımız alınırsa alın
sın, aracı olarak kimse görmeyecektir.

8 . 2 . 1979

O : 3

şı açık yapalım ve gerçeği görmeye çalışalım. Özel
likle kendi yurdumuzun gerçeğini, hangi ülke olursa
olsun, sosyalist ülke, kapitalist ülke, hepsi, çağdaş
dünyayı öğrendikten sonra, kendi ülkelerinde kendi
koşullarına göre, kendi gerçeklerini buldular. Biz on
lardan daha az tecrübeli değiliz.
Sayın Lütfi Doğan, «Ahlak ve din dersleri kitap
ları kaldırıldı, ne oldu?» Diyorlar. Aslında biz, prog
ram var ve kitap gösterdik, yardımcı kitap gösterdik.
Binaenaleyh, öğretmenin başvuracağı kitaplar var ve
bu yeni kitaplar da değil, eskiden beri mevcut olan
kitaplar. îmam-hatip okullarına yapılan atamalarda
dikkat önerdiler. Hiç bir özel bir politikamız yok,
üstelik bir görevim nedeniyle îslam Enstitüsünün yö
neticileriyle görüştüm ve çok da tutarlı gördüm on
ları. O bakımdan, atamalarda bir değişik bir davra
nış olduğunu sanmıyorum. Eğer arkadaşımın böyle
bir izlenimi varsa bize bildirirse gözden geçiririz.
Efendim, sözlerimi bitirmeden evvel, üniversite
ler üzerinde çeşitli arkadaşlarımın belirttikleri görüş
ler üzerinde Bakanlık olarak yaptığımız çalışmaları
anlatmak istiyorum.
Sayın Safa Reisoğlu, Sayın Kadri Kaplan, Sayın
Yusuf Çetin ve Adalet Partisi adına konuşan arka
daşlarımız, üniversiteler üzerinde, özellikle Sayın Sa
it Mehmetoğlu da dahil olmak üzere durdular, dü
şüncelerini söylediler.

Sayın Safa Reisoğlu arkadaşımız, yeni üniversite
leri kurarken, çok dikkat çekici öneride bulundu,
«Bir defa üniversite yetişmiş insangücü gereksinmesi
ne göre kurulmaktadır. Bir de beş yılhk bir plan ya
pılmalıdır. Bu beş yıllık süre içinde öğretim üyesi
hazırlanmalıdır, binalar hazırlanmalıdır, araç gereç
hazîrlanmalıdir, ondan sonra bu işlere başlanılmalı
dır» dedi. Baskılarla ve alelacele bir üniversite kur
manın yanlışlığını belirttiler. Biz de aslında üniver
sitelerin kuruluşunun alelacele ve iyi incelemeden
Remzi Hatip arkadaşım dedi ki, «Yalnız Batı
yapılmasına karşıyız. Zaten bu gelen tasanda da yük
dan esinleniriz biz, aslında başka yere karşı kapalı
seköğrenimdeki her türlü kargaşanın, düzensizliğin,
yız.» Bu konuşmayı tamamlayan bir konuşma biraz
gelişigüzel
yapılmışlıkları bir yerde, bir noktada büevvel Mecliste yapıldı Gensoru dolayısıyla. Denildi
tünleştirip düzenleyebilmek için. Zaten yeni tasarıda
ki, «Türkiye'de bir çeşit doğmatiklik var. Bu doğeğer incelenirse görülecektir ki, yeni üniversite ku
matiklik Batıya göredir. Batıdan gelen her fikir doğ
rulması için bundan sonra yeni tasarıya göre üç fa
ru kabul edilir, doğma kabul edilir. Bu da Ortaçağ
kültenin olması lazım. Bu üç fakültede her birinde
kafasıdır.» denildi. Herhangi bir düşünceyi değişmez
yüzden aşağı öğrenci olmaması lazım. Her birinde
doğru kabul eden bir kafa, gerçekten bir Ortaçağ
ikisi profesör olmak üzere yedi öğretim üyesinin ol
kafasıdır; ama bunu Batı diye sınırlamayalım. Batı
ması lazım. Bir ilde, bir bölgede üç fakülte, her bidan da gelse, Doğudan da gelse, Kuzeyden de Gü
neyden de gelse, herhangi bir kültüre karşı açık, baş I rinde ikisi profesör yedi öğretim üyesi ve her birin
de yüzer öğrenci, bugünkü uygulamaya bakarsanız
ka düşüncelere karşı kapalı bir kafa, aynı kafadır.
I
zor bir şeydir.
Onun için, kafalarımızın pencerelerini her yere kar
80 —
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pratik bir yaklaşım, çok
sonucu itibariyle orada
bir yaklaşımdır; arkada
ilgiyle inceleyeceğim.

Efendim, yeni tasan hakkında Sayın
Reisoğiu,
«Bütünlükten yana olduğunu» söyledi. Çok doğru
kendisine bir üniversiteden gelmiş, Milli Eğitim Ba
kanlığı yapmış ve üniversitede değerini kabul ettirmiş
bir arkadaşımın, bütünlük konusundaki bu görüşünü
duymakla mutlu oldum. Yalnız, bir uyanda bulundu,
«Kimseye yasa ile unvan verilmesin» dedi. Aslında
biz bu bütünlüğü yaparken, iki şey yapmayacağız
Üniversite Yasasında. Ne üniversitelerde bir enflas
yona gideceğiz, ne de unvanlarda bir düzey değişik
liğine, ne de öğrenimde bir düzey değişikliğine. Bun
ların hiç bir tanesine gitmeyeceğiz. Tam tersi, belki
ileride görülecektir inşallah bir gün uygulama baş
larsa. Bu tasarı, yükseköğrenimde bugün, içinde bu
lunduğu yükseköğrenimin, büyük kargaşayı, başka
kelime kullanmak istemiyorum, inanılmaz boyutlara
varan kargaşayı, inanılmaz noktaya doğru hızla gi
den düzey düşüklüğünü ve akademik unvanlardaki
enflasyonu bir yerde durdurmak ve ondan sonra yu
karı doğru götürmek teşebbüsüdür. Eğer yasal geliş
meler iyi takip edilirse, bu çok açıkça belli olur.
Son 15 günde yeni bir gelişme oldu. Anayasa
Mahkemesi, akademiler fakülte açar mı açmaz mı,
diye yapılan bir müracaat üzerine bir karar verdi ve
karar yayınlandı. Çok açık bir şekilde burada, aka
demilerin her bakımdan, bir isimleri hariç, tam bir
üniversite oldukları belirtiliyor. Bunun anlamı şudur;
Ayırsanız da, bir ayrı yasa da yapsanız, akademiler
geldikleri zaman, ben bunun aynını istiyorum dedi
ğinde, bir isim değişikliğiyle aynısını yapma duru
mundasınız. Akademiler,
Anayasa
Mahkemesinin
yorumuna göre, Anayasamızın 120 nci maddesinin
kapsamına giren üniversiteler kuruluşlardır.
Bir yasal zorunluk vardır. Daha başka ne zorunluklar vardır? Aslında yükseköğrenim, Türkiye'deki
yükseköğrenim yapan insanların tümü birden yük
seköğrenim. Sadece büyük şehirlerimizin iki - üç üni
versitesine giden çocuklarımızı
gerçek üniversiteli,
ama Anadoluya giden çocukları ikinci sınıf üniver
siteli, akademiye gideni üçüncü sınıf, özel okuldan,
özel yüksekokuldan yüksekokula dönüşmüş çocukla
rımızı da dördüncü sınıf yükseköğrenim öğrencisi ya
parsak, bakınız sonunda ne olur? Bunların dördün
den de mühendis çıkıyor, makine mühendisi çıkıyor,
mimar çıkıyor dördünden de. Bunların dördünden de
— 81
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eczacı çıkıyor, dişçi çıkıyor, yönetici çıkıyor, işlet
meci çıkıyor. Bunların dördüne de Türk toplumu
kendi sermayesini, kendi yatırımını, kendi insanını
teslim ediyor. Artık belirli bir noktadan sonra insan
hangisinin gerisinde ne vardır bakmıyor ki ve kendi
sine yetişmesi için özen gösterilmiş, eğer mezunların
sayısı Türk toplumuna hizmet eden yükseköğrenim
lilerin onda biri olursa, Türk toplumunu yeterince
yetiştirilmemiş, çok aşağı düzeyde yetiştirilmiş, onda
dokuzun merhametine, daha kötüsü, az yetişmişliğine
teslim etmiş oluruz. Buna kimsenin hakkı yok.
Bunun anlamı, hiç bir zaman, kurulmuş, yerleş
miş, güçlü üniversitelerimizin gücünü azaltmak anla
mına gelmez. Hiç kimse, aslında o bizim övündüğü
müz kuruluşlar, onları daha çok geliştirmek isteriz,
ama bu akademik düzey düşüklüğü, bizim yükseköğ
renim çocuklarımızın çok büyük çoğunluğunun de
vam ettiği bu okulları gündelik politikalardan, ba
kanlıklara bağlı okullar... Bir başka kasıtsızlık örne
ği. Eğer biz burada iktidar olarak, parti olarak, kişi
olarak bir özel siyasal amaç gütseydik, bize bağlı
100 bin çocuğu, 150 bin çocuğu, buradan ayırıp, üni
versite özerkliğine bırakmazdık; bildiğiniz gibi koşullandırırdık. Bundan başka daha güvendirici kanıt
olabileceğini sanmıyorum. Çünkü, bizim hareket
noktamız o çocuk, bir, o çocuğun iyi yetişmesi, iki, o
çocuğun koşullanmaması, özgür kafalı olması. Aslın
da, biz, o çocuğun bulacağı gerçeği kabul etmeye
hazırız. Yeter ki, o çocuğa gerçeği bulmanın bütün
yolları öğretilsin.
Bütünlük ilkesi üzerinde bugün mutlu eden ikinci
bir yeni bilgi Sayın Sait Mehmetoğlu'nun söyledik
leri. 1750 sayılı Üniversite yasası konuşulurken
Adalet Partisinin önerisi ile bütünlük ilkesinin ora
ya gitmesi ve arkadaşım o bütünlük ilkesinin gerekle
ri yapılmadığı için de bugün ortaya çıkanı benden
çok daha inandırıcı ve güzel bir şekilde ortaya koy
dular. Aslında Sayın Yusuf Çetin arkadaşım da bü
tünlük üzerinde aynı hassasiyet, aynı duyarlılık, aynı
bakış açısından meseleye eğildi. Bu çok iyi bir şey,
cesaret verici bir şey. Doğrusu bu cesarete de ihtiyacı
mız var.
Üniversitelerarası Kurulda da; Sayın Reisoğlu'na,
Sayın Yusuf Çetin'e teşekkür etmek isterim, Sayın Sait
Mehmetoğlu'na da teşekkür etmek isterim; Çok tartı
şıldı. Üniversitelerarası Kurulda yapılan şu:
«YÖK» diye bir şey vardı. YÖK, üniversite ile
Devlet temsilcilerini birlikte oluşturan; arada, Sayın
Reisoğlu'nun söylediği köprüyü kuran bir kuruluş.
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Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti; «Olmaz böyle
şey.» dedi. Olmadı, çıktı. YÖK çıkınca Devlet bir
yanda, siyasal otorite bir yanda; yalnız Meclis değil,
Meclis her zaman vardı, yine var; ama siyasal oto
rite bir yanda, üniversiteler bir yanda... Şimdi o ne
yapıyordu? O yalnız aradaki bir işbirliğini, birlikte
meseleleri ele almayı değil, aynı zamanda o üniver
sitenin bir koordinasyonunu, üniversitenin bir çeşit
denetimini, insan gücü planlamasını; bütün bunları
yapması gerekirdi. Çekildi. Ne yapması lazımdı? Bu
nu artık üniversitenin yapması lazımdı. Kendi kendi
nin öz denetimi, çeşitli üniversitclcrarasında işbirliği,
Türkiye'deki yetişmiş insan gücü ihtiyacı; (Ki, Devlet
Planlama bunun üzerinde duruyor) bununla bağlantı
kurup, kendisini buna göre geliştirme... Bu boş kal
dı, bu açık kaldı. Bütün yapılan bu. Bu Yasada ken
diniz, hiç Devlet karışmadan o Milli Eğitim Baka
nının, Sayın Reisoğlu, o Üniversitelerarası Kurula
Başkanlık yapması Milli Eğitim Bakanının karşı koy
masına karşın, üniversite rektörlerinin ısrarı ile oldu. •
Biz yaz aylarımızı Üniversitelerarası Kurulun memur
ettiği yedi rektör ve bir dekanla yoğun çalışma ile
geçirdik, bu tasarıyı beraber hazırladık ve bu arada
da biz Bakanlık olarak, Bakanın olmasını doğru gör
medik. Yedi rektör dedi ki, «Bakan olmalıdır ve Baş
kan olmalıdır.» Yeni hazırlayacağımız yasada Bakanı
başkan yapmayacağız; zaten niyetimiz de yoktu, yal
nız, yaklaşımları göstermek istiyorum size.
Üniversitelerarası Kurulu böyle bir noktaya getir
mek; bir topluluk kendisi seçecek, kendi seçtikleri
kendi hakkında, hiç bir zaman bir üniversitenin iç işi
ne bakmayacak; «Birden çok üniversiteyi ilgilendiren
konularda bir boşluk var. Bu boşluğu bu Kurul dol
dursun. Bu boşluk kalamaz» denildi. Bunu Sayın Reisoğlu'nun anlayışla karşılamasına ve üstelik doğru
bulmasına, özerklikle bağdaşmayan hiçbir yanının ol
madığını söylemesine (Ki, biz de buna inanıyorduk)
memnun oldum. Sayın Sait Mehmetoğlu'da, aslında
üniversitelerde böylesine bir güçlü kuruluşun olmasını
o da doğru buldu ve dedi ki, «Böylesine bir Kurulu
şun yaran o aydın işsizliğini de önleyecektir. Üniversitelerarasında birden çok üniversiteyi
ilgilendiren
konularda yapılacak bir koordinasyon daha oîumîu
sonuçlar verecektir.» dediler.
O bakımdan da, bu konuda da bugünkü bu Büt
çe konuşmasını çalışmalarımızda cesaret verici ola
rak sayıyoruz.
Sayın Sait Mehmetoğlu ve Sayın Yusuf Çetin, tam
gün rotasyon meselesi üzerinde durdular ve dediler
— 82
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ki, her bölgede üniversitelerarasında, yeni kurulan
üniversitelerde mutlaka öğretim üyesi gereksinmesi
karşılanmalıdır... Sayın Yusuf Çetin doktor asistanla
ra da öğretim üyesi verilmesinin önemi üzerinde dur
du. Doktor asistan aslında şu:
Bütün üniversitelerle uğraşırken, bütün saygıdeğer
rektörlerimizle hep bu sorunları konuşurken hepsinin
bana; ama tek bir istisnasız söylediği şudur; Üniver
site kariyerinde erişilecek büyük mertebe doktorluk
tur. Ondan sonrası yılların getirdiği yerlerdir. Bir bi
lim dalında doktor olmak bilimde varılacak merhale
dir. Ötesi zamanın getirdiği doçentlik, profesörlük..
Şimdi eğer bu böyle ise, bu bir.
İkincisi, bu doktor asistanlara bir kürsü veriliyor
da, üniversite öğrencilerini yetiştir deniliyorsa eğer;
eğer bilimde varılan merhale bu ise, bir de, üniversite
öğrencisi kendisinin eline yetiştirilmek için tam teslim
edildiyse, bu arkadaşlarımızı öğretim üyesi saymama
nın bugüne kadar bize inandırıcı bir açıklanması ya
pılamadı. Onun için biz doktor asistanları da öğretim
üyesi sayma düşüncemizi bırakmış değiliz.
Rotasyon hakkındaki yasada gördüğünüz 3-4 mad
de de vardı; daha sadeîeştirdik. Bütün eleştirileri dik
kate aldık; ama Saym Sait Mehmetoğlu'nun dediği
gibi, yeni kurulan gelişmekte olan ve yoksunluk böl
gesindeki üniversitelerimize öğretim üyesi sağlayacak
bir biçimde yapacağız; fakat mevcut tasarının birta
kım kısımlarını değiştirdik.
Üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığı ya da siyasal
otorite arasında acaba bir köprü kurma meselesi müm
kün müdür, değil midir?... Bir YÖK mümkün değil.
Anayasa Mahkemesi çok hassas Anayasamız hassas
aslında. Bu hassasiyeti, bu duyarlılığı dikkate alıp
bir kurum kurduğunuz zaman yapay oluyor. Hiç bir
işlevi olmayan bir kuruluş gibi oluyor; ama ilginç bir
öneri. Bu açıdan bir daha yapılabilirliğine elbette ba
kılabilir. Baktık; fakat bize işlerliği olmaz gibi görün
dü. Zaten Üniversitelerarası Kurulda sırf bir şeyi ko
rumak için bir şey yapmıştı 1976 Tasarısında. Yakından
baktığınız zaman görüyorsunuz ki, bir fonksiyonu yok.
Üniversite ile siyasal iktidarlar arasında bir çatışma
var mı, yok mu meselesi? Bilmiyorum eskiden var
mıydı?.. Ama bizde yok bu mesele. Örneğin; bir Üni
versite Yasasını biz yedi rektörümüz ve bir dekanı
mızla hazırladık, mutabık kaldık. Başbakan ziyaret
edildi, Başbakanın yanında Türk kamuoyuna bildiril
di, senatolarına bildirildi. Sonra senatoları için süre
istendi, bir hafta süre verdik. Daha da uzattık; iki ay
uzattık. Bu arada en geniş bir şekilde bu tasan tartışıl-
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di. Tüm üniversitelerin ayrı ayrı görüşleri alındı, aka
demilerin alındı, üniversite profesörleri görüşlerini bildirlider.
Şimdi bir şeyi belirtmek isterim; bu görüşler bir
birleriyle çelişen görüşlerdir. Üniversitenin her biri
nin düşündüğü şeyler çok değişiktir. Değişik yorum
lar vardır. Hocalarımızın yorumları değişiktir. Bence
şimdi görev, Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Tür
kiye Büyük Millet Meclisi bu konudaki kendisi sö
zünü söyleyecektir. Alabildiğine demokratik, alabildi
ğine her kesimin tüm düşünceleri alındı. Bu düşün
celerin, herhangi bir noktada birleşmesi olanağı yok
tur. Kaldı ki, olsaydı bile Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, Türk toplumunun bugünkü vardığı nokta ile baş
ka kurumlarımızda olduğu gibi, kendisinin temsil et
tiği halk adına alması gereken şekli kararlaştırırdı.
Sayın Başkan; müsaade ederseniz sözlerimi bitirir
ken bir küçük noktava temas etmek istiyorum.
Sayın Mehmet Kılıç; «Bu Bakan mülayim ko
nuşmalarıyla kamuoyunu bir yıldan beri oyalıyor,
i nan dunyor.» dedi.
Değerli arşadaşlarım;
Milli Eğitim Bakanlığında yarım milyona yakın
öğretmen var, binlerce okul var, milyonlarca da
öğrenci var. Bu ne kudrettir ki, kütün buralarda
bizim söylediklerimizin dışında uygulamalar oluyor,
kimse kendi çocuğunda ve kendisi, kendi gördü
ğüne değil de, bizim sözlerimize inanıyor. Eğer
böyle bir, (büyüterek de söylemiyorum) insafla dü
şünme varsa, bu böyle konuşulduğu için
değil,
biraz da böyle olduğu içindir. Elbette her şey en
iyi değil, elbette daha yapılacak pek çok şey var,
elbette öğretmen topluluğunda büyük rahatsızlıklar
var; ama en iyi niyetle bunları gidermek için elden
gelen yapılıyor ve her gün bu insaf sahipleri tara
fından bir ölçüde göırülüyor da ondan böyle.
Efendim, müsaade ederseniz, Sayın Reisoğlu'nun
söylediği önemli bir siyasal nokta üzerinde durmak
istiyorum. Sayın Reisoğlu dedi ki: «Siyasal kuru
luşlar, ortak davranışa girerlerse anarşiye karşı ön
lemler alınabilir. Devlet güçlüdür; ama Devlet gü
cünü etkin yapmanın siyasal koşulları yaratılmalı
dır» «Şiddet karşısında etkin bir biçimde birleşilmelidir.» dediler. «Bunun kapsam ve şekli Anayasa
kuralları içinde çözülebilir.» dediler. Bu kısmı an
lamadım; ama öbür kısımlara çok önem verdim ve
müsaade ederseniz bu konuda bazı şeyler söylemek
istiyorum.
Türkiye, olağanüstü koşullardan geçiyor. Tür
kiye'de, iki türlü bunalım var. Halkın çok yakın— 83
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dan ikisini de söylediği, çok konuşulan ve az ko
nuşulan bunalımlar. Az konuşulan bunalım,
çok
konuşulan bunalımdan çok daha önemli. Bir tanesi
bildiğiniz gibi, anarşik olaylar. Aslında, doğrusu
nu isterseniz asayişe etkin olaylar anarşik olaylar
dan daha da önemli; ama az konuşulan; fakat çok
daha önemli bunalım ekonomik bunalım.
Yılların biriktirdikleri, yapısal değişiklikleri yap
mamanın, Türkiye'deki nüfus patlamasının, kent
leşmenin, Türkiye'nin toplumsal değişmesinin gere
ğini yapmamanın, Devlet yönetimimizi bu değişik
liklere göre uyduramamanın, üretimimizi artıramamanın sonucunda çok önemli bir noktaya
geldik.
Aslında bu, her hangi bir kadro yapmayacak, başka
kadro yapacak. Bir sihirli adam gelecek, vaktiy
le bir Dr. Şaht gibi, bir o adamın kafasında da
bunlar, bu gerçekleşecek. Bir güçlü adam gelecek
emir verecek de, ondan sonra herkes gayet başım
eğecek ve muti olacak.
Türkiye'deki bu iki bunalım da, bu iki çizgi
nin ötesindedir. Türkiye'deki bunalım, belki Cum
huriyet yıllarının en önemli ekonomik bunalımım
yaşıyoruz. Bu bunalımdan çıkmanın yolu,
tüm
toplum olarak kendimizi, kendi kendimize denet
lememiz. Kendimizi, kazancımızı, her
birimiz
hangi kesimde olursa olsun, kârımızı
azaltmayı
göze almamız, aylık gelirimizi azaltmayı göze al
mamız, yapacağımız harcamayı az olacağını bilme
miz, biraz da eskilerle yetinmesini bilmemiz.
Bu, bir hükümetin söylemesiyle olmaz. Hükümet
söyler, bir tek öbür taraf eleştirir. Ne olur?.. Ya
pılamamış olur. Yapılamamış olursa hepimiz bir
likte öderiz. Hangi hükümet olursa olsun, aslında
bunu uygulayacak hükümetlere de bu siyasal ba
kımdan da öyle pek sanıldığı gibi fazla avantaj da,
prim de getirmez, bu bir görevdir yapılır.
BAŞKAN — Sayın Bakan, sizden sonra üç büt
çemiz daha var, sabaha kadar bitirmek mecburi
yetindeyiz.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI
NECDET U Ğ U R
(Devamla) — Son cümlelerimi söylüyorum efendim.
Böylesine bir dar geçitten geçerken tüm toplum
olarak, belirli bir noktada olmamız, belirli ortak
davranışalr içinde olmamız gerekir. Eğer ortak dav
ranış içinde olursak güvenlik kuvvetleri etkin çalışır,
arkasında bunu hissetmelidir. Eğer ortak davranış
lar içinde olursak biz iktisadi bunalımı yeneriz; ama
sen bunu eksik yaptın; elbette söylenecek, söylen
diğini söylemiyorum; ama bugüne kadar alışık oldu-
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ğumuz siyasal çekişmelerle, bugüne kadar alışık
olduğumuz, ben gidersem o gelirle o iş halledilir iş
değildir. O giderse kimse gelmez. Ya beraber bir
yere gideriz, ya beraber bir yere gidemeyiz. Bi
zim hepimizin boyunun üstündedir. Onun için ola
ğanüstü koşullar bilinmeli. Ekonomik sıkıntının adam
akıllı büyük boyutlara vardığı bilinmeli, birlikte
ortak davranışlarla bir sonuca doğru gidelim. Bu
yapacağımız ortak davranışlarda sıkıntıyı paylaşmak
tır,
özveriyi paylaşmaktır.
Bunda göstereceğimiz
başarı ölçüsünde, biz bu darboğazdan çıkarız. Eği
tim de dahil.
Hepimizi saygılarla selamlarım. (CHP, MB ve
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu sıralarından alkış
lar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.

Bölüm

Lira

101 Genel Yönetim Hizmetleri
2 574 562 000
BAŞKAN — Sayın üyeler, burada bir önerge
var onu okutuyorum.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Genel
Müdürlüğünün ismi «Sosyal Hizmet ve Sağlık Eği
timi Genel Müdürlüğü» olarak
değiştirildiğinden,
101, 02, 1, 005 faaliyeti adının «Sosyal Hizmet ve
Sağlık Eğitimi» olmasını arz ve teklif ederiz.
Ordu
Adana
Orhan Vural
Antalya
Reşat Oğuz
Manisa
Tevfik Elmasyazar

BAHA AKŞİT (Denizli) — Benim sorum ne ol
du, Saym Bakan cevap vermeyecek mi?..
BAŞKAN — Efendim, sorularınızı okuttum, tu
tanağa geçti.

Hayri Öner
Erzincan
Niyazi Unsal
Denizli
Hüseyin Atmaca

Sivas
Hüseyin Öztürk
BAŞKAN — Sayın Orhan Vural ve arkadaşları
nın imzaları var. Yani, sadece bir isim değişikliği
söz konusu oluyor. Rakamlarda bir değişiklik yok
tur. Sayın Komisyon katılıyor musunuz efendim?..BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan,
Sağlık İşleri Genel Müdürlüğünün adı yasalara uy
gun olarak Sosyal Hizmet ve Sağlık Eğitini Enstitü
sü Genel* Müdürlüğü olarak düzenlenmiştir, yasal
dır. Genel Kurulun takdirlerine bırakıyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Saym Bakan, katılıyor musunuz efendim?..

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI
NECDET UĞUR
(Devamla) — Efendim, Denizli hakkındaki sorunu
zu ilk defa sizden duyuyorum, ben muttali deği
lim. Daha evvel eğer bilgim olsaydı elimden geleni
yapardım; ama bilesiniz ki, teknik öğretimde bü
yük bir öğretmen açığımız vardır. İlk defa geçen
ay içinde yeni mezun verdik, 500'e yakın. Bu önü
müzdeki hafta da bir 500'e yakın daha mezun ve
receğiz. Sizin o okulunuz sizin değildir, ülkenin
dir, hepimizindir. O insanlar bizim insanlarımız,
kazanılmış bir eseri en kısa zamanda işler hale getir
mek için özel bir dikkat göstereceğim, sizinle de
temas edeceğim.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI
NECDET UĞUR
(İstanbul Milletvekili) — Katılıyorum efendim.
BAŞKAN •— Evvela önergeyi oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Okunan bölümü oylarınıza sunuyorum:
Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

İkinci soruya gelince; ilk defa duyuyorum, ge
reken incelemeyi yapacağım.
Teşekkür ederim.
BAHA AKŞİT (Denizli) — Saym Bakan teşek
kür ederim, yalnız benim memleketime tesadüf et
mesini dikkati erinizi çekerim.
BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz efendim, buyu
runuz Sayın Bakan.

Bölüm

Saym üyeler, 1979 Mali Yılı Milli Eğitim Ba
kanlığı Bütçesi ve 18 üniversite ile İktisadi ve Ti
cari İlimler Akademileri üzerindeki, tümü üzerinde
ki görüşmeler tamamlanmıştır. Milli Eğitim Bakan
lığı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.

111

84

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi (Devanı)
Lira
Temel eğitim ve öğretimin
gerçekleştirilmesi ve geliştiril
mesi hizmetleri
22 847 894 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
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Lira

Bölüm

Orta dereceli mesleki ve tek
nik öğretimi gerçekleştirme ve
geliştirme hizmetleri
5 986 595 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

114

115 Yükseköğretimi
gerçekleştir
me ve geliştirme hizmetleri
2 757 105 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

900

Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
77 760 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum,. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı Kandilli Rasathanesi Büt
çesini takdim ediyoruz.
Kandilli Rasathanesi
Bölüm
Lira
Genel yönetim ve destek hiz
metleri
11 176 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
111 Uzay ve yer bilimleri hizmet
leri
14 728 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Sayın üyeler;
Validebağ Toplum Hizmetleri ve Sağlık Eğitimi
Kurumu Bütçesinin bölümlerini okutuyorum.
Validebağ Toplum Hizmetleri ve Sağlık
Eğitimi Kurumu
Bölüm

116 Yaygın eğitim hizmetleri
1756 469 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

43 555 C00

101

111

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
118

Lira

101

ilk, orta ve yüksek dereceli
okullara öğretmen yetiştirme
hizmetleri
1 465 605 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

117 Yurt dışı işçi çocukları eğitim
ve öğretim hizmetleri
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Bölüm

1 i 2 Genel ortaöğretimi gerçekleş
tirme ve geliştirme hizmet
leri
7 374 592 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
113

8 ^ 2 . 1979

Devlet mühendislik ve mimar
lık akademileri hizmetleri
1 168 083 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
— 85 —

113

Lira
Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Yataklı tedavi hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Orta dereceli mesleki öğreti
mi gerçekleştirme ve geliştir
me hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler,.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

21 980 000

89 989 000

6 628 000
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Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler

8 . 2 . 1979
Bölüm
104

100 000

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

201

1979 yılı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinin, bu
okunan her iki kurumla birlikte tümünü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Hayırlı, oğurlu olsun efendim.
Şimdi, Üniversiteler Bütçelerinin bölümlerini ve
maddelerini okutuyoruz efendim.
2. — 1979 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporu.
(M. Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 1/599: (S. Sayı
sı : 860)

Madde 1. — İstanbul Üniversitesine 1979 mali
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (3 295 894 00C) lira ödenek
verilmiştir.

101

Mediko - Sosyal hizmetleri

14 489 000

112

Kimya Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

51 586 000

131

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

860 218 000

132

Dişhekimiiği Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

63 679 000

133

Eczacılık Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

67 138 000

380 331 000

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
103

15 356 000

230 313 000

Lira
Genel yönetim ve destek hiz
metleri

Rektörlüğe Bağlı Okul ve Araş
tırma hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Yabancı Dil Yüksekokulu
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Fen Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum.
İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Lira

İli

BAŞKAN — Maddelere
geçilmesini oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Bölüm

O : 3

43 396 000

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

135 İstanbul Tıp Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

— 86

963 296 000

C. Senatosu

B : 38
Lira

Bölüm

8 . 2 . 1979

Madde 2. —• İstanbul Üniversitesinin gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (3 295 894 000)
lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyorum.

Veteriner Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

56 678 000

Edirne Tıp Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

139 629 000

152

Edebiyat Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

115 679 000

2

154

Hukuk Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

35 274 000

3

155

İktisat Fakültesi

137

138

'

B — CETVELİ
Gelir
türü
1

101 139 000

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
158

İşletme Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

61 788 000

183

Orman Fakültesi

77 754 000

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
185

Yer Bilimleri Fakültesi

O : 3

18 151 000

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Birinci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
— 87

Lira
4 000 000
Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Vergi dışı gelirler
48 372 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Özel gelirler
3 243 522 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Okunan 2 ne i maddeyi (B) işaretli cetvelle birlikte
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — İstanbul Üniversitesince 1979 mali
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayanlığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin Özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında de
vam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — İstanbul Üniversitesince gelecek yıl
lara, geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetvelle birlikte
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Üniversite Bütçesinin, fakülte ve
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek -

C. Senatosu

B : 38

lerini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim
Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Sayın üyeler, tüm üniversiteler bütçeleri açık oy
lamaya tabidir. Şimdi okuduğumuz bütçede açık oy
lamanıza sunulacaktır. Kupalar gezdirilsin efendim.

8 . 2 . 1979
Bölüm

Kimya Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
113 Temel Bilimler Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
171 Elektrik Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

47 826 000

172

30 764 000

Gemi inşaatı Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Bölüm
173

İnşaat Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
175 Maden Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
176 Makine Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi
Bölüm

Lira

112

3. — 1979 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/223; C. Senatosu : 1/598)
(S. Sayısı : 859)
BAŞKAN — Maddelere
geçilmesirii oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine 1979
mali yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere (1 060 128 000) Ura öde
nek verilmiştir.
BxAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyorum.

O : 3

Lira

101

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
333 350 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
103 Mediko - Sosyal Hizmetleri
40 177 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
104 Rektörlüğe Bağlı Okul ve Araş
tırma Merkezleri Hizmetleri
10 589 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

179

Mimarlık Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
182 Mühendislik - Mimarlık Fa
kültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

88 —

52 568 000

69 503 000

Lira
89 216 000

52 174 000

136 245 000

53 675 000

121 430 0O0

C, Senatosu
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Lira

Bölüm
186 Metalürji Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
188 İşletme Mühendisliği Fakül
tesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
201 Nükleer Enerji Enstitüsü
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

9 458 000

1 436 000

11 717 000

1 nci maddeyi okunan (A) cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul erme
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — istanbul Teknik Üniversitesinin
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(1 060 128 000) lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli takdim edi
yorum.
B
Gelir
türü

CETVELİ
Lira

400 000
Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü ayları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
7 101 000
2 Vergi dışı gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
3 Özel gelirler
1 052 627 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.

1

8 -. 2 . 1979

O : 3

Madde 3. — istanbul Teknik Üniversitesince 1979
mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde
gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — İstanbul Teknik Üniveristesince ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetvelle birlikte
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle birlikte
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve ens
titü ile ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktar
maya Mâliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 7. — Üniversite Bütçesinde 182 program
koduyla yer alan Mühendislik - Mimarlık Fakültesi
nin bölünmesiyle kurulacak fakültelerin kadro yasa
larının çıkması halinde; yeni kurulan fakültelerle il
gili programlar açmaya ve Mühendislik - Mimarlık
Fakültesi programında yer alan ödenekleri açılan
programlar arasında yeniden dağıtmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim
Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
89 —

C. Senatosu

B : 38
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Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı açık oyunuza
sunulacaktır.

Bölüm
Eczacılık Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
135 Tıp Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

BAŞKAN — Maddelere
geçilmesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 1. — Ege Üniversitesine 1979 mali yılın
da yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (1 796 710 000) lira ödenek veril
miştir.
BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum.

136

103

104

111

112

132

90

815 296 000

25 000 000

154 İzmir Hukuk Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

10 000 000

155 İktisat Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

25 064 000

158 işletme Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

57 444 000

161' Sosyal Bilimler Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

20 253 000

173

inşaat Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

22 354 000

176

Makine Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

63 058 000

Lira
Genel yönetim ve destek hiz
105 674 000
metleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
66 713 000
Mediko - Sosyal Hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Rekörlüğe Bağlı Okul ve Araş
54 557 000
tırma Merkezleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
138 976 000
Fen Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
21 436 000
Kimya Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
50 264 000
Diş Hekimliği Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

18 368 000

izmir Tıp Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Ege Üniversitesi Bütçesi

101

Lira

133

4. — 1979 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu
Tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu Raporu. (M.
Meclisi : 1/219; C. Senatosu : 1/594) (S. Sayısı : 855)

Bölüm

O : 3

C. Senatosu
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Gelir
türü

Lira

Bölüm
Ziraat Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

144 980 000

185

Yer Bilimleri Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyoıum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

36 932 000

187

Güzel Sanatlar Fakültesi

44 656 000

184

2

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
195

Gıda Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

26 814 000

196

Tekstil Fakültesi

48 871 000

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Birinci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1796 710 000)
lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum.
B — CETVELİ

Gelir
türü
1

Lira

Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

8 . 2 . 1979

300 000

3

O : 3

Lira
26 30O 000
Vergi dışı gelirler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Özel gelirler
1 770 110 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Okunan 2 nci maddeyi (B) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Ege Üniversitesince 1979 mali yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle birlikte
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Ege Üniversitesince gelecek yıllara
geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar,
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, Rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya
Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 7. — Ege Üniversitesi ve bağlı kuruluş
ları döner sermaye işletmelerinin nominal sermaye
miktarı 20 milyon liraya çıkarılmıştır.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.

8 . 2 . 1979

O : 3

Bölüm

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim
Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü açık oya sunulacaktır.
5. — 1979 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu
Raporu.
(M. Meclisi : 1/212; C. Senatosu : 1/587) (S. Sayısı :
848)
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 1. — Ankara Üniversitesine 1979 yılında
yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (2 658 133 000) lira ödenek verilmiş
tir.

Lira

132 Diş Hekimliği Fakültesi
67 129 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
133 Eczacılık Fakültesi
46 539 000
BAŞKAN — Bölümü oyların n a sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
135 Tıp Fakültesi
1 497 483 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
136 Antalya Tıp Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
137

Veteriner Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

151

Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

48 932 000

156 735 000

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyorum.
Ankara Üniversitesi Bütçesi
Bölüm
101

103

111

Lira
Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Mediko - Sosyal Merkezi Hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Fen Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

81 842 000

26 619 000

152 221 000
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128 712 000

153

Eğitim Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

50 437 000

154

Hukuk Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

58 840 000

157 İlahiyat Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

32 326 000

C. Senatosu
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Lira

BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, Rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya
Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 6. — Bu Kanun T Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim
Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırılsın.

93 196 000
Siyasal Bilgiler Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
184 Ziraat Fakültesi
217 122 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
1 nci maddeyi okunan (A) cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Ankara Üniversitesi gelirleri bağlı (B)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 658 133 000) lira
olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli takdim edi
yorum.
160

B — CETVELİ
Gelir
türü
1

2

3

O : 3

Lira
Vergi gelirleri
500 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Vergi dışı gelirler
34 126 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Özel gelirler
2 623 507 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

6, — 1979 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporu.
(M. Meclisi : 11221; C. Senatosu : 11596) (S. Sayı
sı : 857)
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine 1979 mali
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 754 920 000) lira ödenek
verilmiştir.
BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum.

Maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1979 mali
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da
devam olunur.

Hacettepe Üniversitesi Bütçesi
Bölüm

Lira

101' Genel yönetim ve destek hiz
metleri
402 397 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
93
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8 . 2 . 1979

O : 3

Bölüm

70 346 000,
103 Mediko - Sosyal Hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri
103 975 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
111' Fen Bilimleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
112 Kimya Bilimleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

42 452 000

132 Diş Hekimliği Bilimleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

43 070 000

133 Eczacılık Bilimleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

26 199 000

26 481 000

Lira

980 000
141 Eskişehir Tıp Bilimleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
159 Mezuniyet Sonrası Eğitimi
9 218 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
161 Sosyal ve İdari Bilimler
70 814 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
180 Mühendislik Bilimleri
45 259 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Birinci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin gelir
leri bağlı, (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(1 754 920 000) lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyoCETVELÎ
Gelir
türü

135 Tıp Bilimleri
821 565 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
136 Sağlık Bilimleri
55 002 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
138 Trabzon Tıp Bilimleri
37 162 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
_ 94 _

Lira
Vergi gelirleri
300 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Vergi dışı gelirler
11 260 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Özel gelirler
1 743 360 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

C. Senatosu
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Okunan 2 nci maddeyi (B) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1979 mali
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

8 -. 2 . 1979

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyorum.
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Bütçesi
Bölüm

BAŞKAN — Maddelere
geçilmesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Yeni mi önerge veriyorsunuz efendim?..
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Evet.
BAŞKAN — Niçin yeni veriyorsunuz efendim?..
HİKMET SAVAŞ (Eskişehir) — Yeni değil Sa
yın Başkan, sabah verdik.
BAŞKAN — Sabah verdiniz. Teşekkür ederim.
Birinci maddeyi okutuyorum efendim.
Madde 1. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri
ne 1979 mali yılında yapacakları hizmetler için bağlı
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (670 918 000)
lira ödenek verilmiştir.

Lira

111

Adana İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi

45 055 000

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
112 Ankara İktisadi Ve Ticari İlim
ler Akademisi

179 629 000

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim
Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oya sunulacaktır, kupalar gezdirilecek.
7. — 1979 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma
Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/225; C. Senatosu :
1/600) (S. Sayısı : 861)

O : 3

113

Bursa İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi

40 269 000

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
114 Eskişehir İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisi
232 165 000
BAŞKAN — Sayın üyeler;
Burada bir önerge var, okutuyorum
Önerge

efendim.

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Büt
çesi «14 - Yüksekokullar» faaliyetinin kaldırılarak,
bu faaliyetin altındaki altprogram projelerinin «11 lisans ve lisansüstü eğitim öğretim faaliyetleri» ne
007 Afyon Mali Bilimler Fakültesi, 008 Kütahya Yö
netim Bilimleri Fakültesi altprogram - proje olarak
ilavesirii öneriyoruz.
Eskişehir
Hikmet Savaş

Manisa
Mustafa Fahri Dayı

Kırşehir
E. Akıp Aksaç

Sivas
Temel Kitapçı

Gaziantep
Selâhattin Çolakoğlu
BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeyi tet
kik ettiniz. Katılıyor musunuz efendim?..
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Efendim, Ana-
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yasa Mahkemesinin bir kararı gereği bu değişiklik
öngörülmediği için yasaldır, katılıyoruz.
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Sayın
Hükümet
katılıyor musunuz efendim?..
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI NECDET UĞUR (İs
tanbul) — Katılıyoruz.

Gelir
türü
3

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Önergeyi okunan
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim.

Lira

115

İstanbul İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi
167 800 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
116 Trabzon İktisadi ve Ticari
İlimler Akademisi
6 000 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
1 nci maddeyi okunan (A) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
lerinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere (670 918 000) lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli takdim edi
yorum.
B — CETVELİ
Gelir
türü
1

2

Lira
Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Vergi dışı gelirler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Lira
Özel gelirler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

656 678 000

2 nci maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerince 1979 mali yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerince gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırılsın.

Okunan önergeyle birlikte bölümü oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Bölüm

O : 3

10 800 000

3 440 000

8. — 1979 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Kai nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporu.
(M. Mecliîs : 1/217; C. Senatosu : 1/592) (S. Sayı
sı : 853)

1

— 96
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BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 1. — Çukurova Üniversitesine 1979 mali
yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (865 705 000) lira ödenek
verilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum.
Çukurova Üniversitesi Bütçesi
Bölüm
Lira
1C1 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
117 945 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
103 Mediko - Sosyal Hizmetler
2 611 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
104 Rektörlüğe bağlı okul ve
araştırma merkezleri
418 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
113 Temel Bilimler Fakültesi
47 959 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
135 Tıp Fakültesi
542 576 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
162 İdari tümler Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
181 Mühendislik Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

1 874 000

3 649 000
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Bölüm

Lira

184 Ziraat Fakültesi
148 673 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Birinci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Çukurova Üniversitesi gelirleri bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (865 705 000)
lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyorum.
B
Gelir
türü

CETVELİ
Lira

26 000
Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
3 073 000
2 Vergi dışı gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
3 Özel gelirler
862 606 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Okunan ikinci maddeyi (B) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Çukurova Üniversitesinin 1979 mali
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kaimi
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Çukurova Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
1
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BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul ermeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim
Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oya sunulacaktır, kupalar dolaştırılsın.
9. — 1979 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu.
(M. Meclisi : 1/218; C. Senatosu : 1/593) (S. Sayı
sı : 854)
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 1. — Diyarbakır Üniversitesine 1979 mali
yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (679 904 000) lira ödenek
verilmiştir.
BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum.
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Bölüm

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Lira

103 Mediko - Sosyal Hizmetleri
2 166 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
111 Fen Bilimleri Fakültesi
67 873 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
132 Diş Hekimliği Fakültesi
41 816 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
135 Tıp Bilimleri Fakültesi
466 908 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
184 Urfa Ziraat Fakültesi
43 347 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Birinci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Diyarbakır Üniversitesinin
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
(679 904 000) lira olarak tahmin edilmiştir.

gelir
üzere

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyorum.
B — CETVELİ
Gelir
türü
1

Diyarbakır Üniversitesi Bütçesi
Bölüm
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Lira

57 794 000

— 98 —

2

Lira
Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Vergi dışı gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

60 000

1 500 000

C. Senatosu
Gelir
türü
3
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Lira

Özel gelirler
678 344 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Okunan 2 nci maddeyi (B) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Diyarbakır Üniversitesince 1979 mali
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerinin Rektörlük programına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tasarının tümünü oylarınza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oya sunulacaktır, kupalar dolaştırıl
sın.
10. — 1979 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
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poru. (M. Meclisi : 1/216; C. Senatosu : 1/591) (S.
Sayısı : 852)
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 1. — Cumhuriyet Üniversitesine 1979 mali
yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (421 346 000) lira ödenek
verilmiştir.
BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum.
Cumhuriyet Üniversitesi Bütçesi
Bölüm
Lira
101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
282 154 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
111 Fen ve Sosyal Bilimler
10 600 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
135 Tıp Bilimleri
128 592 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Birinci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Cumhuriyet Üniversitesi gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (421 346 000)
lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyorum.
B — CETVELİ
Gelir
türü
Lira
1

99 —

Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Vergi dışı gelirler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir,

50 000

T 970 000

C. Senatosu
Gelir
türü
3
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Lira
Özel gelirleri
419 326 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Okunan 2 nci maddeyi (B) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Cumhuriyet Üniversitesinin
1979
mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde
gösterilmiştir.
Cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre,
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da de
vam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Cumhuriyet Üniversitesine gelecek
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oya sunulacaktır, kupalar dolaştırıl
sın.
/ / . — 7979 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporu.
(M. Meclisi : 1/228; C. Senatosu : 1/603) (S. Sayı
sı : 864)
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 1. — 19 Mayıs Üniversitesine 1979 mali
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (336 877 000) lira
ödenek
verilmiştir.
BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum.
19 Mayıs Üniversitesi Bütçesi
Bölüm

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödeneklerini
rektörlük programlarına aynı unvanla aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim
Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
— 100

101

103

111

135

184

Lira
Genel yönetim ve destek hiz
metleri
251 045 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Mediko - Sosyal Hizmetler
600 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Fen ve Mühendislik Bilimleri
Fakültesi
6 128 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Tıp Fakültesi
71 571 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Ziraat Fakültesi
7 533 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Birinci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Madde 2. — 19 Mayıs Üniversitesi gelirleri, bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (336 877 000)
lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyorum.
B — CETVELİ
Gelir
türü
1

2

3

Lira
Vergi gelirleri
21 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Vergi dışı gelirler
415 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Özel gelirler
336 441 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... -Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Okunan 2 nci maddeyi (B) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — 19 Mayıs Üniversitesinin 1979 mali
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — 19 Mayıs Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
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neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum,
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 8. — Bu Kanunu Maüye ve Milli Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oya sunulacaktır, kupalar dolaştırıl
sın.
12. — 7979 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M..
Meclisi : 1/215; C. Senatosu : 1/590) (S. Sayısı : 851)
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 1. — Bursa Üniversitesine 1979 mali yı
lında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (936 080 000) lira ödenek
verilmiştir.
BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum.
Bursa Üniversitesi Bütçesi
Bölüm
Lira

— 101 —

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
192 444 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
103 Mediko - Sosyal Hizmetler
3 349 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri
9 470 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

C. Senatosu
Bölüm
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BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Okunan 2 nci maddeyi (B) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bursa Üniversitesinin 1979 mali yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Bursa Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.

135

Tıp Fakültesi
615 399 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
137 Veteriner Fakültesi
32 235 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
162 İktisadi ve Sosyal Bilimler Fa
kültesi
33 161 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
171 Elektrik Fakültesi
14 308 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
176 Makine Fakültesi
35 714 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Birinci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bursa Üniversitesi gelirleri bağlı,
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (936 080 000)
lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyorum.
B — CETVELİ
Gelir
türü
1

2

3

Lira
Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Vergi dışı gelirler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Özel gelirler

25 000

2 160 000

933 895 000

O : 5

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini Rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 7. — Bursa Üniversitesine bağlı döner ser
maye işletmelerinin itibari sermayesi 10 000 000 TL.
dır. Bu Üniversiteye bağlı işletmeler döner sermaye
lerinin hesap dönemi sonundaki kârları, sermayeleri
tespit edilen limite ulaşıncaya kadar ödenmiş serma
yelerine eklenir.
BAŞKAN —
Kabul edenler...
tir.
Madde 8. —
yürürlüğe girer.
BAŞKAN —
Kabul edenler...
tir.

— 102 —

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
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Birinci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
ermeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Fırat Üniversitesinin gelirleri, bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (236 116 000)
lira olarak tahmin edilmiştir,

Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oya sunulacaktır, kupalar dolaştırıl
sın.

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyorum.;
B

13. — 1979 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M.
Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 1/595) (S. Sayısı : 856)

Gelir
türü
1

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 1. — Fırat Üniversitesine i 979 mali yı
lında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (236 116 000) lira ödenek veril
miştir.
BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum.

2

Fırat Üniversitesi Bütçesi
Bölüm
101

103

111

137

152

3
Lira

Rektörlük
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Mediko - Sosyal Hizmetler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Fen Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Veteriner Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Edebiyat Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

O : 5

29 602 000

3 364 000

72 658 000

71 259 000

59 233 000

CETVELİ
Lira

100 000
Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Vergi dışı gelirler
3 631 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Özel gelirler
232 385 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Okunan 2 nci maddeyi (B) işaetli cetvelle birlikte
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Fırat Üniversitesince 1979 mali yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlere gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini Rektörlük programına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir.

103 —
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum...
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oya sunulacaktır, kupalar dolaştırıl
sın.

Birinci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Anadolu Üniversitesi gelirleri, bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (291 957 000)
lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli takdim edi
yorum.

14. — 1979 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporu.
(M. Meclisi : 1/211; C. Senatosu : 1/586) (S. Sayı
sı : 847)

3 "130 000

B — CETVELİ
Gelir
türü
1

Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden- 1er... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
2
Vergi dışı gelirler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
3
Özel gelirler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

BAŞKAN — Maddelere
geçilmesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 1. — Anadolu Üniversitesine 1979 mali
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (291 957 000) lira ödenek
verilmiştir.
BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum.
Anadolu Üniversitesi Bütçesi
Bölüm
101

Lira

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
177 601 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
113 Fen Bilimleri
3 558 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
135 Tıp Bilimleri
110 798 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Lira
T 000

288 826 000

Okunan 2 nci maddeyi (B) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Anadolu Üniversitesinin 1979 mali
yüında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini Rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
104 —
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BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza arz ediyorum,
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. - Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oya sunulacaktır, kupalar dolaştırıl
sın.
15. — 1979 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporu.
(M. Meclisi : 1/213; C. Senatosu : 1/588) (S. Sayı
sı : 849)
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Madde 1. — Atatürk Üniversitesine 1979 mali yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 054 635 000) lira ödenek
verilmiştir.
BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum.
Atatürk Üniversitesi Bütçesi
Bölüm
Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
1C3 Mediko - Sosyal Hizmetler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir.

Lira

101

268 077 000

10 870 000

17 313 000

— 105
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Bölüm
111: Fen Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
113 Temel Bilimler ve
Yabancı
Diller Yüksekokulu
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
114 Kars Veteriner Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
132 Diş Hekimliği Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
135 Tıp Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
152 Edebiyat Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
157 Islamı İlimler Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
158 İşletme Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
163 Van Fen - Edebiyat Fakül
tesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir.
184 Ziraat Fakültesi

Lira
33 551 000

25 792 000

3 839 000

65 318 000

393 168 000

49 203 000

26 087 000

30 065 000

36 464 000

94 888 000
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BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Atatürk Üniversitesinin gelirleri, bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 054 635 000)
lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı (B) cetvelini okutuyorum.
B — CETVELÎ
Gelir
türü
1

2

3

Lira
1 000 000
Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Vergi dışı gelirler
5 000 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Özel gelirler
1 048 635 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

Maddeyi okunan (B) işaretli cetvel ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Atatürk Üniversitesinin 1979 mali
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Atatürk Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetveliyle bir
likte oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

8 : 2 . 1979
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Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetveliyle bir
likte oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, Rektörlük programlarına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oya sunulacaktır, kupalar dolaştırıl
sın.
16. — 1979 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M.
Meclisi ; 1/222; C. Senatosu : 1/597) (S. Sayısı : 858)
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 1. — İnönü Üniversitesine 1979 mali yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (44 860 000) lira ödenek ve
rilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı (A) cetvelini takdim ediyorum.
Bölüm
Lira
101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
113 Temel Bilimler Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
106

25 053 000

17 725 000
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Lira

Madde 4. — İnönü Üniversitesine gelecek yıllara
geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar,
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir,

2 082 000
153 Eğitim Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birliöte
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — İnönü Üniversitesi gelirleri, bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (44 860 000)
lira olarak tahmin edilmiştir.

BAŞKAN — Bağlı (B) cetvelini takdim ediyo
rum.
B — CETVELİ
Gelir
türü

Lira

1

Vergi gelirleri
6 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
2 Vergi dışı gelirler
8 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
3 Özel gelirler
44 846 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
2 nci maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — İnönü Üniversitesinin 1979 mali yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.,. Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle bir.
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, Rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.;
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oyunuza sunulacaktır, kupalar dolaş^
tırılsın.
17. — 7979 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M..
Meclisi : 1/229; C. Senatosu : 1J604) (S. Sayısı : 865)
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,.;
Kabul edilmiştir.
Madde 1. — Selçuk Üniversitesine 1979 mali yi*
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet^
velde gösterildiği üzere (76 580 000) lira ödenek ve
rilmiştir.
BAŞKAN
yorum.
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Selçuk Üniversitesi Bütçe»
Lira

Bölüm
101

Selçuk Üniversitesi Rektör
lüğü
32 545 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
111 Fen Fakültesi
23 779 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
152 Edebiyat Fakültesi
20 256 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
1 nci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Selçuk Üniversitesi gelirleri, bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (76 580 000) li
ra olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli takdim edi
yorum.
B — CETVELİ
Gelir
türü

Lira

V

Vergi giderleri
100 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
2
Vergi dışı gelirler
600 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
3
Özel gelirler
75 880 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
2 nci maddeyi (B) işaretli cetvelle birlikte oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
108
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Madde 3. — Selçuk Üniversitesinin 1979 mali yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Selçuk Üniversitesine gelecek yıllara
geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle birlikte
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, Rektörlük programlarına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.., Kabul edilmiş
tir.
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
1
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oyunuza sunulacaktır, kupalar dolaş
tırılsın.
18. — 1979 yılı Karadeniz
Teknik Üniversitesi
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu
Raporu. (M. Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/601)
(S. Sayısı : 862)
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
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Madde 1. — Karadeniz Teknik Üniversitesine
1979 mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (448 131 000) lira
ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli takdim edi
yorum.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçesi
Bölüm

Lira

101

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
103 Mediko - Sosyal hizmetler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Rektörlüğe bağlı okullar ve
araştırma merkezleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
113 Temel Bilimler Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

197 716 000

12 199 000

Tıp ve Sağlık Bilimleri Fa
kültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
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Lira

Bölüm
183

Orman Fakültesi
28 184 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
185 Yer Bilimleri Fakültesi
40 224 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
1 nci maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlikte
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Karadeniz Teknik Üniversitesinin
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(448 131 000) lira olaralk tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli takdim edi
yorum.
B — CETVELİ

104

135

8 , 2 . 1979

24 086 000

Gelir
türü
1

52 974 000
2

4 290 000
3

174

İnşaat Mimarlık Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

50 369 000

177

Makine Elektrik Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

38 089 000

Lira
Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Vergi dışı gelirler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Özel gelirler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

600 000

4 350 000

443 181 000

2 nci maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlikte
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Karadeniz Teknik Üniversitesince
1979 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde
gösterümliştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da
devam olunur.
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BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle birlik- •
BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyorum.
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
Kayseri Üniversitesi Bütçesi
meyenler... Kabul edilmiştir.
Bölüm
Lira
Madde 4. — Karadeniz Teknik Üniversitesince
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve ens
titü ile ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini Rektörlük programlarına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 7. - Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilırristir.
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır, kupalar do
laştırılsın.
19. — 1979 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M.
Meclisi : 1/227; C. Senatosu : 1/602) (S. Sayısı : 863)
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 1. — Kayseri Üniversitesine 1979 mali yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (272 871 000) lira ödenek veril
miştir.
— 110

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
96 195
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
103 Mediko - Sosyal hizmetler
1 443
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
135 Gevher Nesibe Tıp Fakül
tesi
166 233
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
158 İşletme Fakültesi
9 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

000

000

000

000

Maddeyi (A) cetvelleriyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 2. — Kayseri Üniversitesi gelirleri, bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (272 871 000)
lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum.
B — CETVELİ
Gelir
türü
1

2

3

Lira
Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
1er... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Vergi dışı gelirler
BAŞKAN — Bölümü oyları
mza sunuyorum. Kabul eden
1er... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Özel gelirler

15 000

57 000

272 799 000
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BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Kayseri Üniversitesinin 1979 mali yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. - - Kayseri Üniveristesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, Rektörlük programlarına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim
batanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oyunuza sunulacaktır.
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20. — 7979 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu.
(M. Meclisi : 1/214; C. Senatosu : 1/589) (S. Sa
yısı : 850)
BAŞKAN — Maddelere geçilmesini oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Madde 1. — Boğaziçi Üniversitesine "1979 mali
yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (415 000 000) lira ödenek ve
rilmiştir.
BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyorum.
Boğaziçi Üniversitesi Bütçesi
Bölüm
Lira
101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
241 611 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
103 Mediko - Sosyal hizmetler
22 914 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma
29 858 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
113 Temel Bilimler Fakültesi
52 513 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
161 İdari Bilimler Fakültesi
32 437 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
180 Mühendislik Fakültesi
35 667 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Maddeyi (A) işaretli cet veliyle birlikte oyunuza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
111 —

C. Senatosu

B : 38

Madde. 2. — Boğaziçi Üniversitesi, gelirleri, bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (415 000 000)
lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyorum.
B — CETVELİ
Gelir
türü
1

2

3

Lira
Vergi gelirleri
1 700 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Vergi dışı gelirler
2 395 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
Özel gelirler
410 905 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

2 nci maddeyi (B) işaretli cetvelle birlikte oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Boğaziçi Üniversitesince 1979 mali
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahaMculc ve tahsiline 1979 mali yılında da
devam olunur,
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Boğaziçi Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetvelle birlikte
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve
okullarla ilgili programlarında yer alan proje Öde
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neklerini Rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarı açık oylarınıza sunulacaktır.
Sayın üyeler;
Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerimizin büt
çeleri üzerindeki görüşmeler Senatomuzda tamam
lanmıştır. Ulusumuza hayırlı olsun. Kendilerini kut
larız. Teşekkür ederiz efendim. (CHP sıralarından
alkışlar).
21. — Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu
Arasında Mali Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna dair Kanun Tasarısının Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan Ko
misyonları raporları. (M. Meclisi : 1/157; C. Sena
tosu : 1/617) (S. Sayısı : 885) (1)
BAŞKAN — Sayın üyeler;
Hükümet ve Komisyon hazırdır.
Bir önerge var, okutuyorum efendim.
Yüksek Başkanlığa
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasın
da Mali Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna dair Kanun Tasarısı ve Komisyonumuz ra
poru basılmış ve sayın üyelere dağıtılmış bulunmak
tadır.
Avrupa Yatırım Bankasının öz kaynaklarından
sağlanan normal kârlılıktaki kredilerin kamu ve özel
sektör projelerinde bir an önce kullanabilmesi için
iş bu tasarının yasalaşmasının çabuklaştırılması için
(/) 885 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir.
2 —
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Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hu
susunda istemde bulunulması da Komisyonumuzca
karar altına alınmıştır.
885 sıra sayısıyla basılan tasarının «Gelen Kâğıt
lar» dan gündeme alınarak gündemdeki bütün işlere
takdimen görüşmeleri bitinceye kadar öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Saygılarımla.
Bütçe ve Plan Komisyonu
Başkanı
Trabzon
Hasan Güven
BAŞKAN — Komisyonun önergesini dinlediniz.
Üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
«Gelen Kâğıtlar» dan gündeme alınmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunmadan ön
ce söz isteyen sayın üye var mı?.. Olmadığına göre
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
Her işe takdimen görüşülmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Raporun okunmamasını oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında
Mali Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı
Madde 1. — 12 Eylül 1963 tarihinde Ankara'
da imzalanmış, 4 Şubat 1964 tarih ve 397 sayılı Ka
nunla onaylanması uygun bulunmuş, 22 Ekim 1964
tarih ve 6/3820 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile
onaylanmış ve 20 Kasım 1964 tarih ve 6/3930 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuş olan
«Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında
Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma» ile kurulan Türkiye
AET Ortaklığı çerçevesinde Türk ekonomisinin ve
rimliliğini artırmak ve anlaşmanın amaçlarının ger
çekleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla Türk kal
kınma planları çerçevesinde yer alan yatırım proje
lerinin finansmanı için 12 Mayıs 1977 tarihinde im
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zalanan «Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu
Arasında Mali Protokol» ün onaylanması uygun bu
lunmuştur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Açık oylamaya tabidir. Kupalar dolaştırılsın efen
dim.
Hayırlı uğurlu olsun.
1. — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C.
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (1) (Devam)
C) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

BÜTÇESİ

22. — 1979 yık Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/231; C. Senatosu ;
1/606) (S. Sayısı : 867)
BAŞKAN — Sayın üyeler;
1979 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin
görüşülmesine başlıyoruz.
Komisyon?... Hazır. Hükümet?... Hazır.
Grupları adına söz isteyen sayın üyelerin isimle
rini okuyorum :
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Barlas Küntay, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Er
doğan Bakkalbaşı, Milli Birlik Grubu adına Sayın
Ahmet Yıldız.
Kişisel konuşmacılar: Sayın İsmail İlhan, Sayın
Ali Oğuz, Sayın Selâhattin Özgür, Sayın Veli Uyar,
(1) 844 S. Sayılı basmayan 2 . 2 . 1979 tarihli
32 nci Birleşim tutanağına eklidir.
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Sayın Reşat Oğuz, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Sahattin Savcı, Sayın Mehmet Feyyat, Sayın Kemal
Kılıçoğlu, Sayın İskender Cenap Eğe, Sayın İsmail
Kutluk, Sayın Ahmet Karayiğit, Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın Sadettin Demirayak, Sayın Meh
met Kılıç.
Adalet Partisi Grubu adına Barlas Küntay. Bu
yurun efendim.
Sayın Küntay, süreniz 30 dakikadır efendim.
AP GRUBU
ADINA
BARLAS
KÜNTAY
(Bursa) — Sayın Başkan, muhterem senatörler;
Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışma sahasına
giren ve girmesi lazım gelen konular üzerinde Ada
let Partisi Cumhuriyet Senatosu Grubunun görüş
lerini sunuyorum.
Evvela şunu söylemek isterim : Bir ülkede sıhhat,
ahlak ve moral bakımdan iyi bir nesil yetişmedikçe,
siyasal, sosyal ve ekonomik hayatın güçlüklerini yen
menin mümkün olamayacağa inanıyoruz. Bu ehem
miyetine rağmen, Türkiye'de bugün gençlik sorunla
rının ve spor konusunun işe partizanca başlanması
yüzünden arzu edilen ve olması lazım gelen seviyede
ele alınmadığını görüyoruz. Konuya Türk sporu
nu ele alarak giriyorum.
Beden eğitimi ve spor kalkınmamızın en önemli
unsuru olan insan gücünün, zihin ve ruh gelişmesiyle
uyumlu ve dengeli bir bütünlük içinde geliştirilme
sinde çok önemli ve etkili bir eğitim vasıtasıdır.
Konu, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planıyla bu
manada ele alınmaya bağlanmış, sağlıklı ve sağlam
bir nesil yetiştirmek için spor yapabilecek kişilerin
yalnız seyirci olmaktan kurtarılarak, aktif olarak spor
faaliyetlerine katılmalarını, sporun amact olarak ta
yin ve tespit etmiştir.
Anayasa da bu amacı gerçekleştirmek üzeıe Dev
leti görevli kılmışür. Buna göre, uzun dönemli ge
lişme stratejisi ve hedefleri içinde spor günlük faa
liyetler arasında benimsenecek, genç kuşak hür de
mokratik düzene yürekten inanarak ülkenin yarar
larını, milli değer ve ülküleri koruyarak yaratıcı ye
tenekler ve değerlerle yetiştirilecektir.
Ancak, Gençlik ve Spor Bakanlığının bugünkü
yönetimine hâkim olan görüş ve uygulama, bu temel
ilkelere ters düşmüş, Türk gençliğini tehlikeli mace
ralara sürükleyebilecek bir politika seçilmiştir.
Geçen sene yine bu konuda ve kürsüde bir baka
nın beraber çalışacağı bazı arkadaşları seçip, bunları
işbaşına getirmesinin en tabii hakkı olduğunu, ancak
bunu yaparken başarılı olmuş devlet adamlarının
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bertaraf edilmesinin doğru
olmayacağını yine biz
söylemiştik. Geçen bir sene içerisinde görülmüştür
ki, yalnız başarılı olan idareciler değil, müsteşardan
odacıya kadar İzmir teşkilatından Kars bölgesine
kadar partizanca bir görüşün emrinde olmayan bü
tün memurlar görevlerinden alınmıştır.
Gençlik ve Spor Bakanlığındaki makamların pek
çoğu uzmanlık yerleridir; ihtisas ve tecrübe ister.
20 - 30 yıllık tecrübe sahibi ve konusunda uzman ol
muş devlet adamlarını, onların memuriyet haysiyet
lerini, gururlarını, meslek sevgilerini çiğneyerek gö
revlerinden uzaklaştırmak, esasen Gençlik ve Spor
Bakanlığının yeni dönemi için kötü bir başlangıç ol
muştur.

I

Spor teşkilatında görev alacak spor kültürüyle
yoğrulmuş idareciler, memleketimizde kolay yetişe
memektedir. Devlet kademesi içinde yükselen her
tecrübeli kişinin, devlete ve millete bir maliyeti var
dır. Ülkemizde ilmi ölçülerle yetişmiş maalesef pek
az spor adamı ve gençlik lideri bulunuyor. Bunların
oturdukları
masaları sırf başkalarına
verebilmek
için bu değerleri bir çırpıda görevlerinden uzaklaş
tırmak, hizmet, barış ve kardeşlik vaat ederek işba
şına gelenlerin, kendi iddialarıyla ters düşmeleri de
mektir.
Yıllarca teşkilat içinde çeşitli kademelerde çalışa
rak üstün yetenek, karakter, ihtisas ve başarılarıyla
Bakanlığın muhtelif
kademelerinde ve federasyon
başkanlıklarında bulunanlar bir çırpıda görevlerinden
alınırken, bunların yerine Bakanlık Teşkilatı dışın
dan sporla ilgili ihtisas ve tecrübeleri bulunup bulunmadiğma bakılmaksızın, TÖB-DER'in il başkanları
ve üyeleri getirilmiştir. Böylece Gençlik ve Spor Ba
kanlığı
TÖB-DER'in işgali ve hâkimiyeti
altına
alınmıştır.
Yalnız Bakanlık Teşkilatı ve umum müdürlükle
ri TÖB-DER'e teslim edilmekle yetinilmemiş, Tür
kiye'nin her tarafındaki
bölge müdürlüklerine de
spor adamı yerine TÖB-DER'in başkanları ve üyeleri
tayin edilmiştir.
TÖB-DER'in son Genel Kurul toplantısında mü
zakere edilen ve tartışılan konuları
hatırlayanlar,
bu tasarruflar karşısında kuşkuya düşmüşlerdir. Spor
Teşkilatını TÖB-DER'in emrine vermek için yapılan
bu tahribat ve acımasız memur kıyımı, sırasında bine
yakın sayıda çeşitli kademedeki memurlar, hakların
da hiç bir adli ve idari kovuşturma olmaksızın alt
seviyedeki kadrolara, Türkiye'nin en ücra köşelerine
gönderilip taciz ve tehdit edilerek görevlerinden uzak
laştırılmışlardır.
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Bunun tabii sonucu olarak, bu ölçülerle Türk
sporunu bir yere ulaştırmak mümkün olamamıştır.
Bu sebeple 1978 yılı Türk sporunun en başarısız, en
itibarsız ve çelişkilerle dolu bir dönemi olarak Türk
spor tarihine geçmiştir.
Mesela, italya milli maçı skandali bir tecrübesiz
kadronun eseridir. Dünyanın hiç bir yerinde bir Spor
Bakanlığının durup dururken ülkesini ve milletini bu
duruma düşürdüğü ve milletlerarası mizah konusu
yapıldığı görülmemiştir. İtalya - Türk milli maçı
skandalından sonra yabancı basından başka, bütün
Türk Basınında çıkan acı tenkitler ve ağır yazılar
şimdiye kadar dünyanın hiç bir yerinde, hiç bir Spor
Bakanlığı ve idaresi için kaleme alınmamıştır. Bu
olay, Gençlik ve Spor Bakanlığının yeni kadrosunun
yaptığı yanlış, hata ve gaflardan sadece birisidir;
ama maalesef sonuncusu değildir.
Özellikle futbol sahalarında görülen, spor salon
larına da yansıyan sporla ve sportmenlikle asla bağ
daşmayan ve Milletçe üzüntüyle takip ettiğimiz olay
lar, spor idaresindeki otorite zaafından ileri gelmek
tedir.
İM ayrı başkanı olan Futbol Federasyonu Türk
'tarihinde yalnız bu dönemid'e görülmüştür. Sportif
müsabakalarda son anda saha ve hakem değiştirmek
gibi çirkin politika bu devirde maalesef spora sokul
muştur.
'Bütün dünyada en değerli sportif, dostluk, barış,
centilmenlik, arkadaşlık simgesi olarak bilinen ve ge
liştirmen İzdiîik Teşkilatı, 1969 yılında Genel Müdür
lük haline getirilmiş ve büyük başarılar kazanmıştı.
Bakanlığın bugünkü yönetimi tarafından şube mü
dürlüğü haline getirilen İzcilik Teşkilatının faaliyet
leri idin ayrılan ödenek de elinden alınmıştır.
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kanlığı çatısı içerisinde işe alınmazlarken, bu Bakan
lığa bağlı teşkilatlardaki yüzlerce kadroya, pek çoğu
nun konuyla yakından uzaktan ilgisi olmayan Cuımhuriyet Halk Partisi Gençlik Teşkilatı mensupları yer
leştirilmiştin
Hem spor tahsili yapan eleman yokluğundan şikâ
yet ediyorsunuz, hem de bu fakir milletin maddi manevi büyük fedakârlıklara katlanarak yetiştirdiği
spor adamlarına, «Bu Devletin size ihtiyacı yok.» dü
ve onları sokağa atıyorsunuz. Böylece Teşkilatı, Spor
Teşkilatı olmaktan çıkarıp, parti teşkilatı haline geti
riyorsunuz. Ondan sonra da Teşküatrn başarısızlık
larına mazeretler aramaya çalışıyorsunuz. Gençlik ve
Spor Bakanlığının bu bir senelik çalışma dönemi içe
risinde başarılı olmadığını söyleyenler yalnız biz de
ğiliz. Ancak, başarılı olduklarını söyleyenler yalnız
kendileridir.
Bunu ifade etmek için birkaç misal vereyim :
Bu Hükümetin kurulduğu günlerde, bu Hükümeti
destekleyen bazı gazetelerin 1978 yılı sonunda, bu Hü
kümetin Gençlik ve Spor Bakanlığı için yazdığı yazı
lardan sadece birkaç başlık okuyacağım.
6 Ocak 1979 tarihli Cumhuriyet Gazetesi; «1978
Balonları» başlıklı inceleme yazısında şöyle diyor :
«Sporumuzu yönetenler bol bol demeç verip, bol
bol vaatte bulundular. Ancak, tüm bu balonlar 1978'
de bir anı olarak kaldı.» Bir başka gazetede; 1978 yı
lını Türk sporu için fiyasko yılı olara'k ilan etmiştir.
Milliyet Gazetesi de bu yönetimden; «Küme düşen
ler» diye bahsediyor.
Görevleri daha ne kadar devam edecektir bilemiyoı; ama Gençlik ve Spor Bakanlığının 1978 yılını
takip eden. günlerindeki hali, 1978 yılına nazaran da
ha hazin icraatlarla dolacağa benzemektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bir yetkilisinin ba
sında, «İzcilik faaliyetleri bir burjuva yutturmacasıdır.» şdklirideki beyanı, maalesef bu teşkilat tarafın
dan tekziip edilmemiştir. İzciliğin bir burjuva faaliye
ti olduğu, yıllarca Doğu Bloku memleketleri tarafrridan Man edülmdktedir. Bu sebeple gerek Dünya İzdilik Teşkilatı, gerdkse Avrupa İzcilik Teşkilatı, Doğu
Blokuna dahil memleketleri üyeliğe kabul etmemek
tedir.

Üzülerek bir misal vereceğim. 19 Mayıs Gençlik
ve Spor Bayramı, Türk gençliğinin en büyük bayra
mıdır. Bu bayramda yapılan sportif hareketler, beden
eğüümi öğretmenlerinden müteşekkil komiteler tara
fından yapılan programlar dahilinde yıllardan beri
köy, kaisaba ve şehirlerde uygulanmıştır. Türk gençli
ğinin bu en büyük bayramı, şu anda Bulgaristan'dan
getirilen böd'en eğitimi uzmanları tarafından hazırianmaktadın

'Büyülk ümitlerle kurulan ve Adalet Partisi iktidarı
zamanında büyük imkânlarla geliştirilen spor akademlilerinin yüzlerce mezunu hiç işsiz güçsüz sokağa bı
rakılmıştır. Spor akademilerinde yıllarca Devletin eliy
le okuyan, birer spor adamı olarak yetişmeleri için
emekler sarfedilen bu gençler, Gençlik ve Spor Ba

Muhtelif gazöteîerin bir haftadan beri Gençlik ve
Spor Bakanlığına karşı ağırv bir lisanla bellirttüklerîne
göre, Atatürk'ün Türk gençliğine hediye ettiği en bü
yük gençlik bayramı, Bulgar uzmanların hazırladık
ları programa göre bütün memlekette uygulanacaktır.
Bu nasıl iştir, bu hangi kafanın icadıdır'? Bu kararı
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şiddetle protesto ediyoruz. Atatürk'ün Türk gençliği
ne hediye ettiği bu bayramda, yabancı uzmanların
hazırladığı programı hangi Türk beden eğMml öğret
meni uygulamayı kabul edecektir? Her sene 19 Mayıs
'törenlerinden sonra, bu bayramı organize eden beden
eğitimi öğretmenlerini Cumhurbaşkanımız tebrik edip,
kabul etmektedir. Bu defa bizim milli bayramımızı
hazırladıkları için Bulgar uzmanlar mı tebrik edile
cektir? Sadece bu hadise bile, yalnız Gençlik ve Spor
»Bakanlığı yöneticilerinin değil, Hükümetin istifasını
gerektirir. Bu olayın gerçekle ilgisi olmamasını ister
dik, inanmamak için de direndik. Ancak gazetelerin
Gençlik ve Spor Bakanlığı yöneticilerini ağır bir li
san ile itham etmesine karşı, ilgililerden hiçbir ses
çıkmayınca konuyu tetkik etmek ihtiyacını hissettik.
Bu gazeteler yanımdadır. Gerekmedikçe, Sayın Baka
nı ve arkadaşlarını incitmemek için burada okumu
yorum.
Evet, konuyu tetkik ettik, yerinde tetkik ettik. Ne
ticede tespit ettiğimiz şudur : 19 Mayıs Gençlik ve
Spor Bayramının organizasyonunda
görev yapmak
üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından davet
edilen 7 kişilik Bulgar heyeti 12 gündür Türkiye'de
dir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Ba
kanlığı temsilcilerinin de bulunduğu bu komitede gö
rev almışlardır. Bu komite beş grup halinde, halen
GençFk ve Spor Akademisinde çalışmaktadır. Bugü
ne kadar Türk beden eğitimi öğretmenlerinin orga
nize ettiği işleri yapmakta ve 19 Mayıs Bayramına ait
programlan ve çalışmaları tanzim etmektedirler. Türk
beden eğitimi öğretmenlerini hiçe sayan bu uygula
mada, şüphesiz Aziz Atatürk'ün kemikleri sızlaya
caktı r.
Bugün burada, Gençlik ve Spor Bakanlığı yöneti
cilerinin yanlış icraatlarını saymak
yerine, onların
basanlarına da temas etmek isterdik. Nitekim, geçen
sene burada, yine bu konuda yaptığımız konuşmada,
henüz görev alan bu kadroya başarılar dilemiş, tav
siyelerimizi söylemiş, onlara yardımcı olacağımızı be
lirtmiştik. Yukarıda bahsettiğim bazı misallerden de
anlaşılacağı gibi, bize bu fırsatı vermemişlerdir.
İktidarımız zamanında başlatılan spor tesisleri se
ferberliği maalesef durdurulmuştur. Zamanımızda
Devlet Planlama Teşkilatı ile tam bir uyum içinde ça
lışan Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrolarımız, spor te
sislerini yurt çapında ilçe ve nahiyelere kadar yay
mışlardır. Bu konuda sadece bir misal vereceğim.
1965 yılında İktidara geldiğimiz zaman bütün Tür
kiye'deki spor salonlarının adedi, sadece 17 idi. Bu
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rakam Hükümet görevi yaptığımız sırada 104 adede
yükselmiştir. Bugün Bakanlığın spor tesisleriyle ilgi!
bir yatırım politikası yoktur. Siyasi sebeplerle ele alı
nan ve her birisi birer savurganlık örneği olan az sa
yıda inşaatın dışında yatırım çalışması tam bir du
raklama devri yaşamaktadır. 1976 - 1977 yıllarında
programı, projesi yapılan teşebbüslere sahip çıkmaya
kalkmışlardır. Devlet Planlama Teşkilatı ile uyum
içinde değildiirler. Bakanlık ile bazı genel müdürlerin
arası açılmıştır. Bazı genel müdürlerin haklı taleple
ri, nazarı itibara alınmamaktadır. Öğrenci yurtlan ko
nusunda müspet çalışmamışlardır. Umumiyetle, bu
yurtlarda kalmak hakkına sahip olanlar yerine, siyasi
görüşü uygun olanlar seçilmiştir. Atıl kapasite de
dikleri kapasiteyi, yurtlarda dolduramamışlardır.
Gençlik ve Spor Bakanlığının bizi ümitsizliğe dü
şüren tutumuna rağmen, kendilerine bazı tavsiyelerde
bulunmadan yapamayacağız.
Amatör sporun altyapı üniteleri olan spor kulüp
lerinin kuruluş, işleyiş ve gelişmesinde, her türlü ted
birler planlanarak, kulüplerin Türk sporuna katkıda
bulunacak bir düzeye ulaşmaları teşvik edilmelidir.
Gençliğin ve bilhassa spor çevrelerinin spor kültürü
nü geliştirmek için yayın, film, eğitim ve televizyon
gibi bütün, imkânlar seferber edilerek, bir plan içinde
gençlik ve spor konularında yaygın eğitim program
lan uygulanmalıdır. Sportif faaliyetler lafla değil, ic
raatla, bütün müesseselerin içerisinde de organize edil
melidir.
Spor saha ve tesislerinin envanterleri tetk'ik edi
lerek, her spor dalı için geleceğe ait planların ya
pılması suretiyle, bütün spor dallarının gelişimini teş
vik edecek şekilde bir tesis politikası uygulanmalı ve
plan döneminde bitirilmemiş tesislerin ikmali ile ucuz,
çok maksatlı ve geniş kitlelere hitap eden tesislere
öncelik verilmelidir.
Ata sporlarımız gün geçtikçe daha ziyade ihmal
edilmektedir. Cirit sporu hemen hemen kaybolmuş, at
lı spor faaliyetleri üç büyük şehirdeki dört - beş ku
lübün inhisarına bırakılmış, güreş sporu geriledikçe
gerilemiştir. Ata sporlarının tümünü birden milletçe
omuzîayabileceğimiz bir çalışmanın içerisine girilme
lidir.
Amatör spor dallarında yabancı sporcu yasağı ile
ilgili karar yerindedir. Gerçekten bu konuda gizli pro
fesyonellik almış yürümüş, amatör spor anlayışı de
jenere edilmiştir. Ancak, profesyonel faaliyetler için
yabancı sporcu yasağı tekrar gözden geçirilmelidir.
Bazı şartlarla profesyonel faaliyetlerde, mesela, fut-
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bolda, yabancı sporcu, kendi memleketinin milli fut
bol takımında oynadığı takdirde Türkiye'ye gelebil
melidir. Memleketlerinde milli takıma seçilmiş olan
lar Türkiye'de oynadıkları müddetçe başarılı olanlar
gibi şartlar konulmalıdır. Yabancı sporcular, Türki
ye'ye gelebilmeleri için ortaya konulan şartlar her
sene Futbol Federasyonunca denetlenmelidir. Futbol
da en ileri gitmiş olan İngiltere, Almanya, ispanya,
İtalya gibi ülkelerde bile yabancı sporcu oynatmak
tatbikatı vardır. Futbol kalitesinin düşük olduğu ül
kemizde, dış temasların çok az yapıldığı profesyonel
spor dünyamızda, yabancı sporcu yasağını da uygu
larsak, Türk futbolunun kapısını dünyaya iyice kapat
mış oluruz^
îSpor sağlığı, spor dünyamızdaki noksanlardan bi
riyidir. Dünya milletleri, sporda, sportif ilişkisiyle insangücünün maksima noktasında başarılar dönemindeylken, biz henüz önsağlık şartlarını dahi geliştireme
diğimiz bir dönemdeyiz. Sporcularımız sağlık bakı
mından tam kontrolsüzdür. Spor aynı zamanda bir
sağlık konusu olduğuna göre, spor teşkilatının esas
görevlerinden birisini teşkil eder. Gerek merkez teş
kilatında, gerek taşra teşkilatında devamlı faaliyet
gösteren sağlık merkezleri yoktur. Bu konu önemle
ele alınmalıdır. Batıda süratle gelişen spor teknolo
jisini ehliyetle takip edip yurdumuza aktarmak, Avrupada'k'i işçilerimize ve çocuklarına spor yapmak im
kânları temin etmek, uluslararasında sik sık düzen
lenen Avrupa Konseyi, UNESCO, Avrupa Spor Kon
feransı gibi toplantıları aynı ekiple günü gününe takip
ederek, memleketi bu toplantılarda ehliyetle temsil
edip, memlekete haber ulaştırmak üzere, Orta Avrupada bir Türk spor bürosu kurulması gereklidir.
Gençlik sorunları :
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j meiidir?.. Bunu arıyor, okuyor, konuşuyor, araştırıI yor; ama etrafına bakarken, kafasındaki suallere ceI vap ararken özlü, muhtevalı ve yeterli hacimde fi
kir ürünü ve seviyeli neşriyat bulamadığı için ken
disine olan güven hissine ulaşamıyor.
Sayın senatörler;
Türkiye'deki kördöğüşün asıl sebebi budur. Gerj çek, araştırma ve tartışma ile bulunur. Gerçeğin teke
linin yalnız kendisinde olduğunu iddia eden insanlar
totaliter rejim taraflıyıdırlar. Onlara göre kendileri
i gibi düşünmeyen yanlışlık içerisindedir. Tartışmayı lü
zumsuz bulurlar. Eylemi yapan bunlardır. Karşı fi
kirleri batıl kabul ettiklerinden, karşı fikirleri sus
turma yoluna giderler. Bunlar için susturmanın en kesI tirme yönü öldürmektir. Türkiye'deki bu taassup bir
modern softalık halinde Marksist çevreler tarafından
başlatılmıştır. Kendileri dışında olan herkesi halk
düşmanı ilan etmişlerdir, iyi niyetli masum insanları
I bu hedefleri ortadan kaldırmak için sokaklara, mey
danlara sürmüşlerdir. Çıkış noktasını belirttiğim bu
çevreler, bugün gençlerimizin ve vatandaşlarımızın
arasında demokratik sistemin yürümeyeceği inancını
yaymaya çalışmakta ve bazı gençlerden oluşturduk
ları vurucu kuvvetlerle kiralık katillerle totaliter bîr
sistemi Türkiye'ye getirmenin hazırlığı içindedirler.
Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyenler, şimdi de taj rih'rnizin bize verdiği kendimize güvenme hissini tah| rip edecek bir oyun oynuyorlar Türkiye'de. Bu oyu
nun senaryosu dışarıda hazırlanmıştır. Hedefi Türk
I milletini bölmek, Türk Devletini yıkmak, demokra
tik düzeni yok etmektir. Cumhuriyeti 56 yaşına, ya^
ni olgunluk çağına gelen modern Türkiye'nin hür, uy
gar ve Batılı bir toplum düzeni olan demokratik sis
tem içinde yaşayamayacağını ispatlamaya çalışan
Marksist ve komünistlerle bunlara uyanlar, Türkiye'
yi bugün kanlı bir meydan haline getirmişlerdir.

Bugün bazı gençlerin ve bazı kimselerin demok
ratik düzeni yıkmak isteyen profesyonel kurmayların
emrinde Türkiye'de üzücü ve yıkıcı faaliyetlerin pe
şinde olduklarını artık bilmeyen kalmamıştır. Aslın
da yeni nesil sağlıklı, okuyan, merak eden, araştı
ran ve düşünen bir nesil olarak yetişmek istemektedir.
Olay yaratanlar, gazetelerin üzücü haberlerime man
şet olanlar bu neslin sadece % 5'ini teşkil ediyorlar.
Ancak gençliğin % 95'ini teşkil eden iyiniyetlii müs
pet gelişen kesimi de sahipsiz ve rehbersizdir. Kim
den örnek alacağını bilememektedir. Önünde inandı
rıcı bir model olmadığı için, olaylara ve aktörlere
ihtiyat ile şüphe ile tereddüt ile bakmaktadır. Genç
lik politikaya, Devlet idaresine, sosyal ve siyasal olay
ları merak ediyor. Türkiye nereye gidiyor, nereye git- I

Burada ilk görev Hükümete düşmektedir. Her şey
de olduğu gibi Hükümet ülkede cereyan eden her
olayın sorumlusudur. Hükümet olmak, iktidar olmak
belirli olaylar karşısında hesap vermeyi, tedbir alma
yı ne yapmak gerekiyorsa onu mutlaka yerine ge
tirmeyi gerektiren bir sorumluluk makamıdır. Hükü
metin şikâyet etmeye, başkasını bundan sorumlu tut
maya, kabahati başkasına yüklemeye hakkı yoktur.
Çünkü, bu durum demokratik bir ülkede sorumlu
hükümet kavramı ile bağdaşan bir tutum olamaz.
Esasen tedhişçiler aslında halkın sempatisini değil, ak
sine nefretini çeken bir avuç zavallılardır. Gerçek ted
birlerle bunların üzerine gidildiği takdirde, Devletin
bunlarla başa çıkamaması söz konusu olamaz.
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'BAŞKAN — Beş dakikanız kaldı efendim.
AP GRUBU ADINA BARLAS KÜNTAY (De
vamla) — Beş dakikadan evvel bitiririm efendim.
Sokaklarda, okul ve üniversite bahçelerinde bir
birlerine silah çeken bu zavallı insanlar, biraz evvel
belirttiğim gibi gençliğin % 95'ini oluşturan suskun
çoğunluğun dışıridadırlar. Ümidimiz gençliğin çok
üfalk kesitini kendilerine alet eden asıl aktörlerin bir
an evvel tespit edilmesidir. Gençliğin büyük çoğunlu
ğunun da bu kavga, gürültü ve anarşi havasından
ümitsizliğe kapılmadan Türkiye'nin geleceğine, de
mokrasinin akıbetine olan İhtiyaçlarını yitirmemeleridür. Bunun için hepimize görev düşmektedir. Anne,
baba, ağabey olmaktan başlayarak, derece derece
hoca, yönetici, siyaset a'damları olanlarımıza, siyasi
partilerimize büyük sorumluluk düşmektedir. Bu mü
cadeleye demokratik düzen adına girecek olan en
müessir kuvvet siyasi partilerdir. Siyasi partiler bu
mücadeleye elbirliği ile girmeli ve bu kavgaya girer
ken, evvela kendi iç bünyelerini, var ise bu tehlikeden
tem'izlemeîidirler.
Mesela, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolla
rının Başkanı Milliyet Gazetesinde tefrika edilen bir
rapor özetinde bütün ayrıntılarıyla belirtildiği gibi,
Marksist teşekküller uzun süredir Cumhuriyet Halk
Partisi gençlik örgütlerini kontrolları altına alabil
mek için geniş ve ısrarlı bir sızma hareketinde bu
lunmuşlardır. Eminim ki, bu sızma hareketinden en
fazla tedirgen olan ve bunu bertaraf etmek isteyen
Cumhuriyet Halk Partili parlamenter
arkadaşımız
dır. Cumhuriyet Halk Partisinin bu sızma gayretle
rini başarı ile bertaraf edeceğine inanıyoruz. Türki
ye'de bu tehlikeli senaryoyu yönetenlere yardakçı ol
mak yerine, itham ve karşı ithamlarla birbirimizi suç
lamak, yerine vatanseverce sorumluluk
duygusuna
sahip aydın kişiler olarak konuya ortaklaşa bakma
mızda fayda vardır.
Rejimin temelini ve geleceğini ilgilendiren bu de
rece önemli bir konuda hafifliğin, polamikte üste çık
ma arzusunun yeri olmamalıdır. Partiler arası asgari
müşterekler dediğimiz kavrama somut örnek olarak
bu olayı gösterebiliriz. Memleketin ümidi olan genç
lerin bir hiç yüzünden heder olmalarının önüne an
cak bu şekilde geçebiliriz. Yüzlerce insan öldü, hâlâ
öldürüyorlar. Bir senedir ölenler 1 200'ü geçti. Bun
ları öldürenler kimdir? Bunlara modern silahlar ne
reden gelmektedir? Kimler
getirmektedir?
Hangi
memleketlerden gelmiştir? Bankaları soyan kimler
dir? Bu paralar nerelerde kullanılmaktadır? Bu örgüt
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ler gayet profesyonel şekilde eylemlerini yürütüyor
lar. Bunlara organizasyon ve metot yönünden teknik
yardım yapan kimlerdir? Bunlar nerelerde eğitilmek
tedir? Hangi yabancı uzmanlar bunlara yardım et
mektedir? Bu gençler hangi metotlarla bu gizli örgüt
lerce yönetilmektedir? Hangi paravan örgütler bu
terör teşkilatlan için fidanlık olarak kullanılmakta
dır? işte ilk ve en önemli tedbir budur. İpleri elinde
tutanları tespit edip, bunları teşhir etmek. Bunları
ortadan kaldırmayı gerçekçi bir programa koyma
yan, konunun derinindeki kökenlerini görmeyen bir
iktidar ne yaparsa yapsın bu hastalığı bünyeden temizleyemez. Bugünkü acı manzarayı kenardan hay
ret ve dehşet içinde seyreden ve gençliğin % 95'ini
meydana getiren suskun çoğunluğa ümit ve bilinç
verebilmek; meseleyi ciddi bir tavırla, müessir ted
birlerle ve en önemlisi hastalığın en doğru teşhisini
bulup ortaya koymakla mümkün olacaktır. Bu görev
aynı zamanda en çok siyasi partilere, Türk aydınla
rına, Türk basınına, Türk Eğitim Camiasına özellikle
Gençlik ve Spor Bakanlığına düşmektedir. Gençlik ve
Spor Bakanlığının bu konudaki başarısı, her şeyden
evvel olaylara objektif bir açıdan bakmak ve mese
lelere taraf tutmadan yaklaşabilmesi ile mümkün ola
caktır.
Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin arz ettiğim
ölçüler içerisinde Türk gençliğine, Türk sporuna ve
Türk Milletine hayırlı olmasını diler, Adalet Partisi
Cumhuriyet Senatosu Grubu adına saygılar sunarım.
(AP Grubu sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Barlas.
Sayın Erdoğan
Bakkalbaşı,
Cumhuriyet Halk
Partisi Grubu adına buyurun efendim.
CHP GRUBU ADINA ERDOĞAN BAKKAL
BAŞI (Konya) — Sayın Başkan, değerli senatörler;
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1979 mali yılı Bütçesi
üzerinde CHP Grubu adına görüşlerimizi arz etmek
üzere huzurunuzdayız.
Gençliğin sorunlarının çözümlenmesi ve geleceğin
kuşaklarının eğitilmesi konusu, bir ülkenin en başta
gelen sorunlarındandır. Bu nedenle, ülkemizde Ba
kanlık düzeyinde bir kamu kuruluşu bu sorunlarla
uğraşmatkadır. Gençlik sorunlarının yalnız bu Ba
kanlığımızın uğraşları ile bir çözüme kavuşamayaca
ğını açıklamaya gerek yoktur sanırım. Milli eğitimin
temel amacı Türk gençliğinin, Atatürk ilkelerini ve
Anayasa doğrultusunda çağdaş, uygar ve yaratıcı bir
vatandaş olarak yetiştirmektir. Eğitim ve öğretim
programlan ile anaokulundan, üniversite çağı sonu-
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na kadar Türk çocuklarını eğitmek ve bilgi sahibi »
Toplumların geri kalmışlıktan kurtulmasında, kül
yapmak nasıl Milli Eğitim Bakanlığının görevi ise,
türle birlikte refahın önemli bir rolü olduğu da bili
genç insanların ruhsal, psikolojik, okuma ve öğreni
nen bir gerçektir. Refahı sağlamak için ise, sanayi
mi için her türlü gereksinimleri karşılamak da bu Ba
leşmekten başka çare yoktur. Ancak, sanayileşmek
kanlığımızın görevleri arasındadır.
birçok toplumsal problemleri ve bunalımları da bera
Değerli arkadaşlarım;
berinde getirir Toplumların bünyesinde husule gelen
Son yıllarda gençlerimiz arasındaki fikir ayrılık
bu bunalımların kökeninde sanayileşmekten mütevel
ları, ülkemizin üzerine çöken terörist anarşik olayla
lit büyük grevlerin, işverenle işçi münasebetlerinin
rın bir bölümünü, bazı özel olaylarda da başlıca et
sağlam kurallara bağlanamayışının
huzursuzluklara,
ken ve odak noktası olmaya başlamakla gençlik so
direnmelere yol açtığıda unutulmamalıdır.
runlarının çözümlenmesi daha büyük bir önem ka
Kendilerine özgürlük, adalet ve sosyal haklar ta
zanmaya başlamıştır.
nınmayan geniş emekçi kitlelerin toplum düzenine kar
Şimdiye kadar «Gençlik» kavramı içinde liseyi
şı çıkmaları ve bu haklarını almak için direniş ve
bitirip, üniversiteye veya yüksekokullara
başlayan
hatta eyleme geçmeleri toplum içinde kanlı olayların
1 7 - 2 5 yaş arasındaki gençleri öngördüğümüz bir
çıkmasına neden olmaktadır. Ülkemizde bu tür kanlı
gerçektir. Bizce bu tutum yanlıştır. Öncelikle, sadece
olayları önleyecek yasal önlemler ve sosyal içerikli
bazı şehirlerimizde üniversite ve yüksekokul öğren
yasalar bulunmakla beraber, bugün meydana gelen
cilerini gençlik sayıp, kırsal alanlarda oturan, öğre
olayların bize göre türleri daha başka bir biçimde
nime devam etmeyen; ama üretime katkıda bulunan
dir.
milyonlarca genç insanı görmezden gelmek haklı ve
Olaylara karışan gençlerin büyük çoğunluğunun
gerçekçi bir tutum olamaz. Öte yandan sanayi kuru
15-19 veya 20-25 yaşları arasındaki kişiler olduğu tes
luşlarında, esnaf ve küçük sanatkârlar yanında çırak,
pit edilmiştir. Bu yaş grupları, maalesef üzülerek söy
kalfa olarak çalışan yüzbinlerce genci de hiç umursa
lüyorum, ülkemizde çarpık bir kapitalist ekonomik
mamak doğru değildir. Bunların yanında öğrenimi
düzeni sürdüren bir anlayışın iktidarda olduğu zaman
ne süreli veya süresiz ara vermiş, işsiz, güçsüz, kah
parçası içinde yetişmişlerdir. Bu zaman içinde gençlik
vehaneleri, bilardo ve okey salonlarını dolduran ve
ruhunun çırası olan kutsal idealler söndürülmüştür.
ya orada burada zamanını geçiren binlerce genç kişi
Maddeci, alnı terlemeden para kazanmanın, vurgun
leri de görmemezlikten gelemeyiz.
ve karaborsanın, Devlet Hazinesini soymanın marifet,
Hangi sosyal ve öğrenim düzeyinde olursa olsun
akıllılık ve başarı sayıldığı bir anlayış ortamı içinde
bunlar bizim gençlerimizdir. Gençlik ve Spor Bakan
yetişmişlerdir. Böyle bir ortam, bu yaşlar arasındaki
lığının, henüz bu derecede kapsamlı ve tüm gençliği
gençlerde duygusal yaklaşım, ön yargı, öfke ve nefret
mizi içine alan bir anlayışa geldiğini söylemek müm
gibi duyguların, temel ruhsal özellikler teşkil ettiği
kün değildir. Ben bunun biran önce ortadan kalkma
sosyologların kabul ettiği faktörlerdendir. Sosyo - eko
masını bir noksanlık olarak vurguluyorum ve genç
nomik dengesizliklerin de, eylemlerin kolayca saldır
lik konusundaki düşüncelerimizi bu kapsam içinde
ganlık ve şiddet dönüşmesinde başlıca rol oynadığı
sunmak istiyorum.
bir gerçektir. Bu eylemlerin gelişip yaygın hale gel
Değerli senatörler;
mesinde uzak veya yakın amaçlı çıkarların, gelecek en
Her toplumda sapık bireyler ile toplumu ve genç
dişelerinin ve bunları sağlayan iç ve dış kaynakların
liği sapık ideolojilere aşılamak isteyenler bulunur.
rolü de başlıca faktörler arasındadır.
Önemli olan toplumun bu aşılama isteklerine dirençli
Sayıları az da olsa şiddeti, saldırganlığı, anarşiyi
olmasıdır. Bu direnç azalmışsa, gençlik bir bölümü
benimsemiş
liderlerin, gençlerin bu
özelliklerinden
nün kolayca şartlanabildiği, tanımadığı kişileri dahi
faydalanarak onları istedikleri yöne sevk ettikleri de
öldürmeye hazır, ruhsal bir dengesizliğe düşmüşse,
görülmektedir.
bunu görmezlikten gelemeyiz. Bugün şiddet olayları
Değerli arkadaşlarım;
yalnız Türkiye'nin değil, bir çok Batı ülkelerinin
Ülkemizde çeşitli gruplar içinde olan bu gençleri
başlıca güncel sorunu haline gelmiş bulunmaktadır.
üç ayrı kategoride toplamak mümkündür:
Bu tür olaylar toplumsal değişme ve kültür değiş
mesi geçiren ülkelerin çoğunda olmuş, özgür parla
menter toplum düzenlerine karşı daima yıkıcı saldı
rılar yöneltilmiştir.

Birincisi, belirli ideolojik amaca yönelik eylemler,
İkincisi, bunlardan yararlanarak kişisel çıkar sağ
layanlar,
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Üçüncüsü, toplum içinde sivrilmek, kişiliğini gös
termek amacıyla eyleme kalkışanlar.
Bu üç kategori içinden, bize ayrılan zamanın azlığı
ve önemi bakımından sadece «Belirli ideolojik amaca
yönelik eylemlerden» söz etmek istiyoruz.
Saym Başkan, değerli senatörler;
Gençlik bir toplumun geleceğidir. Gençlerimizi
«eski deyimle fikri hür, vicdani hür» kişiler olarak
yetiştirmeliyiz. Fikir ve düşünce özgürlüğü o toplu
mun dinamiğini sağlar, yaratıcılığın kaynağını teşkil
eder. Eğer kişilere, «Benim düşündüğümden başkası
nı düşünmeyeceksin» diye baskı yaparsanız, o insanı
tek yönlü düşünmeye, bir beyin tembelliğine sevk eder
siniz. Araştırıcı, şüpheci, karşılaştırıcı bir beyinden so
nunda mutlaka yeni bir eser çıkar. Genç beyinleri öz
gür biçimde dünyayı incelemeye bırakmalıyız.
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I çesiyle adalete verilmesi ve kompozisyon ödevinde LeI nin'den bahseden 15 yaşındaki bir öğrencinin tutuklan
masından sonra Demire! demeçler veriyor ve «aşırı
j cereyanlarla mücadele için vatandaşları icraya yardımI cı olmaya» çağırıyordu. 1966 yılı Mart ayında kendi
lerine milliyetçi adını veren bir grup, Siyasal Bilgiler
Fakültesinde bir konferansı bastı. Türkiye Milli Ta1 lebe Federasyonu Genel Merkezi yine sorumsuz mil
liyetçiler tarafından basıldı. Milli Türk Talebe Birliği,
«Komünizmi yaymak için yapılan çalışmaların yok
edileceğini, Hükümetin daha zecri tedbirler almasını;
I eğer, tedbir alınmazsa Endonezya'da olduğu gibi, ken
di işimizi kendimiz göreceğiz.» biçiminde bildiriler
yayınlıyordu.

Zamanın Devlet Başkanı Sayın Cevdet Sunay,
19 Mayıs mesajlarında hükümeti ikaz etmek gereğini
Osmanlı devrinde sadece dini düşüncenin geliş
duyarak, «Hiç bir maksat ve gaye için hiç bir kuv
mesi ve tefsirine izin verildiği, müspet ilimlere, uy
vet karşı kuvvet olarak itibar edilemez.» diyordu. Bu
gun düşünmeye ruhsat olmadığı için bilim dallarında;
gibi bölücü hareketlere göz yuman zamanın Hükümeekonomi, sanayi, matematik, fizik, kimya ve tıp bi
I ti, 1966'da Muğla'da Alevi ve Sünni silahlı çatışması
limlerinde hiçbir otorite yetişmemiştir. Cumhuriyet
na şahit oldu. Demirel bu olayları basit zabıta
devrinden sonra genç beyinler üzerinden kalkan bas I olayı gibi önemsemedi. Aksine, komünizmin nrihkı sonucunda topluma ve insanlığa yararlı, uluslarara I rakı olarak üniversiteleri gösteriyordu. O zamanki
sı şöhrete kavuşmuş insanlarımız ortaya çıkmaya baş
üniversite yöneticileri buna tepki gösterdiler. Tek
lamıştır.
nik Üniversitesi Rektörü merhum Sayın KarafakioğGençlerimiz son 10 yıl içinde ülke sorunları ile
lu, «Üniversiteler topluluğunun, serbest düşünceyi
daha yakından ilgilenir, ekonomik ve sosyal rahat
kısıtlı yan her yönde hareketin karşısında olduğunu,
sızlıklar üzerinde kafa yorar olmuşlardır. Haberleşme
laikliğe aykırı gerici kıpırdamaları önleyici uyarma
ve iletişim olanaklarıyla dış dünya İle ilişkisini daha
ları içtenlikle desteklediği ve onların yanında yer
da çok artıran gençlerin ister beğenilsin, ister beğenil
aldığını...» söylüyordu.
mesin her türlü yayını takip etmesi doğal hale gelmiş
Yine zamanın Cumhurbaşkanı laikliğe aykırı ha
tir. Gençlerimiz bu yayınların etkisinde kalmışlar, Dev
reketlere gösterilen hassasiyeti takdirle izlediğini be
letin kendi sorunlarına bigâne kalışından da yararla
lirtirken, Bursa'da milliyetçi kuruluşlar
danışma
nanlar, sağlıksız bir biçimde politize olan gençlerimizi
toplantısı
yapılıyor,
Anayasa
yeniliyor,
Abdülhaaşırı ideolojik amaçların kucağına atmışlardır.
I mit göklere çıkarılıyordu. «Tepki, karşı tepkiyi do
Son 10 yıl içinde gençlerimiz okullarda, yurtlarda,
ğurur» kuralına uygun olarak 1968'de Devrimciler
kahvelerde, yollarda nasıl birbirlerine düşman haline I Güçbirliği
kuruldu. Devrimcilerin
Ankara'd&ki
geldi veya getirildi? Uygar bir tartışma ortamından,
«Anayasa Mitingi» taşlı sopalı bir topluluk tarafın
kanlı bıçaklı, silahlı kan davası içine nasıl girdi?.
dan basıldı, birçok kişi yaralandı. Buna karşılık
kendilerine milliyetçi süsü verenler tarafından, «Şah
Değerli arkadaşlarım;
lanış Mitingi» yapıldı ve bu topluluğa herhangi bir
Gençlerimizi birbirine düşürme, «İti ite kırdırma»,
saldırı olmadı. Bu mitingdeki sloganlar; «Ey Türk
sola karşı sağ vurucu güçleri çıkarma çabaları 1965
titre kendine gel. Hıra dağı kadar Müslüman, Tanyılında AP'sinin iktidara gelmesiyle başladı. Hafızaları
I rı dağı kadar Türk'üz v. s.» şeklinde idi.
nızı arz edeceğim kısa kısa olaylarla tazelemek istiyo
rum.
I
23 Temmuz 1968'de Konya'da yapılmak istenen
1965'te iktidara gelen AP'sinin Demirel Hüküme
Amerika'yı telin mitingi gerici kuvvetlerle engellen
tinin Programındaki baş sorun komünizm ve komüniz
di, birçok işyeri tahrip edildi ve Türkiye'de toplu
min yok edilmesiydi tek yönlü olarak Konya'da 6 li i Cihat namazları devri başladı. Demirel, komünizm
1970'de
seli gencin komünizm propagandası yaptıkları gerek- 1 umacısını işaret etmeye devam ediyordu,
120 —
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halkın kendisinin yaptığı direnme çağrısına uyma { fından idare edildiklerini biliyoruz. O merkezlerin
masına kızıyor ve «Ankara'nın ortasında, Atatürk ! nereleri olduğu hakkında da bilgimiz var. Üniversi
te içinde olayları çıkaranların her birini tanıyoruz,
Bulvarında, halikın otobüsten inmesini ve şoförün
her birini adım adım takip ediyoruz, nefeslerimizi
otobüsü başka kimselerin istediği yere yöneltmesini
enselerinde hissediyorlar.» Bu röportajda, röporta
anlamıyorum, otobüsteki vatandaşı vatandaşlık va
jı yapan gazeteci soruyor; «İki grup çatışması da
zifesini yapmaya davet ediyorum» diyordu. Ama,
ha fazla genişlerse, hatta halka kadar inerse teh
bu olaydan 5 sene sonra ODTÜ otobüslerimin ko
likeli olmaz mı?» Türkeş'in verdiği yanıtı okuya
mandolar tarafından, tabanca tehdidi ile durdurula
lım; «Olmaz. Çünkü, biz bu gençlerimizle barajı
rak, öğrenime engel olmalarını görmezlikten geli
kurduk. Komünistlerin hareketi artık
gelişemez.
yordu. 1969 tarihinde M. Şevki Eygi'nin, halkın
Göreceksiniz bir süre sonra tamamen duracaktır,
dini duygularını tahrik ederek gerici kuvvetlerin ha
çünkü, karşılarında biz varız» Röportajı yapan mu
rekete geçmesi ve 16 Şubat (Kanlı Pazar) olayı,
harrir soruyor; «Siz komandolarla görüşüyor mu
Yargıtay esiki Başkam Merhum Öktem'ün cenaze tö
sunuz?» Türkeş'in yanıtı; «Hayır, ben görüşmem,
renindeki olaylar, İstanbul Yıldız Teknik Okulun
arkadaşlar var. Biz taktikleri hazırlarız, yapabile
daki katil olayları.
cekleri konularda onları aydınlatırız, iletirler.» ce
Bütün bunlara koşut olarak ülkemizde daha baş
vabını vermektedir.
ka şeyler de oluyordu.
Değerli senatörler;
Türkeş 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi
Bize ayrılan süre içerisine sığmayacak çoklukta
ni ele geçirmiş, çağdışı faşist ağını örmeye başla
örnekler verebiliriz. İşte dünyadaki terörist anar
mıştı. DemireTm, komünizmi önlemek için vatan
şik olayların niteliğinden ayrılan nokta yukarda an
daşlara yaptığı çağrıya en sadıkane bir biçimde uyan
latmaya çalıştığımız olgunun ülkemizde ortaya çık
Türkeş, 1968 yılında eski Milli Birlik Komitesi üye
masıdır,
si ve 14'lerden Rifat Baykal'a komando kamplarını
kurduruyordu. Bakınız Rifat Baykal 14.7.1968 ta
Irkçılık ve Dokuz Işık doktrin ile Marksist dok
rihli Demokrat İzmir Gazetesine verdiği demeçte
trin genç dimağlar için heyecan verici ve cazip gel
ne diyordu: «Gençlerimizi her bakımdan dinamik
miş olabilir. Bu teorileri uygar bir ortam içinde
ve son derece etkili hale getireceğiz.» Bu çalışma
tartışmak varken, gençlerimiz birbirlerine düşman
lar sonunda ilk komando kampı faaliyete geçiyor
ve birbirlerinin canına kıyacak hale getirilmişlerdir.
du. «İşareti iki el ateş, parola Başbuğ.» Aynı gün
Fransa'da 1968 yılındaki öğrenci olayları içinde
Rifat Baykal şunları söylüyordu: «ED Teşkilatı;»
göze çarpan aşırı sağ ve bizdeki Ülkü Ocaklarına
yani etkili de dinamik anlamına gelmektedir. Genç
benzeyen OKSİDAN Derneği, komünist ve marksist
lerimiz bu kampta özel eğitime tabi tutulmakta ve
öğrenci dernekleri üzerine yaptıkları baskınlar. Fran
ordu saflarına bir ön hazırlık görmektedirler. Böy
sız Hükümetinin işin başlangıcında enerjik davranlesine güçlü bir teşkilatın toplumda denge unsuru
masıyla bastırılmış, OKSİDAN Derneği kapatılmış
olabileceğini de unutmamak lazım. 20 Ağustos
ve öğrenci olayları çabucak durmuştur. Tabii, bu
1968'de Türkeş şu beyanatı veriyordu:
nun yanında diğer sosyal tedbirleri de almışlardır.
Bugün Fransa'da sosyal demokrat veya demokratik
«Gençlik kollan çeşitli sportif ve kültürel faali
sol diye oldukça önemli bir taban yoktur. Aşırı sağ
yette bulunuyorlar ve bu arada kendilerine judo öğ
cı, liberal kapitalist düşünce ile marksist komünist
retiliyor. Komünistler memleketi sahipsiz sanıp da
ve sosyalist cephe; ikiye ayrılmış durumdadır. Hal
sokak hâkimiyeti kuramazlar. Onların anlayacağı dil
böyle iken, Fransa'da gençler arasında siyasal ci
den konuşacak memleketçi, milliyetçi çocuklar var
nayet ve hele katliam olayları vuku bulmamaktadır.
dır. Bunun için gençlerimizi mücadeleci olarak ye
Bizde ise, aşırı sağ ve aşırı sol düşünceli gençler
tiştiriyoruz.» 10 Ocak 1969 tarihli Hürriyet Gaze
birbirlerini kırıyorlar.
tesine verdiği beyanatta ise Türkeş; «Komandoları
destekliyorum. Çünkü, onları biz kurduk ve eğit
Ülkemizdeki acı ve gerçekten üzücü
olaylar,
tik.
yukardan beri anlatmaya çalıştığım gibi, her türlü
Dünya komünist taktikleri değişmez, hep aynı
sol veya komünist fikrin karşısına aşın eylemci sağı
biçimde kurulur ve gelişir. Durmadan sosyal reform
çıkararak silahlı eylemler yoluyla faşist bir tertibin
lardan bahsederler. Bunların bazı merkezler tarasonunda meydana gelen olaylardır. Bunun yaratı121 —
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cilan maalesef halen bu Meclis çatısı altındadırlar.
Tarih, gençlerimizi bu yola itip, birbirleriine düşman
eden bölücülükten kendi siyasal çıkarlarına bir ya
rar sağlamak isteyen kişileri lanetle anacaktır.
Değerli arkadaşlarım;
Önlemler neler olmalıdır?..
Her türlü şiddet ve ideolojik eylemlerin altında
yatan başlıca faktörün ekonomik nedenler olduğu
bilindiğine göre, ekonomik durumun toplumu refa
ha götürecek düzeye çıkarılması için hükümetlerin
gerekli tedbirleri alması başta gelmektedir.
Sanayileşmek için plan ve programlara dayanı
larak yaptırılması gereken yatırımların
gerçekleş
mesi önplana alınmalı ve günden güne çoğalan iş
sizliğin önlenmesine çalışılmalıdır.
Gençlerimiz ruh sağlığı açısından ele alınıp, bo
zulmuş olan ruh sağlıklarını iyileştirmek için şiddet
eylemlerine karışan gençlerin sağlıklı fikir tartışma
ları ortamına itilip, aşırı ideolojiler izleyen parti
lerin etkisinden kurtarılmalıdır. Boş zamanlarının
verimli biçimde değerlendirilmesi için spor sahaları,
çeşitli eğitici oyun yerleri, dinlenme kampları aç
maya özen gösterilmelidir. Bu yolda Batı ülkelerin
de olduğu gibi, aralarında psikologlar, sosyologlar,
ruh hekimleri ve polis yetkililerinin de bulunduğu
uzman kurullar kurularak, programlar düzenlen
melidir. Sayın Bakanlıktan bu konuda ivedi giri
şimlerde bulunmasını dilemekteyiz.
Değerli seantörler;
Devlete ait yurtların, geçmiş dönemde sağ ve
sol ideolojik eylemlerde bir tür karargâh olduğunu
biliyorduk. Bazı yurtlar Milliyetçi Hareket Partisi
ve Ülkü Ocakları demeklerinin, bazıları ise aşırı
sol franksiyonların eylemlerinin tertip yeri, suçluların
sığınma yerleriydi. Her yurt civarındaki halk, ta
banca ve bomba, dinamit sesleriyle tedirgin olu
yor, korkuya kapılıyordu. Çevredeki insanlara her
türlü baskı yapılıyor, eylemler için zorla para top
lanıyor ve haraç almıyordu. Kapısına kimsenin yak
laşamadığı Edirnekapı Yurdu...
BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı, acaba kaç say
fanız var?. Mümkün değil efendim, 5 dakikanız
kaldı. Bitireceksiniz.
CHP GRUBU ADINA ERDOĞAN BAKKAL
BAŞI (Devamla) — Efendim, kısaltmaya çalışa
yım Sayın Başkan.
BAŞKAN — Mümkün değil, lütfen.
CHP GRUBU ADINA ERDOĞAN BAKKAL
BAŞI (Devamla) — ...Yeraltı şehri gibi, görevlilerin
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dahi giremediği İstanbul Atatürk lisesıi, su boruları
nın sökülüp bomba imal edildiği Bahçeköy Yurdu,
Ankara Atatürk Yurdu ve Emek mahallesine korku
lu günler yaşatan çetelerin barındığı Ninehatun Yur
du henüz hafızalardan silinmemiştir.
Ancak, Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kuru
mu son bir yıl içerisinde gerçekçi, yürekli ve halkın
özlemlerine yatkın uygulamalar sonucunda Türkiye'dekfi tüm yurtlarda hepimizi üzen bu gibi davra
nışlara son vermiştir.
Değerli arkadaşlarım;
Yurtlardaki yapılan bu eylemler hakkında mu
halefet tarafından büyük eleştirilere maruz kalmış
tır Hükümet; ama burada yapılanları kısaca söyle
mek istiyorum.
Bir kere, Devlet yurtlarında, yurtlar kapandıktan
sonra yapılan demirbaş sayımında 3,5 milyon liralık
bir eşya ve malzemenin kayıp olduğu anlaşılmıştır.
Bu yurtların yeniden içinde oturulab;lecek hale gel
mesi için 16 milyon lira para sarfedilmiştir. 26.9.1978
günü bütün yurtlar kapatılmış, o zaman 28 494 ya
tak kapasiteli tüm yurt1 arda toplam 4 600 öğrenci
olduğu anlaşılmıştır.
Zamansız olduğunu ileri süren muhalefet lideri
arkadaşlarıma da söylemek işitiyorum; eğer, ağustos
ayında bu yurtlar boşaltılmış olsaydı, o anda yurt
larda 14 678 öğrenci olduğu saptanmıştır.
Değerli arkadaşlarım;
Şimdi, Yurtlar ve Krediler Kurumu yeni bir uy
gulamaya geçmiş, evvela okumaya muhtaç genç kız
larımıza öncelik vermek suretiyle ve yurtlara öğrenci
kabulünde yalnız öğrenimini düşünen, anarşik olay
lara karışmayan öğrencilerin alınmasına özen göste
rilmiştir. Bütün bu çalışmaları takdirle karşıladığı
mızı belirtmek isteriz.
Öğrencilere verilen krediler konusunda da, 1979
yılı içinde 50 bin öğrenciye daha aylık 1 C0O lira
verilmesi planlanmıştır. Ancak, Bütçe Plan Komis
yonunda 250 milyon liralık bir kısıntının yapıldığını
üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Eğer, Yüce He
yetiniz, biraz sonra verileceğini öğrenmiş olduğum
bir önergede 250 milyon liralık aktarmanın yapıl
masını sağlarsa, okuma heveslinde olan gençlerimize
bu imkânları da sağlamış olacaklardır.
Değerli arkadaşlarım;
Bu bölümde de Bakanlığa bağlı Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğünün işlem ve faaliyetlerinden söz
etmek istiyorum. Ancak, vaktimin darlığı nispetinde,
nasıl bir Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü teslim
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alındığını açıklama fırsatım bulamıyorum. Bu iti
barla 1978 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğün
de yeni yapılan işleri saymakla sözlerimi bitirece
ğim.
Değerli arkadaşlarım;
Genel Müdürlüğün
yönetimi ve federasyonlar,
spor öğrenimi görmüş, eğitimini yapmış kişilere ve
rilmiş, bilinçli çalışma ortamı yaratılmış, savurgan
lık büyük ölçüde önlenmiştir. Turistik dış gezilere
programda yer verilmemiştir. Devletin tesislerinin
uzun süreli ve düşük bedellerle kiraya verilme uy
gulaması durdurulmuştur. Amaç dışı kullanılan te
sislerin geri alınması için yargı organlarına başvu
rulmuştur. Sporda, af gerçekleştirilmiş, amatör spor
culara Devletin para yardamı yapması sağlanmış,
uluslararası ve ulusal düzeyde başarılı sporculara
kendilerini geliştirmeleri için, ihtiyaçları karşılığında
aylık ücret bağlanmıştır. Sporculara yeniden serbest
giriş kartı verilmesi karara bağlanmış, profesyonel
futbol maçlarından % 8 kesinti yapılarak, amatör
kulüplere araç ve gereç yardımı yapılmaya başlamış
tır. Yabancı sporcu transferi ortadan kaldırılmıştır.
Amatör spor kulüplerine Devletlin direk yardımını
sağlamak amacıyla, Dernekler Yasasındaki değişik
lik teklifi Yüce Meclise verilmiştir. Amaç dışına çı
kan ve gerekli koşulları taşımayan özel spor salon
ları kapatılmış ve yeniden açılmaları için düzenleme
lere giiri silmiştir.
Genel Müdürlüğün, birkaç kulübün örgütü ol
masına son verilmiş, şikeyle mücadele yöntemleri
yoğunlaştırılmıştır.
Ulusal takımlarımızın kampları, otel köşelerin
den, Genel Müdürlüğün kendi tesislerine aktarılmış,
bu konudaki savurganlık da önlenmiştir.
Amatör sporlarda, spor kuruluşlarına getirilen
güvencelerle küçük yaştaki gençlerin spor yapmaları
özendirilmeye başlamıştır.
BAŞKAN — Son cümlenizi lütfen.
CHP GRUBU ADINA ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Devamla) — Hay, hay Sayın Başkanım.
Birden fazla amaçlı, ucuz ve halka açık spor te
slislerine ağırlık verilmiştir.
1979 yılında, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün, halkın her kesiminin spor yapabileceği, bede
nini geliştirebileceği, ucuz, temiz spor sahaları ger
çekleştirilmesindeki gayretlerini sürdürmelerini ve
sporun özelikle gençlerimizin boş zamanlarım en iyi
biçimde değerlendirecekleri ve gençliğin bünyesinden
gelen enerjisini sarf edebilecekleri bir dal olarak özen
dirme gayretlerini sürdürmelerini diliyoruz.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerinde, Cumhuriyet
Halk Partisi Grubu adına yaptığımız konuşmaya bu
rada son verirken; bütçenin Türk gençlerine, Türk
halkına, Bakanlık mensuplarına ve Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğü mensuplarına hayırlı olmasını di
ler, saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Baikkallbaşı.
Sayın Ahmet Yıldız, Milli Birlik Grubu adına?..
Yoklar.
Sayın üyeler, gruplar adına konuşmalar tamam
lanmıştır.
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi,
Eg£ Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üni
versitesi, İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri, Çukur
ova Üniversitesi, Diyarbakır Üniversitesi, Cumhuriyet
Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Bursa Üniver
sitesi, Fırat Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Ata
türk Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Selçuk Üni
versitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kayseri
Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversiteleriyle Türkiye
Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Mali Pro
tokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun tasarısının açık oylamasına katılmayan sayın
üye var mı?... Yok. Oylama işlemi bitmiştir efendim.
Şahısları adına Gençlik ve Spor Bakanlığı büt
çesi üzerindeki konuşmalara devam ediyoruz.
Sayın İsmail İlhan buyurun.
Sayın üyeler, saat 23,50. Bundan sonra daha iki
bütçemiz var. Ona göre zamanlardaki hassasiyetimi
hoş göreceğinizi kabul ederek, bunun üzerinde de
vam edeceğim, teşekkür ederim.
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değer
li senatörler, Gençlik ve Spor Bakanlığının saygıde
ğer mensupları;
Sizlere saygılar sunarım.
Grup sözcülerinden sonra, bağımsız bir üye ola
rak ben de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerin
de görüşlerimi dile getirmeye çalışacağım.
Sözlerime başlamadan evvel, benden evvel konu
şan muhalefet partisi sözcüsüyle, iktidar partisi söz
cülerinin konuşmalarını mukayese ederek bir değer-.
lendirme yapıyorum.
Genellikle iktidar partisi sözcülerinin daha müla
yim, daha anlayışlı, daha tahrikten uzak bir ton ile
konuşması lazım gelirdi. Bilhassa, birkaç günden be
ri Türkiye'de iktidar ile muhalefet arasındaki uyu
mu düşünmek ve bunu devam ettirmek hepimizin
görevidir. Bunun için, bir bağımsız Senatör olarak,
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Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün tonunu, konuş T yetiştkmenin ne anlamı vardır? Öncelikle Gençlik
ma tarzını burada biraz daha fazla tahrikkâr buldu
ve Spor Bakanlığı, sporun spor için yapıldığını ka
ğumu söylemek istiyorum.
bul ederek, gençler arasındaki bu kutuplaşmayı or
Geçen yıl yaptığım bütçe konuşmamda, Gençlik
tadan kaldırmalıdır. Spor alanındaki bu kazanmak
ve Spor Bakanlığının çeşitli sorunlarına değinmiş ve
iddiası hemen siyasi kavgalara dönüşmektedir. Eğer,
gençlerimizin eğitilmesinde bu Bakanlığın oynayaca
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporu spor olarak yapğı rolün çok büyük olacağım belirtmiştim.
tırtamıyorsa, ülkenin geleceğini düşünerek yarışmalı
Konuşmamda, spor tesislerinin üç büyük şehir
olan bütün karşılaşmaları, ligleri, kupaları kaldırma
de toplanmasını eleştirerek, Doğu Anadoiuya kay
lıdır. Sporun spor için yapılacağı güne kadar hiç bir
dırılmasını istemiştim. Şunu hemen söylemeliyim ki;
yarışmaya izin vermemeli, sporu amatör olarak tut
bu tesisler Doğu ve Güneydoğu Anadoiuya kaydırılmalıdır.
mamıştır. Dinamik genç Bakanımız bütün enerjisini,
Ben şahsen, uluslararası yarışmalara en sondan
1978 yılında yurtlar ve Bakanlık personeli konuları
birinci gelmek için Türkiye'den ekiplerin gönderilna harcamıştır,
I mesi taraftan değilim; ama Türkiye'deki yarışma
larda kazanmak da bir şereftir, kaybetmek de bir
1978 yılında, gençlerimiz yine birbirlerine kıyası
şereftir. Bir Türk olarak üzülüyorum. Giden her mü
ya girişmişlerdir. Gençler yurtlardan atılmışlar, so
sabakada sonuncu olup gelen bir sporcudan haliyle
kaklarda kalmışlardır. Basınımızın en tarafsız yazar
memleket üzüntü duymaktadır. Türk gururu bura
ları dahi Sayın Bakanımızın bu husustaki tutumunu
dan haliyle büyük bir kayıpla çıkmaktadır.
kınamışlardır. Vatandaştaki yaygın kanaat şu mer
kezdedir. «Eski hükümetler sağcılardan yanaydı, şim
Türk sporcusunun yıllardır yakındığı bir durum
diki Hükümet solculardan yanadır.»: Hani kardeşlik I vardır; tesis ve imkânların yokluğu. Ancak, özellikve barış gelecekti? Hani sağcısı da, solcusu da aynı I le son yıllarda profesyonel sporculara tesis ve im
haklara ve imkânlara sahip olacaktı? Anarşi son bu
kânlar da tanındığı halde, yine başarısız
sonuçlar
lacak, kardeş kardeşe silah çekmeyecekti. Bunlardan
alınınca, ülkenin geri kalmışlığına paralel olarak spo
hangisi gerçekleşti?
run da geri kaldığı cevabı verilmektedir. Oysa; me
Ankara Stadyomunda 1978 yılında
yapılan 19
selenin aslına inip, yenmek ve yenilmek kompleksi
ni ortadan kaldırma'k gerekir.
Mayıs törenleri sırasında gençlerimiz iki ayrı gruba
ayrılarak, tören boyunca siyasi sloganlar
atmışlar
Sayın Bakandan gençlere sahip çıkmasını, onlara
dır; ama spor gösterileriyle ilgilenmemişlerdir.
yardım etmesini, onları kahve ve bilardo köşelerin
Futbol, voleybol, basketbol maçlarımızda her haf
den kurtarmasını ve 1979 yılı içinde en önemli bir
ta olaylar çıkmıştır. Futbolcular hakeme, seyirciler
görev olarak bu konuyu üzerine almasını istirham
futbolculara saldırmış, siyaset, spor karşılaşmalarına
ediyorum.
girmiştir.
Yalnız, bu çalışma içine girerken, solcusuyla sağ
Bir ülkede siyasetin en son gireceği alan spordur
ve bu alana Türkiye'de siyaset girmiştir. Bundan da
ha vahim bir durumu düşünemiyorum. Türk gençliği
spordan uzaklaşmaktadır. Futbol ve basketbol takım
larımıza dikkat ediniz; her yıl takıma alman yaban
cı uyruklu sporcular çoğalmaktadır. Neden? Çünkü,
gençler spor alanında yetişmemekte ve siyasi alana
kaymaktadırlar. Gün gelecek bu ülkede her türlü
sporu, bu gidişle antrenörü ve oyuncusu ile yaban
cılara bırakacağız ve biz sadece spor müsabakaları
nı alet edip, siyasi kavgalara katılacağız. Getirilmek
istenen ortam bu mudur? Türkiye bir yarış içinde
midir ki, durmadan dışarıdan, antrenör, oyuncu de
yip yabancı adam getirilmektedir? Kimi geçeceksi
niz, neyi kazanacaksınız? Spor kazanmak ve kaybet
mek için yapılmaz. Her sporcuyu bir yarış atı gibi

cısıyla hepsinin Türk evladı ve kardeşimiz olduğu
nu bilerek, hepsine birden kucak açarak, onları bir
kardeşlik sevgisi ile birbirine bağlamaya
çalışalım.
Bunu yaptığınız takdirde, Türk halkı sizin emeğinizi
hiç bir suretle unutmayacaktır.
I
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan.
Sayın Ali Oğuz, buyurunuz efendim.
I
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkanım, muhI terem arkadaşlarım, Gençlik ve Spor Bakanlığının
I mümtaz mensupları;
I
Müzakere mevzu olan Bütçenin memleketimize
ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını ve hayırlara vej sile olmasını, hayırlı hizmetler
getirmesini Allah'j tan diliyorum.
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Aziz arkadaşlarım;
Takdir edersiniz ki, gençlik insanın yaşının ba
harıdır; delikanlılık çağıdır ve yaşının en güzel dev
residir. Bu en güzel devrede, yaşının baharında olan,
delikanlı olan bu genci, memlekete faydalı, nafi bir
eleman olarak yetiştirmek, onu eğitmek, hayırlı isti
kametlere sevk etmek ve memleket" hesabına ondan
istifade etmek muhakkak ki memleketimizin en bü
yük meselelerinden biri olmak lazım gelir; ama ge
lin görün ki, hv. böyle olacağı yerde memleketin so
kaklarını ölmüş gençlerimizin cenazeleri maalesef
yüreğimizi yaka yaka gösteriyor ve görüyoruz
ve
onların kanı memleketimizin meydanlarını ve sokak
larını her gün suluyor. Bundan acı ıstıraplar duyu
yoruz.

I Ne olacak, nereye kadar gidecek bu? Tırmanarak
j gidiyor.
I
Hani durduracaktınız? Gücünüz yetmiyor. Ol
muyor demek ki, tek taraflı
tedbirlerle olmuyor.
Hatta ilgililerden burada; «Kökenine iniyoruz, teş
kilatını buluyoruz. Bunlar işte asayiş hadiseleri de
ğildir, köklü hadiselerdir, belli kaynaklardan
gel i-.
I yor» sözlerini işittik. Güzel tespit güzel; haydi ted
birini al. O, yok. Bul mesullerini? Yok. Haber alma
I teşkilatların var. Koy içine, tespit et kimler olduğuJ nu. Yok. Demek ki, acz içinde kalınıyor. Nereye kaI dar gidecek? Ben güveniyorum ki, bu Milletin bir
I gün sağduyusu galip gelecek ve diyecek ki, «Yapma
yın bu işi. Bile bile bu memleketin evladını öldürI meyin; vazgeçin.»! Çünkü, bir gün sizin kapınıza da
I bu felaket gelecek. Bundan vazgeçmezseniz, bunun
Bunda hissesi olanların muhakkak ki büyük ve j acı tecrübesi bir gün sizin üzerinizde de gerçekleşebali var. Her devrede bunun mensuplarının şu taraf I cek.
veyahut da bu taraf olduğu iddia edildi.
I
Onun için ben diyorum ki, gençlerimizin gönlü1960 öncesi başlatılan harekât, 1960'da biraz da
I ne sevgiyi ve karşılıklı saygıyı koymazsak; onun fiha teşkilatlanan ve 1960 sonrası üniversitelerde, dı
I zik yapısını geliştirirken, onun manevi değerlerini de
şarılarda, fabrikalarda, şurada burada teşkilatlandırı
I geliştirmezsek, bu kavga sürüp gidecektir. Siz onları
lan gençler muayyen istikametlere
sevk edildiler.
I dünyanın en güzel atletleri şeklinde de yapsanız, onSonra onların karşısına bir reaksiyoner hareket ola
I lan en güzel yarışmalarda, en güzel birincilikleri ala
rak bir başka gençlik grubu çıktı. Şimdi, her iki ta
cak şekilde de yetiştirseniz; eğer ki, arkadaşını sevraf da öldürdüğü insanların adediyle neredeyse övü
I meyi, memleketini sevmeyi, insan sevmeyi, insan öl
nür noktaya geldi.
dürmenin ne büyük bir vahşet olduğunu ona öğret
Bunu tasvip etmek mümkün değil sevgili arkadaş
mediğiniz müddetçe, o yetiştirdiğiniz gençten hayır
larım. Öldürülen de, öldüren de bu memleketin ev
gelmeyecektir. Onun için, tek taraflı olmaktan vaz
ladıdır. Bunu bu noktada alkışlayanların, teşvik eden
geçin diyoruz. Siz, bir tarafı tutup, bir tarafı kötü
lerin büyük veballeri vardır ve bir gün
bunların
lemeye devam ettiğiniz müddetçe, bu işin neticesini
kimler olduğunu bu memleketin tarihi yazacaktır.
alamayacaksınız; karşılıklı, sadece ithamlardan daha
ileri bir noktaya gitmek mümkün olmayacaktır.
Onun için biz diyoruz ki, gençlerin yakasından
artık mesulleri kanlı ellerini çekmeli. Eğer çekerler
se, memlekette bir dirlik düzenlik ve bir huzur ola
bilir. Çekmezlerse, sadece bu kürsülerden akıl veri
ci laflar edilir, uzun uzun nutuklar çekilir, basılır,
raflara kaldırılır; ama memleket bu yönde hiç bir
hizmet elde edemez. Öyleyse bu yönde samimi ol
mak ve samimi bir şekilde bundan vazgeçmek la
zım. Nitekim, bu işin mesulleri zaman zaman, «Ge
lin silahlan bırakalım.» diyecek noktaya
geldiler.
Demek ki, silahları bırakacak insanlar
birbirlerini
çok iyi tanıyorlar. Onun için biz deriz ki. gelin si
lahlarınızı bırakın, bu memleketin
evladını öldür
mekten vazgeçin. Bugün evladınıza, yarın size. Ka
deme kademe büyüyüp gidiyor. Nihayet iki gün ön
ce de, İstanbul'da Birinci Şube Müdürlüğü yapmış
ve sonra da avukatlık mesleğine geçmiş olan bir ar
kadaşımızı vurdukları haberini hepiniz öğrendiniz.

I

Muhterem arkadaşlarım;
Gençlik meselesinde ne kadar hassas davranılsa
yeridir; ama vaktim az, muhterem Başkanın da ikaI zina uyarak, hemen spor tesisleri, yurtlar ve burs
meseleleri üzerinde durmak istiyorum.

I
I
I
I
I
I
i
I

Burs meselelerinde, kafi derecede burs verilerek
ihtiyaçlı çocukların bu ihtiyaçlarına senelerdir cevap
verildi; çok güzel bir hizmet. Yalnız, ben Sayın Bakanımdan istirham ediyorum; bunun fa'zini kaldırmalı. Bu faiz, çocukların ileride, hayatta bellerini
kırar. Nasıl ki, MSP ve CHP Koalisyonu devresinde (Hatjrlıyorum) 1 milyar lira bir defada, ikinci defada 1 milyar lira olmak üzere hayvancılık kredisi
verildi ve faizsiz verildi. İki defa 2C0'er milyon lira
lık süt kredisi verildi, faizsiz verildi. Öyleyse ihtiyaç
içinde olan bir talebe ortaya çıkar da Bakanıma,
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«Bana burs ver»; derse, «ille de senden faiz alaca
ğım» demek çok çirkin bir şey. Onun için, bu sos
yal maksatlı kredilerde faizin olmaması esas olmalı
dır. Hele bir talebeye, «Okusun, yetişsin; memleke
te hizmet etsin»! diye verdiğiniz paradan faiz alınma
sı çok münasip olmayan bir hareket oluyor. Faizin
kaldırılması muhakkak ki, çok sevindirici bir hare
ket olur.
Muhterem arkadaşlarım;
Yurt meselesine gelince; yurtlar seneler senesi
onu eline geçirmeye gücü yetenlerin karargâhı hali
ne geldi. Yurtları anarşi karargâhı olmaktan çıkar
mak tabii ki, bizim de vazifemiz olmalı. Ne pahası
na olursa olsun, kim iktidar olursa olsun yurtta ih
tiyaç içinde olan talebe kalmalı. Yoksa yurtları bel
li ihtiyaçların, belli fikirlerin ve belli temayüllerin
karargâhı yaptığınız müddetçe, siz gittikten sonra
onu yeniden gelenler kendilerinin karargâhı haline
getirecekler.
BAŞKAN — Sayın Oğuz, bir dakikanız kaldı;
hatırlatıyorum efendim.
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Hayhay Muhterem Baş
kanım; topluyorum efendim.
Spor tesisleri meselesine gelince; pahalı tesisler
den kaçınalım. Bu memleketin 5 milyon elini kolu
nu sallayıp gezen aç, işsiz insanı varken, «îlle de
spor yaptıracağım, pahalı spor tesisleri yapacağım»
diye gayret etmenin ben lüzumuna inanmıyorum.
Çünkü, aç olan insana spor yaptırmak güçtür. Çün
kü, bu memleketin çalışan insana ihtiyacı var. Çalış
mak isteyen insanı da 5 milyon diye hesaplıyoruz.
Siz milyarlar sarf eder de spor tesisleri yaparsanız,
5 milyon insan aç gezecek; siz oraya gideceksiniz,
seyir yapacaksınız, «Bravo, ne güzel gol attı, ne gü
zel koştu» diyeceksiniz. Yok. Adamın karnı açken,
kardeşinin karnı açken bunu yapamazsınız. Komşun
açken sen tok olarak yatağa giriyorsan imanın yok
tur bir kere. Onun için ben diyorum ki, pahalı tesis
lerden kaçının.
Muhterem Bakanım;
Bir de şunu istirham ediyorum :
19 Mayıs bayramlarında Türk'ün, Müslüman
Türk'ün edebine, hayasına, terbiyesine uygun bir kı
yafetle yavrularımızı çıkarmakta fayda vardır. On
ları teşhir etmekte ve onların ar ve haya duyguları
nı rencide edecek kıyafetlerle onları spor sahaların
da göstermenin ben faydasına inanmıyorum. Bunun
spor olduğuna da inanmıyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Oğuz.
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ALÎ OĞUZ (Devamla) — Bu vesileyle saygılar
sunuyor, Bütçenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
(AP ve MSP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Çok çok teşekkür ederiz efendim.
Sayın Selâhattin özgür?.. Yok.
Sayın Reşat Oğuz, Sayın Vali Uyar'la yer değiş
tirmişsiniz. Buyurun Sayın Reşat Oğuz, buyurun Ho
cam.
REŞAT OĞUZ (Antalya) — Sayın Başkan, çok
değerli senatör arkadaşlarım. Gençlik ve Spor Ba
kanlığının Sayın Bakanı ve kuvvetli çalışma arkadaş
ları;
Hepinizi saygıyla selamlarım.
Bendeniz, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim ve Kül
tür Bakanlığı Komisyon Üyesiyim. Bakanlık çalış
maları hakkında ve gazetelere yansıyan konular üze
rinde kısaca bir iki kelime söylemek için çıktım.
Bakanlığın teşkilatında yıllardan beri baba mül
kü gibi tevarüs edilmiş, asla vazgeçilemez koltuklar
dan uzaklaştırılan kimselerin feryadının Meclise ak
setmesini çok dikkate şayan buluyorum. Öyle ki,
Gençlik ve Spor Bakanlığı bir hazine-i muhabbet ve
bir hazine-i mesai ve bir hazine-i darjan olmak la
zım gelir. Feryat edenlerin, gazetede sesi çıkanların
nasırlarına basılmış olacak. Bu noktada, bilhassa
Gençlik ve Spor Bakanlığına uyanıklık tavsiye ede
rim. Bir iki gezinize iştirak ettim, bir iki açılışınızda
bulundum; çok şeyler söylediniz, burada da tekrar
ediniz onları. Eşi olarak, misal olarak tekrar ediniz.
BAŞKAN — Hocam, biraz sakin olarak... Sizi
rahatlığa davet ediyorum.
REŞAT OĞUZ (Devamla) — Sayın Başkan;
Senin de surdin gibi; yani feryada, isyana bir
sessizlik işareti veriyorsun. Biraz sonra ineceğim za
ten.
A. METİN TAŞ (Aydın) — Bağırma fazla; az
bağır.
REŞAT OĞUZ (Devamla) — Benim yaradılışım
bu zaten Sayın Başkan. Dokunma bana Allah aşkı
na.
BAŞKAN — Rahatlığa davet ediyorum sizi Sa
yın Hocam.
REŞAT OĞUZ (Devamla) — Teşekkür ederim.
Bu itibarla, gazetelerde yazı mı çıkıyor, nedenini
aramak lazım. Nereden geliyor, kimden geliyor? Alışılmışlıklara veda zor oluyor. Alışılmışlıklara veda
zor olduğu içindir ki, feryat geliyor.
İkinci madde: Bir de yurtların sükûna kavuşma
sı var ya en büyük muvaffakiyet. Yurtların ayıklan
ması var ya artık yurtlardan hadiseler geliyor mu?..
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Yumruk var mı?.. Kan var mı?.. Yok, çok şükür.
Binaenaleyh, kökünden kazımak, hastalığı anlayarak
mikrobunu yok edici çareleri, muhabbetlere birleş
mede bulma keyfiyeti, yurtları bugünkü sulh ve sü
kûnun, arkadaşlığın, intizamın hâkim olduğu hale
gelmesine sebep olan, çalışan teşkilata sadece teşek
kür edilir, sadece tebrik edilir.
Bütçe uğurlu olsun. Başarılar dilerim.
Sayın Başkan; size de teşekkür ederim. Sağlığım
la ne kadar meşgul oluyorsun, memnun oluyorum.
(CHP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Çok sağ olasınız efendim, çok te
şekkür ederim.
Sayın Veli Uyar...
VELÎ UYAR (Yozgat) — Vazgeçtim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
Sayın Ucuzal?... Yoklar. Sayın Savcı?... Yoklar.
Sayın Feyyat?... Yoklar. Sayın Kılıçoğlu?... Yoklar.
Sayın Kutluk?...
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Vazgeçtim
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sağ olun.
Sayın Karayiğit?... Yoklar. Sayın Karaağaçlıoğlu?... Yoklar. Sayın Ege?... Yoklar. Sayın Sadettin
Demirayak?... Yoklar. Sayın Kılıç?... Yoklar. Çok
teşekkür ederiz.
Sayın Bakan, buyurun efendim. Fazla bir eleştiri
de olmadığına göre, her halde siz de zamanınızdan
bize biraz bir şeyler bağışlarsınız.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAKMUR (İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın
senatörler;
Değerli senatörlerimiz birçok konularda gerçek
ten uyarıcı oldular, yol gösterici düşüncelerini or
taya koydular. Bu yönden kendilerine uyarıları için
teşekkür etmek isterim.
Sayın Barlas Küntay, aylardan beri Basınımızda
da yer almış olan, ancak birtakım yanlış bilgilere da
yandığı için o bilgilerden esinlenerek, İtalya milli ma
çından söz ettiler. Temelde, bunu çeşitli komisyon
larda da bazı üyelerin dile getirdiklerine tanık olmuş
tum. Aylar boyu İtalya milli maçının bir skandal ol
duğundan söz edildi ve bu arada İtalya milli maçında
Türklük onurunun yara aldığından bahsedildi. Temel
de baştan aşağıya yanlışlıklara dayanan görüşler var
dı ve bu görüşler de kürsüye getirildi. Ancak, getiril
mesinin nedeni yalnışlıktan esinlenmedir.
Temelde, İtalya Federasyonundan Türkiye'ye bir
telgraf geliyordu, özel bir maç yapılma dileği benim
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senmişti. italyanlar, «25 kişinin yol, iaşe ve bütün
barındırma giderleri bize ait ve ayrıca 10 bin dolar
cep harçlığı vereceğiz» diyorlardı. Basına yansıyan
düşünceler 10 bin doların Türk Hazinesine verileceği
ne özgüydü, «10 bin dolar Türk Hazinesine girecek»
deniyordu ve bu arada yine Basına yansıtıldığına göre
de, «Bütün masraflar İtalya'ya ait» deniyordu.
Değerli arkadaşlar;
Hemen şunu belirtmek isterim: Temelde, İtalyan
lar önce, «Yol giderleri bize ait» diyorlardı, sonra
sözlerinden dönmüşlerdi; «Yol giderleri Türkiye'ye
aittir.» diyorlardı. Aradan 3,5 - 4 ay geçtikten sonra
bana bütün belgeler getirildi. O belgeleri de ancak
istemeden ve üzerinde durmamdan sonra görebildim
ve bu belgelere baktığım zaman baştan aşağı çelişki
ler vardı. «Türklük onuru» deniyor. İtalyanlar önce,
«Yol giderleri bize aittir» diyorlar, sonra sözlerinden
dönüyorlar. Sözünden dönen bir ulusa, sözünü hatır
latmak ne zamandan beri Türk onurunu yerlere düşür
mek oluyor?.. Onur, tüm devletlerin sözlerinde durmasıyla simgelenir ve kökleşir. Devletlerarası ilişki
lerde sözde durmak ilkedir. İtalyanlara bunu hatırlat
tık; önce «Yol giderleri bize aittir» dediniz, sonra
sözünüzden döndünüz dedik.
Daha sonra Basına haber uçuranlar tam anlamıy
la yanlış bilgiler vermişlerdi, yalancılık yapmışlardı.
Kamuoyunu yanıltmak kadar büyük bir suç yoktur.
10 bin dolar aralarında paylaşacak heyetin gazete ga
zete gezip, gazete idarehanelerine gidip, yazı işleri mü
dürlerine gidip; spor yazarlarını aldatarak, kandırarak,
yanlış bilgiler vererek, 10 bin doları paylaşacakları
anda kendilerine sorumlulukları hatırlatılıp, «Basına
bir yandan yanlış bilgi veriyorsunuz, öte yanda bu 10
bin doları aralarınızda paylaşacaksınız. Bundan da
ha büyük özür olur mu?» demek, hiçbir zaman bir
bakanın özürü olmaz, bir bakanın sorumsuzluğu ol
maz. 10 bin doları aralarında paylaşacak kişiler ger
çek bir yanılgıyı yaratmaya çalışmışlardır; ama sonra
tam anlamı ile yalanlarıyla, yanlışlarıyla, erdemsizlikleriyle başbaşa kalmışlardır. Sürekli olarak bu İtalya
maçına değinildiği için zamanınızı aldım, beni bağış
lamanızı rica ederim. Değinmemin nedeni de, bundan
böyle Basınımızı, değerli yazarlarımızı, hatta Parla
mentomuzu bu yanlışlardan yararlanarak yanıltmaya
yönelmemeyi sağlamaktır.
İki federasyon başkanından söz edildi. Dünyanın
hiç bir yerinde iki federasyon başkanı atanmaz. Bu,
bizim dönemimizde de olmamıştır. Bir kişi, kendi ken
dini bir özel girişimden sonra sanki resmen atanmışca127 —
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sına federasyon kurullarına açıklamaya kalkarsa, «şu
nu genel sekreter yapacağım; şu kişileri federasyon
üyesi yapacağım» derse bunda Bakanın sorumluluğu
nerededir?.. Bir yetkiliye, kendini yetkili zanneden bir
kişiye, «Gazetelere demeç ver» diye kim demiştir?..
Aslında sorumlu olanlar, ancak resmi görevlerden
sonra açıklama yaparlar. Böylece iki başlı federasyon
da bir büyük yanılgıdır, bir büyük yanıltmadır.
«İzciliğin burjuva çalışmaları olduğu» savı bura
da ileri sürüldü, Basında yer aldığı belirtildi ve «ya
lanlanmadığına göre..» dendi.
Değerli arkadaşlar;
Ben şuna tanık oldum göreve başladıktan sonra:
Söylenmeyen bazı şeyler, sanki söylenmiş gibi, de
meç verilmiş gibi belirtiliyor. Bu benim sorumlulu
ğum değildir. Bu, haberleri veren kişilerin sorumluluk
bilincidir. Kimseye de sorumluluk bilinci dışarıdan
verilemez. O, kişinin kendi yapısına özgü bir duygu
olmalıdır.
«İzciliğin burjuva faaliyeti olduğu»' konusunda yer
alan haber de aynı ölçüler içinde değerlendirilmelidir;
yani, izciliğin «Burjuva faaliyeti» dendiği yanlıştır.
Ancak, izciliğin demokratik bir yapıya kavuşturul
ması için girişimler doğrudur. Dünyanın hiçbir ye
rinde devletle izcilik iç içe değildir. Bu, ancak Tunus'
ta görülüyor, İspanya'da görülüyor. Bu tip ülkelerde
izcilik devletle iç içe, devletle tam anlamıyla bütün
leşmiş durumdadır. İran'da, Tunus'ta, İspa.nya'da,
bir de ülkemizde izcilikle devlet birbiriyle bütünleş
miş. Kemen şuna da değinmek gerek : İzciliğ'n birta
kım ülkelerde, birtakım güç anlarda, birtakım rejim
olaylarında milis gücü olarak kullanıldığına da ta
nık olunmuş. Demokratik bir ülke olan Türkiye'de de
izcilikle devletin iç içe bir yapıya yönelmesine, mut
laka değişik bir yorum getirerek, demokratikleşme
süreci içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. İzcilik
hiç bir zaman önlenmemiştir; izcilerin çeşitli kamp
lardan yararlanması ve izcilik için konan paraların
harcanması mutlak olarak sağlanmıştır. Ancak, şu
andaki çalışmalarımızda, (Ki, sonuçlanmak üzere
dir) izciliğin Devletin dîşında özgür ve demokratik
bir ortamda yeşermesi ve güçlenmesi söz konusu
dur.
Bu arada, «1978 yılının sporda skandal yılı oldu
ğu» söylendi ve 1978 yılında sahalarda, stadyumlar
da birtakım olayların olduğu belirtildi.
Temelde, 1978 yılı skandallar yılı değildir. Sadece
Türkiye'de spor, profesyonel futbol değildir. Konuş
malarımızda, yorumlarımızda, görüşlerimizde, Genç
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lik ve Spor Bakanlığına değin bütün kamlar açık
lanırken; yorumlar, yorumlamalar şartlanmışlık için
de, profesyonel futbol kuralları içinde yapılırsa yalnış olur. Türkiye'de atletizm vardır, yüzme vardır,
baskelbol, voleybol vardır ve amatör spor etkinlikleri
vardır. Aslında, yorum getirilirken, Gençlik ve Spor
Bakanlığının temelde, sadece Spor Bakanlığı olarak
yorumlandığını görüyoruz.
Bunun bir adım ötesinde de, Gençlik ve Spor Ba
kanlığının bir profesyonel futbol bakanlığı kurumsal
laşması içinde değerlendirildiğini görüyoruz. Bu yalnıştır. Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1968
öğrenci olaylarından sonra 1969 yılında kurulmuştur;
ama yöneticiler futboldan başka şey duruma gelmiş
lerdir ki, bu bir yalnıştır. Çünkü, Bakanlık, sadece
paraya dayanan kulüplerin Bakanlığı olamaz. Bıra
kınız Bakanlığın gençleri bir yana itmesini, bırakınız
gençler için düşünmesini, bırakınız gençler için dü
şünce üretmesini ve gençlik için kurumsallaşmasını,
amatörler bir yana itilmiştir. Türkiye'de
amatör
sporlara eğilinmemiştir.
Birkaç profesyonel kulüp,
sadece profesyonel maçlarda kendini göstermiştir;
ama spor yapmak isteyen binlerce gence eğilmemiş
tir. Altı spor etkinliğinde kurulan ve bu spor etkin
likle; ini yapması, yaptırması gereken spor kulüpleri
miz bunlara yönelmemiştir. Sahip oldukları stadyum
lar kilitlenmiştir, halka kapatılmıştır, sporculara ka
patılmıştır, amatörlere kapatılmıştır, hapishane duru
muna getirilmiştir. Devlet yapacak, yüzmilyonlarca
lira harcayacak, yoksul Türk Halkının vergilerinden
yararlanıp o stadyumlar yapılacak ve sonra bir kulü
be verilecek. Bu, akıl almaz, dünyanın hiç bir ülke
sinde görülmez, kapitalist ülkelerde görülmez. Bunun
hiç bir rejimsel yorumu da yoktur. Ancak, her şey
den önce, spora yönelik gençlere yararlandırma ola
naklarını sağlama yönünden mutlaka o stadyumla
rın birkaç kulübe değil; Devletin etkinliğinde, Devle
tin elinde halka açılması, sporculara açılması gerekir.
^u bir büvük yanlış olmuştur. Türkiye'de yüzlerce
takım vardır; neden bir takıma verilir bir stadyum?..
A. METİN TAŞ (Aydın) — Altay'a verilmiş.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — O bir yanlıştır. Mutlaka halka
açılacak duruma getirmek hepimizin görevi olmalı
dır ve yararlı da olacağı kanısını hep birlikte taşıdı
ğımızı umut ediyorum.
Değerli senatörler;
Bu arada, yalnız bu kadarla değil; Fethiye'de,
Marmaris'te, Pendik'te görülen birtakım su sporları
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evleri vardır. Bu su sporları tesisleri, üzüntüyle belirt
mek isterim ki, diskoculara verilmiştir; içinde dü
ğünler yaptırılmıştır, içinde dans yapılmıştır. Dans
spor değildir, disko eğilimi, sportif bir eğilim değil
dir. Bunu böyle yorumlamak ve milyonlarca liraya
yapılan o spor tesislerini birtakım sorumsuz insanlara
vermek, hangi yılda yapıldı bilmiyorum; ama belki
o skandaldir; sporda skandal odur.
Bir başka skandal daha vardır; Danıştaym ver
diği karar meydanda.
Manisa Spor Akademisine
200'e yakın genç, birtakım işaretlerle, bir kafa yapı
sının işaretiyle, yün çoraplar dağıtılarak, Site Yur
dunda, Buca Eğitim Enstitüsünden gelen öğretmenler
tarafından eğitimden geçirilmiştir.
Çalınan sorular
verilmiştir o öğrencilere. «Bu işaretleri yaparsanız,
şu yün çorapları giyerseniz, siz geçeceksiniz» denil
miştir ve geçirilmiştir. Manisa Spor Akademisine so
kulmuştur o öğrenciler. Skandal olmuştur. Hangi yıl
da bilemem; ama. o yıl skandal yılıdır. Sözcüklerle
bazı skandalları örtme sorunu gerçekleştirilemez ve
çözemez. O 150 - 200 kişi gitmiştir; üstelik bir de
başka şey yapılmıştır; «Milli sporcu» aaı altında, gü
reşte, voleybolda, basketbolda birtakım adamlar so
kulmuştur; millilikle ilgisi yoktur. Bütün bu örnek
ler görülmüş ve yüce yargı organı Danıştay yanlışı
kökten bozmuş, yeniden sınav yapılmış ve onurlu
Türk gençleri, sınavı kazanma hakkına sahip olan
lar oraya girmişlerdir.
Adaletsizlikler yapılmıştır; bunlar dile getirilirse
eğer... Kınamak için kınama değil; bazı yanlışlıklan
bir daha yapmamak için söylüyorum.

Ben bir gazetede de okudum. Çok ağır, suçlayıcı
bir yazıydı. Bazı görevliler trene bakar gösteriliyor
du. Dilin kemiği yoktur. Herkes birbirini suçlar. Akıl
yolunda, mantık yolunda kınamalar, yermeler, eleşti
riler yapılmalıdır; demokratik ölçülerde yapılmalıdır,
onur kırıcı olmamalıdır, kişiliklere saygı duyulmalı
dır. Bir kötü söz söyleyen insandan çok daha kötü
sünü söyleyebilecek yüz binlerce insan çıkabilir; ama
söylememek marifettir. Yerme adına, kınama adına,
eleştiri adına, terbiye kurallarını aşmamak, taşmamak
gereklidir. Hele hele haberleri yanlışa dayandırarak
gerçekleştirmemek gereklidir.

Gençlik ve Spor Bakanlığında bir seçim olmuştur,
Devlet Personel Dairesine. Memurların demokratik
oylarıyla seçilen kişi yerine, evrakta değişiklik yapıl
mıştır, onun yerine bir başkası gönderilmiştir. Oyla
maya ve demokrasiye özgü yöneliş olmamıştır, ger
çekleştirilememiştir.

Tam dört aydan beri teknik bir kurul çalışmak
tadır. Kimler çalışmaktadır? İhsan Telli, Yakup Şim
şek, Ergun Şengül, Suna Şentürk, Enver Keskin, Ümmühan Özmen, Tuncer Özkan, Hidayet Telli, Gün
seli Borlu çalışmaktadır. Bunların adı Bulgar adı de
ğil; Türk. Beden eğitimi öğretmenleri 200 kişilik
grup halinde toplandı. Bir teknik kurul ortaya çıktı
ve bu teknik kurul 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bay
ramının senaryosunu hazırladı. Burada Amasya Ge
nelgesi var, Sivas Kongresi var, Ankara'da Millet
Meclisinin kuruluşu var, Kuvâ-yi
Milliye hareketi
var ve ondan sonra düzenli orduya geçiş var. Tam
anlamıyla 19 Mayıs günü bu işlenecek. Bütün Türk
halkı televizyondan izleyecek ve mutlu olacak.

Saygıdeğer senatörler, değerli üyeler;
Bir duruma değinmek istiyorum.
Kimsenin kimseden daha çok Türk olmak, kim
senin bu güzel yurtta, onurla yaşayan yurttaşlar ara
sında, kimsenin kimseden daha geniş yurttaşlık hak
larına sahip olması, kimsenin kimseden daha çok
milliyetçi olma iddiası, savı gerçekleşemez. Bu savlar
yanlıştır.
«19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bulgarlara
düzenletiliyor. Bir gazetede haber çıktı, bu yalanlan
madı» deniyor, «Beden eğitimi öğretmenleri bir ya
na itildi» deniyor, «Bulgarlar nasıl hazırlar bu prog
ramı, bu nasıl iştir?» deniyor.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için dört ay
dan beri çalışıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün, gü
neş gibi yurda bir kez daha ışıklarını saçmak için uğ
raş veriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir grubun
lideri, bir grubun da lideri olmadığı iddiası mümkün
değildir. Bir Türk bunu yapamaz. Bu iddialar yan
lıştır. Bir Bulgar heyetine veya bir başka heyete, bir
Amerikan veya Rus heyetine veya bir başka gruba,
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının özünü, nitelik
lerini tam anlamıyla ortaya koyarak düzenletme kim
senin haddine değildir. Bugüne kadar haddine düş
memiştir, bugünden sonra da haddine düşmeyecek
tir. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı konusunda
ben hiç bir gazetede çıkan haberi yalanlamam. An
cak, o haberleri çıkaranları buradan 19 Mayıs Genç
lik ve Spor Bayramına çağırıyorum, onur konuğu
olarak davet ediyorum. Girecek ve mutlu olacak o
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında.

Mustafa Kemal Atatürk'ün rejimi gençliğe ema
net etmesi bir büyük onurdur gençlik için; ama yine
o onur kadar önemli olan bir şey vardır; gençler ara
sında barışı sağlamak, kardeşliği sağlamak. İşte, o
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öz yapıda o gün mutlaka kardeşlik de işlenecek. I
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkanım, bir
Çünkü, ölen gençler bizim gençlerimiz; hangi kanıda
talebimiz vardır; yoklama istiyoruz.
olursa olsun. O gün, 19 Mayıs günü bütün bunları
BAŞKAN — Bitsin efendim.
değerlendireceğiz. Ancak, bir şeyi söylemek istiyo
Sayın Bakan beş dakikanız kaldı; toparlarsanız
rum.
memnun olacağız.
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkanım ek
Modern jimnastik için Bulgaristan'a bir heyet
seriyet
yoktur. (CHP sıralarından «Ne yoklaması?»
gitti. Modern jimnastiğin teknik çalışmalarını öğret
j
sesleri.)
mek için Türkiye'ye de bir heyet geldi. Judoda da
MEHMET ERDEM (Bilecik) — Yüce Divana git
geliyor, güreşte de geliyor; teknik adamlar geliyor.
mesi gereken bir Bakanın hesap vermesi lazım.
İnsanların elbette bilimsel alanda, teknolojik alanda
BAŞKAN — Sayın Çalış, Sayın Çalış, siz bir Grup
birtakım esinlemelerde bulunması gerekir. Her ulu
yöneticisisiniz; kabul ediyorum...
sun bir başka ulusa öğreteceği şeyler vardır; ama
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Hayır efendim, yok
milliyetçiliği, onuru ve kurtuluş mücadelesi gücünü
lama
istiyoruz.
bir başka ulus, bir başka ulusa öğretmez.
Bunun
BAŞKAN — Ne değiştirir?. Yarın sabah gene ko
akılla bağdaşır yanı yoktur. Tekniği alacağız; her
nuşulur; müsaade buyurun.
alanda alacağız. Modern jimnastik alanında da alaca
ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Hani
ğız. Eğer bunun karşıt iddialarını, savlarını sürersek
beş
kişi nerede?
çağdışı kalırız. Örneğin, şunu hemen belirtmek istiyo
A.
METİN TAŞ (Aydın) — Hayır yoklama ya
rum:
pın.
Osmanlı döneminin çöküşünde matbaayı yaktılar,
GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAKmatbaayı yıktılar. Ne getirdi Türkiye'ye bu, Türk
MUR (Devamla) — Efendim, benim ulusal bayram
Ulusuna?.. «Gavur icadıdır» diye yıktılar, yaktılar;
dan bahsetmem özür değil ki...
ama bu bir gerilikti, bu bir ilkellikti, bu bir çağdışıŞABAN DEMÎRDAĞ (Samsun) — Yoklama is
lıktır. Eğer modern jimnastik alanında Bulgarlardan
tiyoruz efendim.
yararlanmak gerekirse Bulgarlardan yararlanacağız. I
BAŞKAN — Efendim, kabul ediyorum. Yalnız,
dalyanlardan yararlanmak gerekirse italyanlardan ya
Divana yardımcı olasınız diye söylüyorum; yarın
rarlanacağız. Bir gazete bunu yazıyor. O gazetenin
bu iş gene görüşülür. Yarın değiştirir mi konuşmayı,
makinesi belki Amerikan, belki ingiliz, belki Fransız.
ne oîur?... Yani bu Bütçe bugüne kadar böylesine sa
Teknik bir kurul geliyor; o makinenin nasıl baskı ya
bote edilmedi; yapmayın efendim. Cumhuriyet Se
pacağını öğretiyor. O gazete Amerikancı gazete mi ola
natosuna pek yaraşımıyor bu.
cak, Fransızca gazete mi olacak?... O makineyi bulan I
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Tamam Sayın Baş
ulusun uşaklığını mı yapacak, maşalığını mı yapa
kanım. Sayın Vural Bey biliyor, Sayın Naci Cidal da
cak?... Hangi alanda olursa olsun. Eğer başka bir savı
burada; biliyor. Biz yoklama istiyoruz efendim, yok
öne sürersek; traktör tarlaya girdiği zaman, «Vay bu
lama istiyoruz.
gavur icadıdır, tarlayı sürmesin, şeytanlar girdi.» di
BAŞKAN — Hay hay, o yasal hakkınız, ona bir
yen insanların ilkelliğini ve karanlığını ortaya koya
I diyeceğimiz yok.
rız. Bunu belirtmek istiyorum.
VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkanım...
ŞABAN DEMÎRDAĞ (Samsun) — Makine ayrı,
BAŞKAN — Efendim.
gençler ayrı.
VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Bakan konuş
masını bitirsin, ondan sonra; konuşma sırasında olur
GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAKmu?..
Bakan bitirdikten sonra yapılır.
MUR (Devamla) — 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bay
BAŞKAN
— Aynı şey efendim. Onu, bitirdik
ramını, Mustafa Kemal Atatürk gençliğe armağan et
leri zaman yapacağız.
miştir. Her alanda tartışalım, her alanda konuşalım,
Sayın Bakan buyurun efendim, devam edin.
her alanda karşıt düşünceler ortaya koyalım. Ayrı
GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAKkanılarda olabiliriz; ama
yurdumuz aynıdır. Ay
MUR
(Devamla) — Saygıdeğer...
nı ideale sahibiz bu yurt için. Elbette demokrasiyi
yaşatmak için çeşitli görüşlerimiz olacaktır; ama mil
A. METİN TAŞ (Aydın) — Yoklama istiyoruz.
li bayramlara gölge düşürmeyelim. O bayramlar hepi
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Komizin bayramı...
I nuşması bitsin, ondan sonra düşünürüz.
130 —
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BAŞKAN — Hayır efendim, konuşma bittikten
sonra yoklama olur.
Buyurun efendim, buyurun Sayın Bakan.
ŞABAN DEMİRBAĞ (Samsun) — Yoklama is
tiyoruz efendim.
BAŞKAN — Konuşma bittikten sonra olur efendim; konuşmayı kesemem. Yoklamayı yapıp, yap
mayacağımın tartışmasını yapacağız biraz sonra.
Buyurun efendim.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Saygı değer üyeler;
Ulusal bayramlar, tüm Türk Ulusunun bayram
larıdır. Bu bayramlara gölge düşürmemek gerekir. O
bayramları ulusal bütünlük içinde kutlayacağız, o
bayramları ulusal bütünlük içinde doruğa ulaştıra
cağız. Mustafa Kemal Atatürk'ü hep birlikte anaca
ğız ve mutlu olacağız.
Değerli üyeler;
Bu arada Sayın Küntay...
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Bakan,
burada yine bir Bütçe var; süreniz doldu, toparla
yın.
BAŞKAN — Sayın Bakanım, süreniz dolmuştur.
Lütfen bağlama imkânınız yok mu?
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dir. Hemen şunu da belirtmek istiyorum ki; üniversi
te giriş sınavlarında gençlere tam anlamıyla eğilinmiş, geçmiş yıllardaki olumsuzluklar önlenmiş; anne
ler, babalar mutlu olmuştur.
Sayın üyeler;
Yürek yüreğe vereceğiz, gençler arasında barışı
sağlayacağız. Yürek yüreğe vereceğiz demokrasiyi güç
lendireceğiz....
BAŞKAN — Sayın Bakanım, lütfen bağlıyor mu
sunuz?
GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Bağlıyorum efendim.
... demokrasiyi kökleştireceğiz ve Türk Ulusunu
birlikte, demokratik temeller üzerinde mutlu kılaca
ğız, gençler arasında barışı hep birlikte yaratacağız.
Saygılar sunarım, esenlikler dilerim. (CHP sırala
rından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
Şu açık oylamaların sonuçlarını da okuyayım,
yasal...
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, lüt
fen yoklama istiyoruz.
BAŞKAN — Açık oylama efendim...
ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Tüzüğü ih
lal ediyorsunuz.
A. METİN TAŞ (Aydın) — Yoklama istemişiz...
VELİ UYAR (Yozgat) — Telaşınız niye, açık oy
lama var, o da mı okunmasın?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAKMUR (Devamla) — Bu arada Sayın Küntay spor
alanında bir gerilikten söz etti. Hemen şunu belirt
BAŞKAN — Sonuç okunmadan kapanmaz rica
mek istiyorum ki; 1974 yılında birçok sporcumu-7 ger- i
edeyim. Açık oylamalar var efendim lütfen. Okuyup,
çekten Türk Ulusunun yüzünü güldürecek bir aşa
yapacağım aynı şeyi.
maya gelmiştir.
BAŞKAN — Türkiye Avrupa Ekonomik Toplu
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEluğu arasında Mali Protokolün Onaylanmasının Uy
KİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başka
gun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısı. Açık oy sa
nım, süresi doldu efendim.
yısı: Açık oylamaya 141 üye katılmış; kabul 141 ve
BAŞKAN — Efendim, haber verdim Sayın Ba
böylece yasalaşmıştır.
kana.
1979 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Kanun ta
Sayın Bakan lütfen bağlarsanız memnun olacağız
sarısının açık oylamasına 137 üye katılmış; 101 ka
efendim, çünkü geride daha çok işimiz var.
bul, 36 ret. Böylece kabul edilmiştir,
GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK1979 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarı
MUR (Devamla) — Tüm sporcuların sigortalanması
sının açık oylamasına 141 üye katılmış; 100 kabul, 41
işleminden, amatörlere itici güç yönetmeliğinden her
ret ve böylece kabul edilmiştir.
türlü katkıda bulunmaya değin sürekli çalışılmıştır,
1979 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Kanun tasarı
çaba harcanmıştır. Bu arada hemen şunu arz ederek
sının açık oylamasına 128 üye katılmış; 101 üye ka
konuşmamı, bağlıyorum :
bul, 27 ret oyu vermek suretiyle kabul edilmiştir.
Burada genellikle spordan söz edildi; ama genç
1979 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Kanun tasa
likten tam anlamıyla söz edilmek gerek. Örneğin,
rısının açık oylamasına 144 üye oylamaya katılmış;
«Toplumsal Kalkınmada Gençlik;> çalışmasını başla
100 kabul, 44 ret oyu verilmiş ve böylece Senatomuztan Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençler arasında ba
ca kabul edilmiştir.
rışın, esenliğin de sağlanması yolunu kökleştirmekte- - 13
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1979 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Kanun ta
sarısının açık oylamasına 138 üye katılmış; 102 ka
bul, 36 ret verilmiş ve Senatomuzca kabul edilmiştir.
1979 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanun tasarı
sının açık oylamasına 143 üye katılmış, 101 kabul, 42
ret oyu verilmiş ve Senatomuzca kabul edilmiştir.
1979 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçe Ka
nun tasarısının açık oylamasına 137 üye katılmış; 101
üye kabul, 36 ret oyu verilmiş ve Senatomuzca kabul
edilmiştir.
1979 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe Kanun
tasarısının açık oylamasına. 128 üye katılmış; 101 ka
bul, 27 ret oyu verilmiş ve böylece kabul edilmiştir.
1979 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanun tasa
rısının açık oylamasına 144 üye katılmış; 102 kabul,
42 ret verilmiş ve Senatomuzca kabul edilmiştir.
1979 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Kanun tasa
rısının açık oylamasına 138 üye katılmış; 102 kabul,
36 ret oyu verilmek suretiyle Senatomuzca kabul edil
miştir.
1979 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanunu ta
sarısının açık oylamasına 136 üye katılmış; 100 kabul,
36 ret verilmiş ve Senatomuzca kabul edilmiştir.
1979 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanun tasarı
sının açık oylamasına 132 üye katılmış; 101 kabul, 31
ret verilmiş ve Senatomuzca kabul edilmiştir.
1979 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Kanun ta
sarısının açık oylamasına 148 üye katılmış; 101 ka-
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bul, 47 ret oyu verilmiş ve Senatomuzca kabul edil
miştir.
1979 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanun tasarısının
açık oylamaya 132 üye katılmış; 101 kabul, 31 ret
oyu verilmiş ve Senatomuzca kabul edilmiştir.
1979 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri
Virtçe Kanun tasarısının açık oylamasına 143 üye ka
tilmiş; 101 kabul, 42 ret oyu verilmiş ve Senatomuzca
kabul edilmiştir.
1979 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Kanun ta
sarısının açık oylamasına 148 üye katılmış; 101 »ka
bul, 47 ret oyu verilmiş ve Senatomuzca kabul edil
miştir.
1979 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Kanun tasansmm açık oylamasına 143 üye katılmış: kabul 101,
ret 42 oy verilmiş ve Cumhuriyet Senatomuzca kabul
edilmiştir.
1979 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanun tasa
rısının açık oylamasına 143 üye katılmış; kabul 101,
ret 36 oy verilmiş ve Cumhuriyet Senatosunca kabul
edilmiştir.
1979 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanun tasa
rısının açık oylamasına 140 üye katılmış; 100 kabul,
40 ret oyu verilmiş ve Senatomuzca kabul edilmiştir.
Sayın üyeler;
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerindeki gö
rüşmeler tamamlanmıştır.

BOKLAMA
III. — YOKLAMA
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Yoklama talebimiz I gidilir. Ancak, Tüzükte, «Yoklamalar bir saat son
vardır.
ra yapı!ir.» dendiğine göre, ben Bütçenin tümlüğünü
kabul ederek, çoğunluk olmazsa her bir saatte sabaBAŞKAN — Yoklama talep eden arkadaşlarım?..
I ha kadar yoklama yapacağım; Grupların haberi ol
Yazın efendim isimlerini.
sun. Birinci yoklamayı yapıyoruz (CHP ve AP sırala
(Bolu Üyesi Orhan Çalış, Bilecik Üyesi Mehmet
rından alkışlar.)
Erdem, Konya Üyesi Muzaffer Demirtaş, Samsun
Üyesi Şaban Demirdağ, Ay dm Üyesi A. Metin Taş
EKREM KABAY (Burdur) — Siz böyle bir şey
ayağa kalkarak yoklama isteminde bulundu.)
uygulamadınız.
BAŞKAN — Sayın üyeler;
Bir şeyi hatırlatayım Yüce Kurula; Cumhuriyet
Senatosunda Bütçenin konuşulmasının gerek Anayasa
maddesi, gerekse Tüzük uyarınca 10 gün içerisinde
bitirilmesi zorunluluğunu gösterir.
Sayın üyeler;
Her ne kadar Danışma Kurullarında ve Divanlar
da bu yoklama konusu halledilmemiş ise de, gelecek
yıllarda ümit ederim bunlar örnek olur ve üzerine

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkanım,
Tüzük uygulansın, üç yoklamada bulunmayanın gö
revine son verilsin.
BAŞKAN — Tamam efendim, ben görüşümü bil
dirdim.
ŞABAN DEMİRDAĞ (Samsun) — Tamam, ya
rım saatte bir yapılsın.
BAŞKAN — Yoklamaya başlıyoruz efendim.
(Yoklama yapıldı.)
132 - -
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BAŞKAN — Sayın üyeler;
Yapılan yoklama sonunda müzakerelere devam
etme çoğunluğunun
bulunmadığı saptandı. Ancak
Anayasa, bütçelerin görüşülmesini bir disiplin içe
risine almış ve Cumhuriyet Senatosunda bu süreyi 10
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gün ile sınırlandırmış bulunduğundan, bu 10 gün içeri
sinde devamlı çalışma zorunluluğu da olduğundan, her
saat başı yoklama yapmak üzere Üçüncü Oturumu
saat 01.45'te toplanmak üzere kapatıyorum.
Kapanma Saalii : C0ı45

DÖRDÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati : 01.45
BAŞKAN : iBaşkanvekilî Cengizhan Yorulmaz
DtVAN ÜYELERİ : Emanuîlaîı Çelebi (Tabi! Üye), Mustafa Çelik (Afyonkarahisar)

BAŞKAN — Sayın üyeler;
Çoğunluğumuz vardır. 38 nci Birleşimin 4 ncü

Oturumunu açıyorum.

IV. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam)
/. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C.
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (l)
C)

Bölüm

GENÇLİK VE SPOR
BAKANLIĞI
BÜTÇESİ (Devam)

22. — 1979 Yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi: 1/231; C. Senatosu :
1/606) (S. Sayısı : 867) (Devam)
BAŞKAN — Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi
nin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi
Bolüm
101

111

Lira
Genel
Yönetim ve Destek
izmetleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

42 723 000

2.2.1979 tarihli 32
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Okul içi Beden
Eğitimi ve
Spor Hizmetlerinin Geliştiril
mesi ve Yaygınlaştırılması

126

14 000

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
112 Gençlik Hizmetlerinin Geliş
tirilmesi ve Değerlendirilmesi.
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
113 Tesis ve İşletme Hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
114

(1) 844 S. Sayılı Basmayan
nci Birleşim tutanağına eklidir.

Lira

Beden Eğitimi Öğretmeni ve
Spor Görevlilerinin Yetiştiril
mesi ve Eğitimi Hizmetleri

149 453 000

3 025 000

102 154 000

C. Senatosu
Bölüm
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
115 Gençlik
Sorunlarının Çözü
müne İlişkin Hizmetler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
900

Hizmet Programlarına Dağı
tılamayan Transferler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

B : 38
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Lira

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Biz yardımcı
olmaya gayret ettik; ama bütçesi görüşülen Bakanın
tutumu ortada. Benim arkadaşlarım bu tutum karşı
sında ekseriyet bulunmadığını söylemişler. Zatıâliniz
yoklama yaptırmışsınız. Ekseriyetin olmadığını tespit
ederek bir saat ara vermişsiniz. Şimdi yeniden oturu
mu açınca yoklama yapmak mecburiyetindesiniz.

3 390 000

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, onun zorluğunu siz
da biliyorsunuz. Sayın Bakan derhal indirildi biliyor
sunuz. Süresi de doldu.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Efendim, Tüzük
hükmünü yerine getirmek mecburiyetindesiniz. İstir
ham ediyorum, yoklama yapacaksınız.
BAŞKAN — Ben, sizin Grup Başkanı olarak, an
layış göstereceğinize inanarak, Grup Başkanı olarak
yardımcı olacağınıza...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Anlayış bekle
meyin Sayın Başkan.
BAŞKAN — Divana efendim, bana yardımcı olun.
Divan hepinizin.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır, anlaş
mak mümkün değil. Sayın Başkan, bizi 3/eniden yoklarna yaptırmaya mecbur edeceksiniz.
BAŞKAN — Divan hepinizin. Lütfedin, şu büt
çeyi bitireyim de.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Yoklama isti
yoruz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, oylamaya geçtim, şu
oylamayı bitireyim de.

1 000 000

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. Hayırlı uğurlu olsun efendim.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir yanlış uygu
lama yaptınız Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Bir Beden Terbiyesi var Sayın Ucuzal, onu da bitireyim, anlaşacağız.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır efendim.
Anlaşmaya imkân yok. Çünkü, siz bir oturum evvel
yoklama yaptınız. Ekseriyetin olmadığım tespit ettiniz.
Ara verdiniz. Şimdi oturumu açınca mecbursunuz siz
ekseriyet var mı, yok mu diye yoklama yapmaya.
Siz buna lüzum görmeden oylamaya geçtiniz. Yapa
mazsanız Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, memleketin bütçesi
ni görüşüyoruz. Yardımcı olacağınıza inanarak ve
sizin de iyi niyetlerinize güvenerek bunu yürütüyo
rum.
III.

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Salonda çoğun
luk yoktur efendim. Ekseriyetin olmadığı yerde oy
lama yapamazsınız.
BAŞKAN — Oluyor efendim, bütçede oluyor.
İzin verin.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Hayır, bütçede
de olmaz, hiçbir şeyde de olmaz. Anayasanın hük
münü hiçbir yerde ihlal edemezsiniz Sayın Başkan.
(Gürültüler.)

YOKLAMA

BAŞKAN — Bırakın efendim, müdahale etme
yin. Tekrar yoklama mı istediniz?...
(Eskişehir Üyesi Ömer Ucuzal, Aydın Üyesi, A.
Metin Taş, Çanakkale Üyesi İsmail Kutluk, Bolu
Üyesi Orhan Çalış, Samsun Üyesi Şaban Demirdağ
ayağa kalkarak yoklama isteminde bulundular.)
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Sayın üyeler;

Görüşmelere devam için gerekli çoğunluğun ol
madığı bir kez daha görüldü. Ancak, bütçe görüş
melerinin bütünlüğünü tescil bakımından ve Anayasa
nın emrettiği hükme uyulmasının zorunluğunun bi
linmesi yönünden ve bir geleneğin yerleşmesi bakımın
dan Oturumu yarım saat sonra açmak üzere kapatıyo
rum.
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BEŞİNCİ OTURUM
Açılma SaaJi : 02.30
BAŞKAN ': Başkanvekili Cengfizhan Yorulmaz
DtVAN ÜYELERİ : Emanullah Çelebi (Tabii Üye). Mustafa Çelik (Afyonkaralıisar)

BAŞKAN — Sayın üyeler, Beşinci Oturumu açı
yorum.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
sizden istirham ediyorum.
BAŞKAN — Buyurun.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir Anayasa ih
lâli içindesiniz...
BAŞKAN — Sayın Ucuzal, istediğiniz bir şey
varsa, usulen isteyin efendim, bir arzunuz mu var?...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Bir usulsüzlük
var.
BAŞKAN — Ben hemen oylamaya geçiyorum,
bir diyeceğiniz varsa?...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Müsaade edermisiniz?...
BAŞKAN — Nedir efendim?.. Ne hakkında?...

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Usulsüzlük var
da...
BAŞKAN — Hangi usulsüzlük efendim?...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ekseriyetin olma
dığı bir toplantıda hiçbir müzakere yapamazsınız.
BAŞKAN — Yoklama mı talep ediyorsunuz efen
dim?...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evvela usulsüz
lüğü...
BAŞKAN — Nedir usulsüzlük efendim?...
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan
yoklama talep ediyoruz.
BAŞKAN — Efendim oturumu açtım ve..
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Oturumu açtıysanız, usul hakkında söz istiyorum. (CHP sıraların
dan «Otur be» sesleri.)

IV. —, GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
22. — 1979 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu, (M. Meclisi 1/231; C. Senatosu :
1/606) (S. Sayısı: 867)
BAŞKAN 1979 yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin maddelerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Maddelerin okunmasına geçiyorum.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
usulsüzlük içindesiniz, söz istiyorum. (CHP sıraların
dan» Oylama da olmaz» sesleri.)
BAŞKAN — Bırakın efendim.
Bütçeyi görüşüp bitirmek mecburiyetindeyiz, Ana
yasa hükmüdür, 10 günlük süremiz vardır.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
Bütçeyi Anayasanın emrine göre bitirmek mecburiye
tindesiniz. Bir Anayasa ihlali içindesiniz, Anayasayı
çiğniyorsunuz. (CHP sıralarında gürültüler.)
BAŞKAN — 1 nci maddeyi okutuyorum efendim,
buyurun.
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Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne
1979 mali yılında yapacağı hizmetleri için, bağlı (A)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 408 000) lira öde
nek verilmiştir.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Usul hakkında
söz istiyorum. Anayasayı ihlâl ediyorsunuz. Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Bir dakika efendim.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
hem Tüzüğü, hem de Anayasayı çiğniyorsunuz. Bu
nu izah etmek için söz istiyorum.
Sayın Başkan, İçtüzüğün 52 nci maddesine göre
konuşma hakkını tanımayan...
BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum efen
dim.
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, yokla
ma istiyoruz.
BAŞKAN — Tamam, o zaman olur. Yazın efen
dim arkadaşların isimlerini.
Sayın Ömer Ucuzal, yoklama istiyorlar. (CHP sı
ralarından «Oylama sırasında olmaz» sesleri.)

C. Senatosu
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan,
oylama bittikten sonra yapılır efendim.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ekseriyet yok,
nasıl oylama yaparsınız?
R A H M İ ERDEM (İstanbul) — Usul hakkında
söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Usul hakkında, buyurun Sayın Er
dem. Bir usul müzakeresi açıyorum, buyurun efen
dim.
ABDULLAH EMRE İLERİ (Niğde) — Oylamaya
geçince usul tartışması olmaz.
BAŞKAN — Oylama değil efendim, maddeleri
okutuyorum, dikkat buyurun. Biliyorum efendim.
Buyurun Sayın Erdem.
RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Sayın Başikan,
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri;
Anayasal bir kuruluşuz ve özellikle anayasal bir
görev yapıyoruz. Anayasada özel hükümlerle tan
zim edilmiş olan bir görevi ifa ediyoruz.
Cumhuriyet Anayasası 94 ncü maddesinde, Cum
huriyetin bütçesinin, Devletin bütçesinin; yani yalnız
Cumhuriyet H~i'k Partisi Hükümetinin değil, Devle
tin bütçesinin en geç 10 günde Cumhuriyet Senato
sundan geçirilmesini amirdir. Bu 10 günlük Anayasa
hükmü gözönünde bulundurularak, bütün partilerin,
bütün grupların katıldığı
Danışma Kurulunda bir
program tanzim edilmiştir. Bütün gruplar, bu 10 gün
lük süre içerisinde, en geç 10 günlük süre içerisinde bu
Bütçenin bu Senatodan geçirilmesi için mutabakata
varmışlar ve bu program Yüce Senatonun tasvibine
sunulmuş ve tasvip görmüştür.
Devletin temelinden sarsılmasına sebebiyet vere
cek olan hareketlere girişmekten sayın arkadaşları
mın hassasiyetle çekinecekleri kanaatindeyim.
Engellemek için muhalefete Anayasamız hak ta
nımıştır; Bütçeyi reddetme hakkı tanımıştır. Bu hak
larına herkes son derece saygılıdır. Onun için, Sa
yın Adalet Partisi Grubunu bu konuda düşünmeye
davet etmek üzere, bu kürsüye kendilerinin aflarına
sığınarak gelmiş bulunuyorum.
Kaldı ki, Sayın Başkanın uygulaması tamamen İç
tüzüğe uygundur. 51 nci maddenin ikinci fıkrası, Sa
yın Başkana, yoklama yapmadan çoğunluk olduğu
kanaatinde ise yahut da bütçenin devamlı görüşül
mesi prensibine uyarak yoklama yapmaksızın yine
oturumları açmasına imkân verir.
Bu hususları Genel Kurulumuzun ıttılaına sunar,
saygılarımı teyit ederim efendim. (CHP sıralarından
alkışlar)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Buyurun Sayın Ucuza!1.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım;
Anayasamızın 86 ncı maddesinin başlığı şöyle ;
«Toplantı ve karar yeter sayısı.
«Madde 86. — Her Meclis, üye tamsayısının
salt çoğunluğu ile toplanır...»'
Şimdi biz, salt çoğunluğun olmadığını Sayın Baş
kanımıza söyledik. «Anayasada başkaca hüküm yok
sa, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar
verir.» Bu, salt çoğunluğu bulduktan sonra karar
verme hükmüdür.
Tüzüğümüzün 52 nci madde hükmü açık : Ana
yasamızın 85 nci maddesine göre, her Meclis kendi
iüzüğüyle çalışır. İçtüzüğün 52 nci maddesi ne diyor :
«Balkan, birleşimi saatinde açar ve görüşmelerin so
nunda kapar.
Üye tamsayısının salt çoğunluğu hazır bulunma
dıkça görüşmeye başlanamaz.»
Şu anda salt çoğunluk varsa Sayın Başkanım, gö
rüşmeye başlarsınız. Şu anda Cumhuriyet Senatosu
Genel Kurulunda salt çoğunluk yoktur. Anayasanın
ihlaline hiçbirimiz müsaade edemeyiz. Sayın Başka
nım siz de bunu yapamazsınız. Biz, İçtüzüğün 52 nci
maddesine göre, 5 arkadaşımız ekseriyetin olmadığı
nı söyleyerek sizden yoklama istedik. Zatıâliniz yok
lamaya geçerken usul hakkında söz verdiniz.
HAYRÎ ÖNER (Adana) — Sizin ömrünüz Ana
yasaya aykırı geçer.
BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Şimdi biz, Ana
yasanın 86 nci maddesinin hükmünün yerine getiril
mesini, Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 52 nci
maddesine dayanak istiyoruz Sayın Başkanım.
Biraz önceki oturumu açarken de size aynı du
rumu hatırlatmıştık. Çünkü, daha önceki oturumda
yoklama istenmiş, ekseriyetin olmadığı tescil edilmiş,
açarken de mecburdunuz ekseriyetin olup olmadığı
nı aramaya ve yoklama yapmaya; ama yapmadınız.
Biz mecbur olduk İçtüzüğün 52 nci maddenin bize
verdiği yetkiyi kullanmaya, siz de uygulamasını yap
tınız. Şimdi yeniden Tüzüğün 52 nci maddeye gö
re ekseriyetin olmadığını iddia ediyoruz, sizin yok
lama yapmanızı temenni ediyoruz.
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Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
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BAŞKAN — Sayın üyeler;
Bütçe çalışmalarının bütünlüğü ilkesinden hare
ket ederek oturumu açtım. Yoklama talep olunursa
gereği düşünülür.
FEVZÎ HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — Sa
yın Başkan, bu, bir hakkın suiistimalidir.
BAŞKAN — Maddedir, isteyebilirler.
Yoklama mı istediniz efendim?
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Evet.
(Eskişehir Üyesi. Ömer Ucuzal, Bolu Üyesi Or
han Çalış, Aydın Üyesi A. Metin Taş, Balıkesir
Üyesi ismail Kutluk, Samsun Üyesi Şaban Demlrdağ, yoklama isteminde bulundular)
BAŞKAN — Yoklama yapacağız efendim.
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU
(Adana) —
Usulsüzdür bu Sayın Başkan.
BAŞKAN — Usulü bıraktık efendim, yoklama is
tediler.
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Söz
istiyorum usul hakkında.
BAŞKAN — Efendim, şimdi bu mümkün değil.
Yarın Divanda veya başka surette bunun halledilme
'imkânı var. Aksi halde, yoklama istenme usulü ge
tirildi; yanlış veya doğru, şu ana kadar yoklama sis
temine girildi. Ben devamlilık kanaatün'deyim, daima
söylüyorum.
KEMÂL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — Ama
Sayın Başkan.

BAŞKAN — Müsaa'de buyurun Sayın Sarıibrahimoğlu.
Devamlılık kanaaitinideyim, bütçenin çalışmaları
devamlıdır; ama bir uygulamaya girilmiş, üç gün
dür yoklama istendikçe yoklamaya gidilmiş. Buna da
karşıydım; fakat Yüce Kurul bugüne kadarki uygu
lamayı buraya getirdiği için yoklama talebini yerine
getiriyorum. Yarından sonra bunların daha başka ge
reği düşünülür ve Divana gidecektir kanaatindeyim,
tamam, yoklama yapıyoruz efendim.
ABDULLAH EMRE İLERÎ (Niğde) — Sayın
Başkan, 3 gün önce Tüzük değişikliği mi oldu?
'BAŞKAN — Oldu efendim, tamam; uygulama
öyle oldu, şimdi devam ediyoruz.
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — Sa
yın Başkan, bu hakkın suiistimalidir, nasıl olur efen
dim?
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır, buyurun efen
dim.
(Yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Sayın üyeler yapılan yoklama sonun
da müzakerelere devam için gerekli çoğunluğun bu
lunmadığı anlaşılmıştır.
Bugün yani 9 Şubat Cuma günü saat 10.00'da top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.
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1979 Yîiı İstanbul Ünüvensüesi Bütçe Kanunu Tasarısına Yenilen Oyilarai Sonucu

(S. Sayısı :

860)

(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kaimi edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler
(Kabul
TABtî ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet özgüneş
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Hayri Öner
Kemâl Sarıibrahimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHÎSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı
BOLU
Neş'et Akmandor

BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebip
Karamullaoğlu
ÇANAKKALE
İmadettin Elmas
ÇORUM
Abdullah Ercan
DENÎZLt
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ELAZIĞ
Hasan lldan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıçoğlu
İÇEL
İsmail Çataîoğlu
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üstünel

: 184
: 137
: 10İH
: 36
: —
: 47
: —
Edenler)
İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
KARS
Muzaffer Şâmiloğlu
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Ziya Müezziinoğiu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp' Aks aç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
MARDİN
Mehmet A i Arılkan
MUĞLA
Fevzi Özer
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MUŞ
İsmail İlhan
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
İdrüs Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hamin Fehmi Güneş
Ziya Gökalp Mülayim
SAMSUN
Bahri1 Cömert
SİİRT
Süreyya öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur

srvAs
Temel Kitapçı
Hüseyin ÖztüSrk
Muhittin Taylan
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Nailm Taşan
URFA
Abdulgamıi Demktkol
UŞAK
Ahmet Taihtaıkılıç
YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay
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Muhsin Batur
Zeıyyaıt Baykara
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Adnan Başer Kafaoğlu
H. Nail KUbalı
Safa; Reisoğlu
N. Kemal Şenıtürk

Kemal Cantürk
Fahri Ço!ke;r
Hütmi Fırat
Sadli Irmak

Metin Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)
AFYONKARAHİSAR
Kâzım Karaağaçlıoğlu

DENİZLİ
Baha Akşit

ANKARA
Turhan Kapanlı
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BOLU
Orhan Ataullah Çalış

DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı

BURSA
İ. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar

ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal

ÇANAKKALE
İsmail Kutluk
ÇANKIRI
Gürhan Titrek

ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Sakıp Hatunoğlu

KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Yusuf Ziya Ayrım
KASTAMONU
Ali Münif îslâmoğlu

İSPARTA
Mustafa Gülcügil

KONYA
Muzaffer Demirtas
Ahmet Remzi Hatip

İÇEL
Talip Özdolay

MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
(Oya

TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Sezai O'Kan
M. Şükran Özkaya
Cevdet Sunay

İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
AH Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz

AYDIN
İskender Cenap Ege
A. Metin Taş
BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
Raif Eriş
ADANA
İ. Sıtkı Yırcah
M. Nuri Âdemoğlu
BİTLİS
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.)
Kâmran İnan
AFYONKARAHİSAR
BURSA
Ahmet Karayiğit
Barlas Küntay
AĞRI
ÇORUM
Kasım Küfrevi
Safa Yalçuk
DİYARBAKIR
AMASYA
Selâhattin Cizrelioğlu
Macit Zeren
GAZİANTEP
Mehmet Kılıç
ANKARA
Mehmet Atıf B enderlioğlu
GİRESUN
Yiğit Köken
Hayrettin Erkmen
ANTALYA
GÜMÜŞHANE
Şerafettin Paker
Ömer Naci Bozkurt

NEVŞEHİR
Ragıp Üner
ORDU
Ata Bodur
SAMSUN
Refet Rendeci
SİVAS
Tahsiin Türkaıy
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TRABZON
Aiuniet İhsan Bıinincioğlu
URFA
Hasan ö r a i
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

Katılmayanlar)
HATAY
Mustafa Deliveli
İZMİR
Mehmet Münir Balcial
Akın Özdemir
Süleyman Tuncel
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğîu
Sami Turan
KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
KÜTAHYA
Osman Albayrak
Ahmet Özmumcu
MANİSA
Oral Karaosmar:oğlu
Ruhi Tunakan
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MARDİN
Sait Mehmetoğlu
NİCDE

Ergun Özkan (İ.)
SAKARYA
Osman Salihoğlu (Bşk. V.)
SAMSUN
Şaban DemiTdağ
TOKAT
Cevdet Aykan
Zihni Betil
TRABZON
Ahmet C e m i Kara
VAN
Ferid Melen
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Hüsaımettliın Çelebi
Nermin Abadan Unat
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Tasarısına Verilen Oyların Sonucu (S. Sayısı : 859)
(Kafbuî edilmiştir.)

Üye sayısı : 184
Oy verenler : 137
Kaibul edenler : 1011
Çekimserler :

36
—

Oya katılmayanlar :

47

Reddedenler :

Açik üyelikler :
(Kabul
TABİİ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Hayri öner
Kemal Sanibrahimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Nejat Sarhcalı

BOLU
Neşet Akmandor
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şelbip Kaıamüllaoğlu
ÇANAKKALE
İmadettin Elmas
ÇORUM
Abdullah Ercan
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ELAZIĞ
Hasan lldan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kıhçoğlu
İÇEL
İsmail Çatalöğlu
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem

—
Edenler)
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üstünel
İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
KARS
Muzaffer Şâmifloğlu
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Ziya Müezzinoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
MARDİN
Mahmıat Ali Anfcan
MUĞLA
Fevzi Özer
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MUŞ
İsmail İlhan
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
İdris Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Taâât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
*
SAMSUN
Bahri Cömert
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
A b M a i h Vehbi Uğur
SİVAS
Temel Kitapçı
Hüseyin Öztüırk
Muhittin Tayian
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Naitm Taşan
URFA
Abduıllgani Darnıkkol
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç
YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay
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Adnıan Basen Kaifaioğlu1
H. Nail Kübalı
Safa Rdisoğlu
N, Kemal Şenıtüirik

Kemal Can'türk
Fahri! Çakef
H M Fırat
Sadi Irmak

Metin Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)
AFYONKARAHİSAR
Ahmet Karayiğit
ANKARA
Turhan Kapanlı
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BOLU
Orhan Ataullah Çalış
BURSA
t. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
ÇANAKKALE
İsmail Kutluk
ÇANKIRI
Gürhan Titrek

DENİZLİ
Baha Akşit
DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
ELÂZIĞ
M. Cahit Dalokay
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Sakıp Hatunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
(Oya

TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Sezai O'Kan
M. Şükran Özkaya
Cevdet Sunay
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mehmet Ünaikh (Bşk. V.)
AFYONKARAHİSAR
Kâzım Karaağaçlıoğlu
AĞRI
Kasım Küfrevi
AMASYA
Macit Zeren

AYDIN
İskender Cenap Ege
A. Metin Taş
BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
Raif Eriş
1. Sıtkı Yırcalı
BİTLİS
Kâmran İnan
BURSA
Barlas Küntay
ÇORUM
Safa Yalçuk
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrel'ioğlu

GAZİANTEP
ANKARA
Mehmet Kılıç
Mehmet Atıf Benderlioğlu
GİRESUN
Yiğit Köker
Hayrettin Erkmen
ANTALYA
GÜMÜŞHANE
Şerafettin Paker
Ömer Naci Bozkurt

Tekin Arıburun
A1İ Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz
KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Yusuf Ziya Ayrım
KASTAMONU
Ali Münif İslâmoğlu
KONYA
Muzaffer Demirtaş
Ahmet Remzi Hatip
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
NEVŞEHİR
Ragıp Üner

ORDU
Ata Bodur
SAMSUN
Refet Rendeci
SİVAS
Tahsin Türfcay
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TRABZON
Ahmet İhsan Birinoioğlu
URFA
Hasan Orait
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

Katılmayanlar)
HATAY
Mustafa Deliveli
İZMİR
Mehmet Münir Daldal
Akın Özdemir
Süleyman Tuncel
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu
Sami Turan
KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu

Ruhi Tunakan
MARDİN
Sait Mehmetoğlu
NİĞDE
Erg un Özik&n (1.)
SAKARYA
Osman Salihoğlu (Bşk. V.)
SAMSUN
Şaban Demirdağ
TOKAT
Cevdet Aykan
Zihni Betil
TRABZON
Ahmet Cemil1 Kara

KONYA
Osman Nuri Canpolat
KÜTAHYA
Osman Albayrak
Ahmet Özmumcu
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
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VAN
Ferid Melen
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Hüsamettin Çelebi
Neflrnin Abadan Unıait
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Oyların

Sonucu

(S. Sayısı : 855)
(Kabul edilmiştir.)

Üye sayısı : 184
Oy verenler : 141
Kabul edenler : 1G0
Reddedenler : 41
Çekinserler : —
Oya katılmayanlar : 43
Açık üyelikler : —
(Kabul Edenler)
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Hayri Öner
Kemâl Sarıihrahimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDİN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı
BOLU
Neş'et Akmaııdor

BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebip Karamullaoğlu
ÇANAKKALE
İmadettin Elmas
ÇORUM
Abdullah Ercan
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergim
ELAZIĞ
Hasan İl dan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıçoğlu
İÇEL
İsmail Çataloğlu
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üstün el

İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Ak gün
KARS
Muzaffer Şâmiloğlu
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğ'u
KAYSERİ
Ziya Müezzinoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E, Akıp Ak s aç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
MUĞLA
Fevzi Özer
MUŞ
İsmail İlhan
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
142 —

ORDU
İdris Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
SAMSUN
Bahri Cömert
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SfVAS
Temel Kitapçı
Hüseyin Öztürk
Muhittin Taylan
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Naim Taşan
URFA
Abdui'gani Demirkol
UŞAK
Ahmet Tahtakıhç
YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay

C. Senatosu
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Muhsin Batur
Kemal Cantürk
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A. Başer Kafaoğlu
H. Nail Kübalı
Safa Röisoğlu
N. Kemal Şenıtürk

Fahri Çöker
Hilmti Fırat
Sadi Irmak

Metin Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)
AĞRI
Kasım Küfrevi
ANKARA
Turhan Kapanlı
Yiğit Köker
AYDIN
A. Metin Taş
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BOLU
Orhan Ataullah Çalış
BURSA
İ. Sabrı Çağlayangil
Şeref Kayalar
Barîas Küntay
ÇANAKKALE
İsmail Kutluk

ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Baha Akşit
DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
ELÂZIĞ
M. Cahit Dalokay
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Sakıp Haturaoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
(Oya

TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Sezai O'Kan
M. Şükran Özkaya
Cevdet Sunay
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.)
AFYONKARAHİSAR
Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit

BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
Raif Eriş
I. Sıtkı Yırcalı
BİTLİS
Kâmran İnan
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu

GAZİANTEP
AMASYA
Mehmet Kılıç
Macit Zeren
ANKARA
GİRESUN
Mehmet Atıf Benderlioğlu Hayrettin Erkmen
GÜMÜŞHANE
ANTALYA
Ömer Naci Bozkurt
Şerafettin Paker
HATAY
AYDIN
Mustafa Deliveli
İskender Cenap Ege

Tekin Arıburun
Ali Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz
İZMİR
Mehmet Münir Dalda!
Akın Özdemir

MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
ORDU
Ata Bodur

KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Yusuf Ziya Ayrım

SAMSUN
Refet Rendeci

KASTAMONU
Ali Münif İslâmoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu

TRABZON
Ahmet İhsan BMncioğlu
URFA
Hasan Oral

KONYA
Ahmet Remzi Hatip
MARDİN
Sait Mehmetoğlu

YOZGAT
E. Süleyman Ergin

SİVAS
Tahsin Türkay

ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

Katılmayanlar)
İZMİR
Süleyman Tuncel
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)
KAYSERİ
Sami Turan
KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Muzaffer Denıirtaş
KÜTAHYA
Osman Albayrak
Ahmet Özmumcu
MANİSA
Oral Karaosrnanoğlu
Ruhi Tunakan
NİĞDE
Ergun Özkan (t.)
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SAKARYA
Osman SaMıoğlu (Bşk. V.)
SAMSUN
Şaban Demirdağ
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TOKAT
Cevdet Aykan
Zihni Betil
TRABZON
Ahmet Cemil Kara
VAN
Ferid Melen
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Zeyyat Baykara
Hüsamettin Çelebi
Nermin Abadan Unat
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1979 Yılı Arakara Üniiversjteiii Bütçe Kanaau TasaKsıısa Verilen Odların Sonucu (S. Sayışa ; 848)
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı : 184
Oy verenler : 140
Kaibul edenter : 100
Reddedenler : 43
Çekinsefler :

—

Oya katılmayanlar : 44
Açıik üyelikler :
(Kabul
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Hayri Öner
Kemâl Sarıibrahimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
A XTT7" A "O A
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı
BOLU
Neş'et Akrnanıdor

—
Edenler)

BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Ş:bip Karamullaoğlu
ÇANAKKALE
İmadettin Elmas
ÇORUM
Abdullah Ercan
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ELAZIĞ
Hasan İldan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş

İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bakşık
Kâmran Er km en oğlu

GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
Ali Cüceoğlu

KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı

KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
KARS
Muzaffer Şâmiloğlu
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Ziya Müezzinoğltu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu

MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer

HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kıîıçoğlu
İÇEL
İsmail Çataloğlu
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üstünel

MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
MARDİN
Mehmet Ali Arıtan
MUĞLA
Fevzi Özer
MUŞ
İsmail İlhan
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NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
tdris Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
SAMSUN
U i i l V l O \J X ^1
Bahri Cömert
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SİVAS
Temel Kitapçı
Hüseyin Öztür'k
Muhittin Tayları
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Naıim Taşan
URFA
Abduılıgani Demirkol
UŞAK
Ahmet Tahtakıhç
YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay

C. Senatosu
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Muhsin Batur
Kemal Caırtürk
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Adnan Başer Kafaöğiu
H< Nail Kübalı
Safa; Reisoğlu
N. Kemal Şentürk

Fahri ÇoKer
HÖrnâ Fırat
Sadi Irmak

Metin Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)
AĞRI
Kasım Küfrevi
ANKARA
Turhan Kapardı
Yiğit Köker
AYDIN
A. Metirt Taş
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BOLU
Orhan Ataullah Çalış
BURSA
t. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Badas Küntay

ÇANAKKALE
İsmail Kutluk
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Baha Akşit
DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Sakıp Hatunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay
(Oya

TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Sezai O'Kan
M. Şükran Özkaya
Cevdet Sun ay
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mehmet Ünajdı (Bşk. V.)
AFYONKARAHİSAR
Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
AMASYA
Macit Zeren

İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
Ali Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz
İZMİR
Mehmet Münir Daldal
Akın Özdemir
KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Yusuf Zjya Ayrım
KASTAMONU
Ali Münif İslâmoğlu
KONYA
Ahmet Remzi Hatip
MARDİN
Sait Mehmetoğlu

İZMİR
Süleyman Tuncel
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)

BİTLİS
Kâmran İnan

KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu
Sami Turan

GAZİANTEP
Mehmet Kılıç
GİRESUN
Hayrettin Erkmen

ANKARA
Mehmet Atıf Benderlioğlu
GÜMÜŞHANE
ANTALYA
Ömer Naci Bozkurt
Şerafettin Paker
HATAY
AYDIN
Mustafa Del i veli.
İskender Cenap Ege

ORDU
Ata Bodur
SAMSUN
Refet Rendeci
SİVAS
Tahsin Türfcaiy
TRABZON
Ahmet İhsan Birincioğlu
URFA
Hasan Oral'
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

Katılmayanlar)

BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
Raif Eriş
t. Sıtkı Yırcah

ÇANKIRI
Gürhan Titrek
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu

MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
NEVŞEHİR
Ragıp Üner

KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Muzaffer Demirtaş
KÜTAHYA
Osman Albayrak
Ahmet Özmumcu
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
Ruhi Tunakan

— 145

NİĞDE
Ergim Özkan (İ.)
SAKARYA
Osman SaMıoğlu (Bşk. V )
SAMSUN
Şaban Demirdağ
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TOKAT
Cevdet Aykan
Zihni Betil
TRABZON
Ahmıet Cemil Kara
VAN
Ferid Melen
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Zeyyat Baytara.
Hüsamettin Çelebi
Nermlin Abadan Unat

C. Senatosu
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n 'Oyların Soraım (S. Sayısı : 857}
(Kabul edilmiştir.)

Üye sayısı : 184
Oy verenler : 143
Kabul edenler ; 101'
Reddedenler

42

Çelcmserîer
Oya katılmayanlar

41

Açık üyelikler :
(Kdvul FJc-nlcr)
TABİİ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suplıi Karaman
Kâmil Karavelioglu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet özgüneş
Sefahattin Özgür
Haydar Tun çk an at
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Hayri öner
Kemâl Sarıibrahimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
A F YONK AR AH ÎS AR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
ibrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Nejat Sarhcah

BOLU
Neşet Akmandor
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebip Karamullaoğlu
ÇANAKKALE
İmadettin Elmas
ÇORUM
Abdullah Ercan
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ELAZIĞ
Hasan îfdan

Fikret Gündoğan
| Besim Üstünel
İZMİR
Nı;rhan A r temiz
! Ş-;ref Bakşık
Kânıran Erknıenoğiu
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgüa
KARS
Muzaffer Şâmiloğlu
KASTAMONU
Mehmet Seydıbeyoğiu
KAYSERİ
Ziya Müezzinoğlu
KIRKLARELİ

ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalhantoğîu

Beyti Arda
KIRŞEHİR
E, A kip Aksaç
KOCAELİ

ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş

Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbii Abay

GAZİANTEP
Selâhattin Çoiakoğ!u
GİRESUN
Ali Cüceoğîıı
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kıîıçoğîu
İÇEL
İsmail Çataioğlu
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Mehmet Feyyat

Erdoğan Bakkalbaşı
MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Days
Mehmet Tevfik El masyazar
MARDİN
Mehmet Aü Arıkan
MUĞLA
Fevzi özer
M US
îsnvûi İlhan
..... ı .4-5 —

NİĞDE
Abdullah Eıvıı'e ileri
ORDU
Idris Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
SAMSUN
Bahri Cömert
Ziya Gokalp Mülayim
SİİRT
Süreyya öner
SİNOP
Abdalîah Vehbi Uğur
SİVAS
Temel Kitapçı
Hüseyin öztürk
Muhittin Tavlan
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğîu
TRABZON
Irhsan Güven
TUNCELİ
Nsiffi Taşan
URFA
Abdulgam Demirkol
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç
YOZGAT
%'Sii

Uyar

ZONGULDAK
Mehmet A;l Fc:'.i?-:.
BeMç So^Ivşy

C. Senatosu
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Muhsin Batur
Zeyyat Bay kara

B : 38

8 . 2 . 1979

O

Sadi Irmak
A, Başcr Kafaoğlu
H. Nail Kübalı
{ 5aîa Ke;so;îlu

Kemal C ant ürk
Fahri Çöker
Hilmi Fırat

N. Kemal Şentürk
Metin Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)
A F YONKAR AH IS A R
Ahraet Karayiğit
AĞRI
Kasını Küfrevi
ANKARA
Turhan Kapanlı
AYDİN
A. Metin Taş
BALIKESİR
İ. Sukı Yırcalı
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BOLU
Orhan Ataullah Çalış
BURSA
î. Sabri Çağiayangil
Şeref Kayalar
Barlas Küntay

ÇANAKKALE
İsmail Kutluk
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Baha Akşit
DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Sakip Hajtutnoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuza!
İSPARTA
Mustafa Gülcügil

İÇEL
Talip özdoîay
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
Ali Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz
İZMİR
Mehmet Münir Daldal
Akın özdemir
KAITR A MANM ARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Yusuf Ziya Ayrım
KASTAMONU
Ali Münif îslâmoğiu

KÜTAHYA
Ahmet Özmumcu
MARDİN
Saat Mehmetoğîu
MUĞLA
1 laldun Menteşeoğiu
NEVŞEHİR
Ragıp Üncr

KAYSERİ
İbrahim Kirazoğiu
KOm'A
Ahmet Renizi Hatip

URFA
Hasan Oral

ORDU
Ata Bodur
SAMSUN
Refet Rendeci
TRABZON
Ahmet İhsan Birinüoğlu

YOZGAT
E. Süleyman Ergin

(Oya Kaiıl, n ay anî ar)

Ekrem Acuner
Sezai O'Kan
M. Şükran Özkaya
Cevdet Sunay
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mehmet Ünaldj (Bşk. V.)
AFYONKARAHİSAR
Kâzım Karaağaçlıoğiu
AMASYA
Macit Zcrea
ANKARA
Mehmet Atıf Betıderlioğlu
Yiğit Köken
ANTALYA
Şorafettin Paker
AYDIN
İskender Cenap Ege

BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
Raif Eriş
BİTLİS
Kâmrarı İnan
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
GAZİANTEP
Mehmet Kılıç
GİRESUN
Hayrettin Erkmen
GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bozkurt
HATAY
Mustafa Delivcli
İZMİR
Süleyman Tuncel
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)

KAYSERİ
Sami Turan
KOCAELİ
Lütfi Tokoğiu

SİVAS
Tahsin Türk ay

KONYA
Osrnan Nuri Canpolat
Muzaffer Demirtaş

TOKAT
Cevdet Aykan
Zihni Betil

KÜTAHYA
Osman Albayrak

TRABZON
Ahmet Cemil Kara

MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
Ruhu Tunakan

VAN
Ferid Melen

NİĞDE
Ergum Özkan, ı(ji.)

TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak

ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

CUMHURBAŞKANINC
SAKARYA
SEÇİLEN ÜYELER
Osman Salıhoğhı (Bşk. V.)
i Hüsamettin Çelebi
SAMSUN
j
Nermin Abadan, Un at
Şaban Demirdağ
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1979 Ydı İktisadi ve Ticarî tümler Akademileri Bütçe Kanunu Tasarısına VeıClcaı Oylaruı SOKUCU
(S. Sayısı : 861)
(Kalbul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul ödenler
Reddedenler
ÇekÜnserler
Oya katıı&nayan'lar
Aç& üyelikler
(Kabul
TABİİ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphü Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Seîâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Hayri Öner
Kemâl Sarıilbrahimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
ibrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşaıt Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Nejat Sarlıcah

1

BOLU
Neş'et Alkmanidor
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebip Karamullaoğiu
ÇANAKKALE
İmadettin Elmas
ÇORUM

:
:
:
:
:
:
:

184
143
101
42
411
— M

Edenler)
1 Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üîtünel
İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün

Abdullah Ercan
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ELAZIĞ
Hasan İldan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
! Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Seîâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
1 Kemal Kılıçoğlu
İÇEL
I İsmail Çataîoğlu
İSTANBUL
Solmaz Belül
I Rahmi Erdem
1 Fevzi Hakkı Esatoğlu

KARS
Muzaffer Şâmiloğlu
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Ziya Müezzıinoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp A'ksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
MARDİN
Mehmet Aîi Arıkan
MUĞLA
Fevzi Özer
MUŞ
İsmail İlhan
— 148 —

1

NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
İdris Gürsoy
Orhan Vurail
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
SAMSUN
Bahri Cömert
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SİVAS
Temel Kitapçı
Hüseyin Öztürk
Muhittin Tayfan
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Nasim Taşan
URFA
Abdulgarti Demirkol
UŞAK
Ahmet Taihtaikıiıç
YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
1 Mehmet Ali Pestilci
I Behiç Sonbay

C, Senatosu
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CUMHURBAŞKANINCA 1 Kemal Cantürk
SEÇÎLEN ÜYELER
Fahri Çoüoer
Muhsin Bafcur
Hilnli Fırat
Zeyyat Baykara

8 ^ 2 . 1979

O : 5

1 Sadi Irmjaik
Adnan Başer Kafaoğlu
H< Naü Kufbalı
Safa Reüsoğlu

N. Kemal Şentünk
Metin Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)
ADANA
Mefomöt Ünaflfciı
AĞRI
Kasım Küfrevi
ANKARA
Turhan Kapanh
Yiğit Köke»
AYDIN
A. Metin Taş

HATAY
Mustafa Deliveli
ÎÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Tekin Arıburun
Ali Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz
İZMİR
Mehmet Münir Daldal
Akın Özdemir
KARS
Yusuf Ziya Ayrım
KASTAMONU
Ali Münif İslâmoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu
KONYA
Muzaffer Demirtaş
Ahmet Remzi Hatip

Şeref Kayalar
Barlas Küntay
ÇANAKKALE
İsmail Kutluk
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Baha Akşit
DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay

BALIKESİR
İ. Sıtkı Yırcalı
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin

ERZURUM
Lûtfi Doğan
Sakıp Hatunüğlu

BOLU
Orhan Ataullah Çalış
BURSA
î. Sabri Cağlayangil

ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GİRESUN
Hayrettin Erkmen

|

KÜTAHYA
Ahmet Özmumcu
MARDİN
Saıi* Mehmfetoğlu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
ORDU
Ata Bodıur
SAMSUN
Refet Rendeci
SİVAS
Tahsin Tüıflcaîy
URFA
Ha<san Oral
YOZGAT
E. Süleyman Ergin

(Oya Katılmayanlar)
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Sezai O'Kan
M. Şükran Özkaya
Cevdet Sunay

!

BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
Raif Eriş
BİTLİS
Kâmran İnan
/"^ A X T i y TT% T

ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
AFYONKARAHİSAR
Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit

ÇANKİRİ
Gürhan Titrek
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu

SAMSUN
Şaban Demirdağ
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak

KAYSERİ
Sami Turan
KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu

TOKAT
Cevdet Aykan
Zihni Betil

KONYA
Osman Nuri Canpolat
KÜTAHYA
Osman Albayrak

GAZİANTEP
Mehmet Kılıç
AMASYA
GÜMÜŞHANE
Macit Zeren
Ömer Naci Bozkurt
ANKARA
İSPARTA
Mehmet Atıf Benderlioğlu Mustafa Gülcügil

ANTALYA
Şerafettin Paker
AYDIN
İskender Cenap Ege

KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)

MANİSA

TRABZON
Ahinnet İhsan BMncioğlu
Ahmet Cemil Kara
VAN
Ferid Melen
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

Oral Karaosmanoğlu
Ruhi Tunakan
CUMHURBAŞKANINCA
NİĞDE
Ergun Özkan (İ.)
SEÇİLEN ÜYELER
Hüsamettin Çelebi
SAKARYA
1 Osman Saflilhoğlu <B$k, V.) Normun Abadan Unat

İSTANBUL
Erdoğan Adalı
İZMİR
Süleyman Tuncel
• •
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Sonucu

(S. Sayısı : 853)
{Rabııl edilmiştir.)

Üye sayısı : 184
Oy verenler : 148
Kabul edenler : lCil
Reddedenler :

47

Çekinserler ; —
Oya katı&raayuniar :

36

Açık üyelikler : —
(Kabul
TABİİ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
ILinanuliah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavehoğlu
Sami Küçük
Fahri özdilek
Mehmet Özgüneş
Seiâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Hayri Öner
Kemâl Sanibrahimcğlu
ADİYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDİN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı

BOLU
Neş'et A'kmandorz
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebip Kanarrıullapğtu
ÇANAKKALE
îmadettin Elmas
ÇORUM
Abdullah Ercan
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergim
ELAZIĞ
Hasan İldan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Naîbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Seiâhattin Çolakoğlu
HAKKÂRİ
Naci. Ciciai
HATAY
Kemal K.-hgoğlı?
İÇEL
İsmail Caiaîoğlu
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Esatoğiu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üstünel

Edenler)
ÎZMÎR
Nurhan. Art emiz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
KARS
Muzaffer Şârriilöğlu
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Ziya Müezziinoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Âk'p Ak.saç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elnıasyazar
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
MUĞLA
Fevzi Özer
MUŞ
İsmail îlhan
150 —

NİĞDE
Abdullah Emre ileri
ORDU
İdris Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Gün«f
SAMSUN
Bahri Cömert
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SİVAS
Temel Kitapçı
Hüseyin Öztürk
Muhittin Tavlan
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoglu
TOKAT
Zihni Beti!
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Naim Taşan
URFA
Abdiilganıi Demisrkol
UŞAK
Ahmet Tahtakıliç
YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestile i
Behiç Sonbay
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Sadi Irmak
Adnan Başer Kafaoğlu
H. Nail Kübalı
Safa Reisoğkı

CUMHURBAŞKANINCA I Kemal Cantürk
SEÇİLEN ÜYELER
Fahri Çöker
Muhsin Batur
Zeyyat Baykara
Hilmi Fırat

N. Kemal Şentürk
Metin Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)
ADANA
Mehmet Ünaldı
AF YONKARAHİS AR
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Kasım Küfrevi
ANKARA
Turhan Kapanlı
Yiğit Köker
AYDIN
A. Metin Taş
BALIKESİR
î. Sıtkı Yırcalı

Şeref Kayalar
Barlas Küntay
ÇANAKKAI E
İsmail Kutluk
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Baha Akşit

BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin

DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Sakıp Ha,tunoğlu

BOLU
Orhan ÇaJış
BURSA
î. S.ıbri Çağlayangil

ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GİRESUN
Hayrettin Erkmen
(Oya

HATAY
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
Ali Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz
İZMİR
Mehmet Münir Daldal
Akın Özdemir
KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KASTAMONU
Ali Münif îslâmoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu
KONYA
Muzaffer Demirtaş

Ahmet Remzi Hatip
KÜTAHYA
Ahmet Özmumcu
MARDİN
Saı»t Mehmetoğlu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğiu
ORDU
Ata Bodur
SAMSUN
Refet Rendeci
SİVAS
Tahsin Tiirkay
TRABZON
Ahmet İhsanı Birincioğlu
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

Katılmayanlar)
SAKARYA
Osman Salihoğiu (Bşk. V.)
SAMSUN
Şaban Demirdağ

TABİİ ÜYELER
Ekrem Acun er
Sezai O'Kan
M. Şükran Özkaya
Cevdet Sunay

BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
Raif Eriş
BİTLİS
Kâmran İnan

ADANA
M. Nrri Âdemoğlu

DİYARBAKIR
Sdâhattin Cizreîioğlu

AFYONKARAHİSAR
Kâzım Karaağaçlıoğlu
AMASYA
Macit Zeren

GAZİANTEP
Mehmet Kılıç
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bozkurt

MANİSA
Oral Karaocmanoğlu
Ruhi Tunaıkan

VAN
Ferid Melen

İZMİR
Süleyman Tuncol
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)

NEVŞEHİR
Ragıp Üner
NİĞDE
Ergun Özkan

CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Hüsaimettün Çelebi
Nermsn Abadan Unat

ANKARA
Mehmet Atıf Benderlioğlu
ANTALYA
Şerafettin Paker
AYDIN
İskender Cenap Ege

Yusuf Ziya Ayrım
KAYSERİ
Sami Turan
KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
KÜTAHYA
Osman Albayrak
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TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TOKAT
Cevdet Aykan
TRABZON
Ahmet C e m i Kara
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VerOen Oyların

Sonucu (S. Sayısı 854)
(Kabul edilmiştir.)

Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekimserler
Oya katıHrnayatılar
Açık üyelikler
(Kabul
TABİİ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğkı
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız;
Muzaffer Yıırdakuler

BOLU
Neşet Akmandor
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şelbüp Karamullaoğlu
ÇANAKKALE
îmadettin Elmas
ÇORUM
Abdullah Ercan
DENİZLÎ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ELAZIĞ
Hasan tldan

ADANA
Hayri öner
Kemâl Sarıübrahimoğîu

ERZtNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu

ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDİN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı

HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıçoğlu
İÇEL
İsmail Çataloğlu
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem '
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üstünel

:
:
:
:
:
:
:

184
148
10|1!
47
—
36
—
Edenler)
İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu
KAHRAMANM AB AŞ
Rıza Akgün
KARS
Muzaffer ŞâmÜIoğlu
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Ziya Müezzinoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah KöseoğluKONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
MARDİN
Mehmet Ali Ardtan
MUĞLA
Fevzi Özer
MUŞ
İsmail İlhan
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
152

ORDU
İdris Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmli Güneş
SAMSUN
Bahri Cömert
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SİVAS
Temel Kitapçı
Hüseyin Öztürk
Muhittin Tayîan
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Naim Taşan
URFA
Abdulıgani Demirkol
UŞAK
Ahmet Tahtaikilıç
YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay

C. Senatosu
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
MufosSn Baıtur
Zeyyaıt Baykara
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Sadi Irmak
Adnan Baişer Kaifaöğhı
H, Nail Kübalı
Safa Refisoğlu

Kemal Cantürk
Faıhri, Çdkeıç
Hilmü Fıraü

N. Kemal Şentürk
Medn Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)
ADANA
Mehmet ÜnaMı
AFYONKARAHİSAR
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Kasım Küfrevi
ANKARA
Turhan Kapanlı
Yiğit Köker
AYDIN
A. Metin Taş
BALIKESİR
I. Sıtkı Yırcalı
BlLECÎK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BOLU
Orhan Ataullah Çalış
BURSA
İ. Sabri Çağlayangîl
Şeref Kayalar

İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
Ali Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz
İZMİR
Mehmet Münir Dalda!
Akın Özdemir
KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Yusuf Ziya Ayrım
KASTAMONU
Ali Münif İslâmoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu
KONYA
Muzaffer Demirtaş

Barlas Küntay
ÇANAKKALE
İsmail Kutluk
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Baha Akşit
DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay
ERZURUM
Lûtfi Doğan
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GİRESUN
Hayrettin Erkmen
HATAY
Mustafa Deliveli

Ahmet Remzi Hatip
KÜTAHYA
Ahmet Özmumcu
MARDİN
Sait Mehmetoğlu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
ORDU
Atıa Bodur
SAMSUN
Refet Rendeci
SİVAS
Tahsiîn TiMcay
TRABZON
Ahmet İhsan Biıüııcioğhı
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

(Oya Katıl nayarüar)
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Sezai O'Kan
M. Şükran özkaya
Cevdet Sunay
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu

BALIKESİR
Hikmet Aslan oğlu
Raif Eriş
BİTLİS
Kâmran İnan

DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
AFYONKARAHİSAR
ERZURUM
Kâzım Karaağaçlıoğlu
Sakıp Hatunoğlu (t. Â.)
AMASYA
GAZİANTEP
Macit Zeren
Mehmet Kılıç
GİRESUN
ANKARA
Mehmet Atıf Benderlioğlu Ali Cüceoğlu
ANTALYA
GÜMÜŞHANE
Şerafettin Paker
Ömer Naci Bozkurt
AYDIN
İZMİR
İskender Cenap Ege
Süleyman Tuncel

KARS
Sim Atalay (Başkan)
KAYSERİ
Sami Turan

SAKARYA
Osman Salfhoğhı {Bşk. V.)
SAMSUN
Şaban Demıirdağ

KOCAELİ
Lütfİ Tokoğlu

TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak

KONYA
Osman Nuri Canpolat
KÜTAHYA
Osman Albayrak

TOKAT
Cevdet Aykan

MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
Ruhi Tunakan .
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
NİĞDE
Ergun Özkian (İ.)
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TRABZON
Ahmet Cerrü Kara
VAN
Ferid Melen
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Hüsaimetitlin Çetebi
Nenmikı, A'ba'dan Uriaıt

C. Senatosu

B : 38

8:2,

1979 Yılı Cumhuriyet ÜaİYersltesü Biiiçe Kanun Tasarisaı»

Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çefcinserler
Oya -katılmayanlar
Açık üyelikler
{Kabul
TABİİ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
VebJbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurda kuler
ADANA
Hayri Öner
Kemâl Sarıibrahimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Nejat Sarlıcaİ!

BOLU
Neşet Akmandor
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebip Kajrarnuiiaoğlu
ÇANAKKALE
îmadettin Elmas
ÇORUM
Abdullah Ercan
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ELAZIĞ
Hasan îidan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Selâhattin Çoiakoğlu
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıçoğlu
İÇEL
İsmail Çataloğlu
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Esatoğîu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besini Üstünel

1979

O : 5

Ve:

: 184
: 128
: 1Ö1
:
:
: 56
:
F4c-n1t>r~)

NU.!\. J .J" Ar.

" '

Şc=^: 3 . . / k
Kararan E"k:o-.- ? .
KAHRAMANMARA
Rıza Akgun
KARS
Muzaffer Şâmiloğîu
KASTAMONU
Mehmet Sey-iibeyoğUı
KAYSERİ
Ziya Müezz'inoğîu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR.
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Kc^ecğb:

KON

ORDU
.'Türscy
i Vural
RİZE
Doğan
SAKARYA
ı FehiTii Güneş

Cömert
iNîUkı v;m

SİNOP
Abdaiteh Vehbi Uğur
SİVAS
Teme! Kitapçı
Hüseyin öztürk
Muhittin Tavlan

o\

j Mukbil Abay
Erdoğan BakVub^y
MALATYA
Süleyman Efe
Hamdı özer
MANİSA
Mustafa Fahri Bayı
Mehmet Tevnk Eimasyazar
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
MUĞLA
Fevzi Özer
MUŞ
ismail İlhan
NİĞDh
Abdullah Emre 1Vn
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TRABZON
Has an Güven
TUNCELİ
Naim Taşan
URFA
.-. • V'V.V^ Demirko]
UŞAK
A hin 11 TaMakîhç

rciiiiVi

C. Senatosu
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Muhiin Batar
Zeyyat Baykara

B : 38

8

?

1 . 1979

O : 5

Adnan B'aişer Kafaoğlu

Kemal Canitürk
Fahri Çöken*
Hilmi Fırat
Sadi Irmak

H t Nail Kübalı
Safa Reisoğlu

K Kemal Şentürk
Metin Töker
Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)
ANKARA
Turhan Kapardı
AYDIN
A. Metin Taş
BALIKESİR
İ. Sıtkı Yırcalı
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BOLU
Orhan Atauliah Çalış

BURSA
İ. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Barlas Küntay
ÇANAKKALE
İsmail Kutluk
DENİZLİ
Baha Akşit

İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Ali Oğuz

MUĞLA
Haldun Menteşeoğİu

KASTAMONU
Ali Münif İsiâmoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu

KÜTAHYA
Ahmet Özmumcu

TRABZON
Ahmet İhsan Birfccioğlu
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

Katılmayanlar)

BİTLİS
Kâmran İnan
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
Safa Yalçuk
DİYARBAKIR
Seîâhattin Cizrelioğlu
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu (İ. Â.)

GAZİANTEP
Mehmet Kılıç
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
GÜMÜŞHANE
ömer Naci Bozkurt
ANKARA
HATAY
Mehmet Atıf Benderlloğlu
Mustafa Deîiveli
Yiğit Kökeıî
ANTALYA
İSPARTA
Şerafettin Paker
Mustafa Gülcügil
AYDIN
İÇEL
İskender Cenap Ege
Talip Özdolay
İSTANBUL
BALIKESİR
Tekin Anburun
Hikmet Aslanoğlu
Ahmet Vefa Poyraz
Raif Eriş

KONYA
Ahmet Remzi Hatip

İZMİR
Akın Özdemir

DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay
ERZURUM
Lûtfi Doğan
(Oya

TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Sezai O'Kan
M. Şükran Özkaya
Cevdet Sunay
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mehmet Ünal'dı (Bşk. V.)
AFYONKARAHÎSAR
Kâzım Karaağaçhoğîu
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Kasım Küfrevi
AMASYA
Macit Zeren

ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GİRESUN
Hayrettin Erkmen

İZMİR
Mehmet Münir Daldal
Süleyman Tuncel
KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)
Yusuf Ziya Ayrım
KAYSERİ
Sami Turan
KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Muzaffer Demirtaş
KÜTAHYA
Osman Albayrak
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
Ruhi Tunakan
MARDİN
Saıilt Mehmetoğfoj
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
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NİĞDE
Ergun Özkan
ORDU
Ata Bodur
SAKARYA
Osman Salihoğkı
SAMSUN
Şaban Demiktiağ
Refet Rendeci
SIVAS

Taîhsün Tütrkay
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TOKAT
Cevdet Aykan
TRABZON
Ahmet Cemil Kara
URFA
Hasan Oral
VAN
Fer id Melen
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Hfösafrnıdttfa ÇetobS
Kerimin Abadan Unat

C. Senatosu

B : 38

8 : 2 . 1979

O : 5

1979 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Kanunu TasartSma Verilen Oylarm

Sonucu

(S. Sayısı : 864)
(Kabul edilmiştir.)

Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekimserler
Oya katimayanlar
Açık üyelikler
(Kabul

:
:
:
:
:
:
:

184
144
100
44
4Q
—
Edenler)

TABİİ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi

BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebiip Karamullaoğlu

İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu

Vehbi
Suphi
Suphd
Kâmil

ÇANAKKALE
tmadettin Elmas

K AHR AM ANM ARAŞ
Rıza Akgün

ÇORUM
Abdullah Ercan

KARS
Muzaffer Şamiloğlu
KASTAMONU

Ersü
Gürsoytrak
Karaman
Karavelioğlu

Sami Küçük
Fahri özdilek
Mehmet özgüneş
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Hayri Öner
Kemal Sarıibrahimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı
BOLU
Neşet Akmandor

DENİZLİ
Hüseyin Almaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ELÂZIĞ
Hasan İldan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHtR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğîu
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıçoğlu
İÇEL
İsmail Çataloğlu
^5T

İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üstün el

Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Ziya Müezzinpğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR

ORDU
İdris Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
SAMSUN
Bahri Cömert
Ziya Gökalp Mülâvim
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur

E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğîu
KONYA

SİVAS
Temel Kitapçı
Hüseyiin Öztürk
Muhittin Taylan

Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı

TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu

MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
MUĞLA
Fevzi Özer
MUŞ
İsmail İlhan
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
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TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Naim Taşan
URFA
Abdulgaııi Demîrkoİ
UŞAK
Ahmet Tahtaküıç
YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestile!
Behiç Sonbay

C. Senatosu
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Muhsin Batur
Zeyyat Baykara
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O : 5

Sadi Irmak.
Adnan Başer Kalfaoğlu
H, Nail Kübalı
Safa Reisoğlu

Kemal Cantürk
Fahri Çöker
Hilmi Fırat

N. Kemal Şentürk
Metin Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)
ADANA
M e t a e t ÜnaMı
AĞRI
Kasjm Küfrevi
ANKARA
Turhan Kapanh
Yiğit Köker
AYDIN
A. Metin Taş
BALIKESİR
t. Sıtkı Yırcah
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BOLU
Orhan Ataullah Çalış
BURSA
I. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Barlas Küntay

ÇANAKKALE
İsmail Kutluk
ÇORUM
Safa Yalçuk

İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay

DENİZLİ
Baha Akşit

İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
Ali Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz

DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
ELÂZIĞ
M. Cahit Dalokay
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Sakıp Hatunıoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GÎRESUN
Hayrettin Erkmen
HATAY
Mustafa Deliveli
(Oya

TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Kadri Kaplan
Sezai O'Kan
M. Şükran Özkaya
Cevdet Sun ay
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
AFYONKARAHÎAR
Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Mehmet Atıf Benderîioğfr
ANTALYA
Şerafettin Paker

AYDIN
İskender Cenap Ege
BALIKESİR
Hikmet Asianoğlu
Raif Eriş
BİTLİS
Kâmran İnan
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
GAZİANTEP
Mehmet Kılıç
GÎRESUN
Ali Cüceoğlu
GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bozkurt
İZMİR
Süleyman Tunceî

İZMİR
Mehmet Münir Daldal
Akın Özdemir
KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Yusuf Ziya Ayrım
KASTAMONU
Ali Münif İslâmoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu

KONYA
Ahmet Remzi Hatip
MARDİN
Sait Mehmetoğlu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
ORDU
Ata Bodur
SAMSUN
Refet Rendeci
SİVAS
Tahsin Türkay
TRABZON
Ahmet İhsan BMnoioğlu
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

Katılmayanlar)
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)
KAYSERİ
Sami Turan
KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Muzaffer Demirtaş
KÜTAHYA
Osman Albayrak
Ahmet Özmumcu
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
Rubji Tunakan
NEVŞEHİ?
Ragıp Üner
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NİĞDE
Ergurt Özikianı (İ.)
SAKARYA
Osman Saiihoğlu (Bşk. V.)
SAMSUN
Şaban Demirdağ
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TOKAT
Cevdet Aykan
TRABZON
Ahmet Cesriil Kafa
VAN
Ferid Melen
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Hüsamettin Çelebi
Nemıin Abadan Un at

C. Senatosu

B : 38

8 ; 2 . 1979

O : 5

1979 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasanssnia Verilen Oylarm Sonucu

{§= Sıxyısı : 851)
(Kabul eci.fİmidir.)

Üye sayısı : 134
Oy verenler : 132
Kabul edenler : 101
Reddedenler : 31
Çekimserler : —
Oya katılmayanlar :

52

Açık üyelikler :
(Kabul
TABİİ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
EmanuUah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Kara veli oğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Hayri Öner
Kemâl Sarıiforahimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİ'SAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Aiacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demir ayak
BALIKESİR
Neş'et Akmaııdar

Edenler)
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üstün el
İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bak şık.
Kâmran Erkmetıoğlu

BOLU
Neşet Akmandor
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebiip Raramuiiaoğhı
ÇANAKKALE
İmadettin Elmas
ÇORUM
Abdullah Ercan

KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
KARS
Muzaffer •Şâmiloğî'.t
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Ziya Müezzinoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Âkı? Ak'saç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı

DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ELÂZIĞ
Hasan Iîdan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Selâhâttitf Çolakoğlu
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıçoğlu
İÇEL
İsmail Çaıaloğlu

MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer
MANİSA
| Mustafa Fahri Davı
i

j Mehmet Tevfik Elmas{ yazsr
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MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
MUĞLA
Fevzi Özer
MUŞ
İsmail İlhan
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
tdrls Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
SAMSUN
Bahri Cömert
Ziya Gök?.lp Mülayim
SÜRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SİVAS
Temel Kitapçı
Hüseyün Öztürk
Muhittin Taylan
TEKİRDAĞ
Hay;-i Mumcuoğlu
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Naim Taşan
URFA
Abdıügani Demilîlkol
UŞAK
Aiuııet Tahtakıîıç

B ; 3*
': CUMHURBAŞKANINCA
[
SEÇİLEN ÜYELER

Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestile;
Behic Sonbav

l Muhsin Datur
« Zeyyat Baykara

8.2.

1979

O : 5

Fahri Çöker
Hilmi Fırat
Sadi Irmak
Adnan Başer Kafaoğlu
H. Nail Kübalı

Safa Reisoğlu
N. Kemal Şentürk
Metin Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)

GİRESUN
Hayrettin Erkmen
İSPARTA
Mustafa Gülcügil

ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
kafa Yalçuk
DENİZLİ
Baha Akşit

BALkAFNk
î. Silki Y.-.:-ui
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilsin

ERZURUM
Lûtfi Doğan
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuza!

BURSA
1. "abri Çaglayangil
ŞNref: Kayalar
ÇANAKKALE
İsmail Kulluk

A F YO N K A R AHİS AR
Ahnıet Karayiğii;
AĞIN
Kasan Küfrevi
ANKARA
Turhan Kapanlı
Yiğit Köker

]

BOLU
Orhan Ataubah €•-.•)••

İSTANBUL
Ali Oğuz
KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük

DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
ELAZIĞ
M. Cali!t Dalokay

KASTAMONU
Ali MüNf îsiâmoğkı

KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu
KONYA
Muzaffer Demirtaş
Ahmet Remzi Hatip
MARDİN
Sait Mehrrietoğhı
MUĞLA
Haldun Menteşeoğiu
TRABZON
Ahnıet İhsan Binncioğlu
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce
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Ekrem A<":r--<Sezai O'Kan.
M, Şükran O-A-y--.

ADANA.
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GAZİANTEP
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Ak in özdemir
Süleyman Tuncel
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)
Yusuf: Ziya Aynm
KAYSERİ
Sami Turan
KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Cannoiat

i

i
f

AL KN P- ',
Metımc? Ait-r' ...?. :•.':-Nkv;
ANTALYA
Şerafettin PN:er
AYDP4
İskender Cenap r Ne
A. Metin Ta>
BALIN... .kik
Hikmet ASN.LN.' '

Raif Eriş

KÜTAHYA
Osman Albayrak
Alı met Özmumcu
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HATAY
i
}\i\ ' kavata Den veli
j
İÇEL
İ Talip Özdolay
'
İSTANBUL
| Erdoğan Adak
*: T-^kin. Anburun
i Ahmet Vefa Poyraz
i
l
AMİR
j Mk.i: .;:'• kNNk DaAN

|
MANİSA
i Oral Karaosmanoğlu
Ruhi Tunakan
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
NİĞDE
j| Ergim Ö/kan (L)
I
ORDU
1 Ata Bodur
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SAKARYA
Osman Sallhoğlu (B.-/-;. V.s
SAMSUN
Şaban Demiirdağ
Refet Rendeci
SİVAS
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TOKAT
Cevdet Aykan
Zihni Betil
TRABZON
Ahmet Cemil Kara
URFA
Hasarı Oral
VAN
Ferid Meîen
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Hüsamettin Çelebi
Nermin Abadan Un at

C, Senatosu

B : 38

8 j 2 . 1979

1979 Yîilı Fırat Ünâver&feöi Bütçe Kanunu Tasansma Verilen

O : 5
Oyların

Sonucu

(S. Sayısı : 856)
(Kabul edilmiştir.)

Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
ÇeMnserler

:
:
:
:
:

184
132
101
31
—

Oya katıtanayanJar : 52
Açık üyelifrter : —
(Kabul Edenler)
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldı*
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Hayrı Öner
Kemâl Sarıibrahimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz , ^
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı

BOLU
Neşet Akmandor
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebip Karamullaoğlu
ÇANAKKALE
tmadettin Elmas
ÇORUM
Abdullah Ercan
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ELAZIĞ
Hasan lldan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
Ati Cüceoğlu
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıçoğlu
İÇEL
lsma.il Çataloğlu
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem

Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üstünel
İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
KARS
Muzaffer Şâmiloğhı
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Ziya Müezzünoğkı
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
MARDİN
Mehmet Ali Ankan
MUĞLA
Fevzi Özer
— 160 —

MUŞ
İsmail İlhan
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
İdris Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
SAMSUN
Bahri Cömert
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SİVAS
Temel Kitapçı
Hüseyin öztürk
MuMttin Tayfan
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TRABZON
Hasan Güvem
TUNCELİ
Naim Tasam
URFA
Abdulgani Demirkol
UŞAK
Ahmet Tahrakılıç

C, Senatosu
YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay

B : 38

CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Muhslin Baltur
Zeyyaıt Baykara
Kemal Carntürk

8 ; 2 . 1979

O : 5

Fahri Çöker
Hilmi Fırat
Sadü Irmak
Adnan Başer Kaf aoğlu
H, Nail Kübalı

Safa Reüsoğlu
N, Kemal Şentürk
Metin Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)
AFYONKARAHİSAR
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Kasım Küfrevi
ANKARA
Turhan Kapanh
Yiğit Köke*
BALIKESİR
î. Sıtkı Yırcah
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin

ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay
ERZURUM
Lûtfi Doğan
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GİRESUN
Hayrettin Erkmen
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Ali Oğuz
KASTAMONU
Aii Münif İslâmoğlu

BOLU
Orhan Ataullah Çalış
BURSA
İ. Salbri Çağlayangil
Şeref Kayalar
ÇANAKKALE
İsmail Kutluk
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Baha Akşit
DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı

KAYSERİ
İbrahim, Kirazoğlu
KONYA
Muzaffer Demirtaş
Ahmet Remzi Hatip
MARDİN
Sai: Mehmötoğlıı
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
TRABZON
Ahjmeit İhsan Binİncioğlu
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

(Oya Katılmayanlar)
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Sezai O'kart
M. Şükran Özkaya
Cevdet Sunay
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mdhmöt Ünal'dı (Bşk. V.)

BİTLİS
Kâmran İnan
BURSA
Barlas Küntay
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu (İ. A.)

[GAZİANTEP
AFYONKARAHİSAR
Mehmet
Kılıç
Kâzım Karaağaçlıoğlu
AMASYA
GÜMÜŞHANE
Macit Zeren
Ömer Naci Bozkurt
ANKARA
HATAY
Mehmet Atıf Benderlioğlu
Mustafa Deliveli
ANTALYA
İÇEL
Şerafettin Paker
Talip Özdolay
AYDIN
İSTANBUL
İskender Cenap Ege
Tekin
Arıburun
A. Metin Taş
Ahmet Vefa Poyraz
BALIKESİR
İZMİR
Hikmet Aslanoğlu
Mehmet
Münir
Daldal
Raif Eriş

Akın Özdemir
Süleyman Tuncel
KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)
Yusuf Ziya Ayrım
KAYSERİ
Sami Turan
KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
KÜTAHYA
Osman Albayrak
Ahmet Özmumcu
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
Ruhi Tunakan
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
NİĞDE
Erguni Özikianı (t.)
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ORDU
Ata Bodur
SAKARYA
Osman Sali'hoğlu <jB$Jk.. V.)
SAMSUN
Şaban Demıirdağ
Refet Rendeci
SİVAS
Tahsikı Türkay
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TOKAT
Cevdet Aykan
Zihni Betil
TRABZON
Ahmet CeMil Kara
URFA
Hasan Oral
VAN
Ferid Melen
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Hüsatmiettıin ÇdtdbS
Nertmıin Afb'aldan Unat

C. Senatosu

fi

: 38

8 . 2 . 1979

1979 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına

Verilen

O: 5
Oyların

Sonucu

(S. Sayısı : 847)

(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı : 184
Oy verenler : 128
Kabul edenler : 101
Reddedenler .

27

Çekinserler : —
Oya katılmayanlar : 56
Açık üyelikler : —
(Kabul
TABİİ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Veftbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Hayri Öner
Kemâl Sanihrahimoğiu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAIÎİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Nejat Sarhcalı

Edenler)
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Fikret Gün doğan
Besim Üstünel
İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bak şık
Kâmran Erkmenoğlu
K AHR AM ANM AR AŞ
Rıza Akgün
KARS
Muzaffer Şâmiloğlu

BOLU
Neş'et Akmandor
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebip KaramuilaoğSu
ÇANAKKALE
îmadettin Elmas
ÇORUM
Abdullah Ercan
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ELAZIĞ
Hasan İl dan
ERZİNCAN
Niyazi Ünsa!
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
Ali Cüceoğiu
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıçoğîu
İÇEL
İsmail Çataîoöîu

KASTAMONU
\ Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
| Ziya Müezzinoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
j Abdullah Köseoğiu
j
KONYA
\ Mukbil A bay
\ Erdoğan Bakkaibaşı
I

MALATYA

i

I Süleyman Efe
Hamdi Özer
MANİSA
| Mustafa Fahri Dayı
jj Mehmet Tevfik Elmasi'azar

MARDİN
Mehmet Ali Arıkan <
MUĞLA
Fevzi Özer
MUŞ
İsmail İlhan
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
İdris Güfsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
SAMSUN
Bahri Cömert
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SİVAS
Temel Kitapçı
Hüseyin Öztürk
Muhittin Taylian
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Nai-m Taşan
URFA
Abduigani Demirkol
UŞAK
Ahmet Tahtaikılıç

C. Senatosu
YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay

B : 38

8 . 2 . 1979

0: 5

CUMHURBAŞKANINCA j Fahri Çöker
SEÇİLEN ÜYELER
Hilmi Fırat
Muhsün Batur
Sadi Irmak
Zeyyat Baykara
J Adnan Başer Kafaoğlu
Kemal Cantürk
l H. Nail Kübalı

Safa Reisoğlu
N. Kemal Şentürk
Metin Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)
ANKARA
Turhan Kapanlı
AYDIN
A. Metin' Taş
BALIKESİR
İ. Sıtkı Yırcalı
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BOLU
Orhan Ataullah Çalış
BURSA
I. Sabri Çağlayangil

Şeref Kayalar
Barlas Küntay

ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal

KONYA
Ahmet Remzi Hatip

ÇANAKKALE
İsmail Kutluk

GİRESUN
Fiayrettin Erkmen

KÜTAHYA
Ahmet Özrnumcu

DENİZLİ
Baha Akşit

İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Ali Oğuz
İZMİR
Akın Özdemir

MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu

DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay

KASTAMONU
Ali Münif îslâmoğlu
KAYSERİ
!l İbrahim Kirazoğlu

ERZURUM
Lûtfi Doğan
(Oya

TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Sezai O'Kan
M. Şükran Özkaya
Cevdet Sunay
ADAr>L\
M. Nuri Âdemoğlu
Mehmet Ünal'dı (Bşk. V.)
AFYONKARAHÎSAR
Kâzmı Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Kasım Küfrevi
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Mehmet Atıf Benderlioğlu
Yiğit Köker
ANTALYA
Şerafettin Paker
AYDIN
İskender Cenap Ege
BALIKESİR
Hikmet Aslaıoğlu
Raif Eriş

TRABZON
Ahmet İhsan BirüidoğKı
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

Katılmayanlar)
Süleyman Tuncel
KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)
Yusuf Ziya Ayrım
KAYSERİ
Sami Turan

BİTLİS
Kâmran İnan
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
Safa Yaıçuk
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
ERZURUM
Sakîp Haîunoğlu (İ. A.)
GAZİANTEP
Mehmet Kılıç
GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bozkurt
HATAY
Mustafa DeîiveH
İSPARTA
Mustafa Güicügi!
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Tekin Anburun
Ahmet Vefa Poyraz
İZMİR
Mehmet Münir Dalda!

KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Muzaffer Demirtaş
KÜTAHYA
Osman Albayrak
MANİSA
Oral Karaosrnanoğiıı
Ruhi Tunakan
MARDİN
Sait Mehmetoğlu
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
NİĞDE
Erg um Özkan (İ.)
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ORDU
Ata Bodur
SAKARYA
Osman Salihoğlu (Bşk. V.)
SAMSUN
Şaban Demiirdağ
Refet Rendeci
SİVAS
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TOKAT
Cevdet Ay kan
Zihni Betil
TRABZON
Ahmet Cemil Kara
URFA
Hasan Oral
VAN
Ferid Melen
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Hüsamettin Çelebi
Nem-ıin Abadan - Unat

C. Senatosu

B : 38

8 . 2 , 1979

O: 5

1979 Yılı Atatürit Üniversitesi Bütçe Kanunu Ta samsuna Verften (Şiarın Sonucu

(S. Sayıss : 849)
(Kabul edilmiştir.)

Üye sayısı : 184
Oy verenler : 143
Kabul edenler : 101
Reddedenler : 42
Çekimserler :

—

Oya katılmayanlar : 41
Açık üyelikler : —
(Kabul
TABU ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuier
ADANA
Hayri Öner
Kemâl Sarıiibrahimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik

BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı
BOLU
Neş'et Akmandor
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebip Karamullaoğlu
ÇANAKKALE
İmadettin Elmas
ÇORUM
Abdullah Ercan
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ELAZIĞ
Hasan İldan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş

ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz

GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
Ali Cüceoğlu

ANTALYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak

HAKKARİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıçoğlu
İÇEL
İsmail Çataloğlu

Edenler)
İSTANBUL
Solmaz Belül
Fevzi Hakkı Esatoğiu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üstünel
İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
KARS
Muzaffer Şâmiloğlu
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğîu
KAYSERİ
Ziya Müezzinoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
MARDİN
Mehmet A l Arıkan
164 —

MUĞLA
Fevzi Özer
MUŞ
İsmail İlhan
NİĞDE
Abdullah Emre İîeri
ORDU
İdris Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
SAMSUN
Bahri Cömert
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SİVAS
Temel Kitapçı
Hüseyin Öztürk
Muhittin Tayları
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Naiim Taşan
URFA
Abdıüligani Demürkol
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç

C. Senatosu
YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay

B : 38

CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Muhslin Baıtur
Zeyyat Baykara
Kemal Cantürk

8 . 2 . 1979

O: S

Fahri Çöker
Hitomi Fırat
Sadi Irmak
Adnan Başer Kafaoğlu
H. Naiffl Kübalı

Safa Reisoğlu
N. Kemal Şeritürk
Metin Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)
AFYONKARAHÎSAR
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Kasım Küfrevi
ANKARA
Turhan Kapanh
Yiğit Köken
AYDIN
A. Metin Taş
BALIKESİR
t. Sıtkı Yırcalı
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BOLU
Orhan Ataullah Çalış
BURSA
I. Sabri Çağlayangil

Şeref Kayalar
Barlas Küntay
ÇANAKKALE
İsmail Kutluk
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Baha Akşit
DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Sakıp Hatunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal

GİRESUN
Hayrettin Erkmen
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Ali Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz
İZMİR
Mehmet Münir Daldal
Akın Özdemir
KARS
Yusuf Ziya Ayrım
KASTAMONU
Ali Münif İslâmoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu
Sami Turan
KONYA
Muzaffer Demirtaş
Ahmet Remzi Hatip

MARDİN
Sait Mehsrneltoğhı
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
ORDU
Ata Bodur
SİVAS
Tahsin Ttörfcay
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TRABZON
Ahmet İhsan Birincioğlu
URFA
Hasan Orai
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

(Oya Katd nay anlar)
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Sezai O'Kan
M, Şükran Özkaya
Cevdet Sunay
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mdhmet Ünaldı (Bşk* V.)

BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
Raif Eriş
BİTLİS
Kâmran İnan
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu

(GAZİANTEP
Mehmet Kılıç
AFYONKARAHÎSAR
GÜMÜŞHANE
Kâzım Karaağaçlıoğhı
Ömer Naci Bozkurt
AMASYA
HATAY
Macit Zeren
Mustafa Deliveli
İSPARTA
ANKARA
Mustafa
Gülcügil
Mehmet Atıf Benderlioğlu
ANTALYA
Şerafettin Paker
AYDIN
İskender Cenap Ege

İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Tekin Arıburun
Rahmi Erdem

İZMİR
Süleyman Tuncel

NİĞDE
Ergurt Özlkan (t.)

KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS

SAKARYA
Osman Salihoğlu (Bşk, V.)

Sırrı Atalay (Başkan)
KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
KÜTAHYA
Osman Albayrak
Ahmet Özmumcu
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
Ruhi Tunakanı
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
165

SAMSUN
Şaban Denıirdağ
Refet Rendeci
TOKAT
Cevdet Aykan
TRABZON
Ahmet Cemil Kara
VAN
Ferid Melen
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Hüsamettin Çelebi
Nermin Abadan Unat

C, Senatosu

B : 38

8 . 2 . 1979

1979 Yıîı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanonu insansına Verilen

O: S

Oyların

Sonucu

(S. Sayısı : 858)
(Kabul edilmiştir.)

Üye sayısı : 184
Oy verenler : 144
Kabul edenler : 1Q2
Reddedenler : 42
Çekimserler :
Oya katılmayanlar : 40
Açık üyelikler : —
(Kabul E denler)
TABİİ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
VebJbıi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Supbii Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakul er
ADANA
Hayri Öner
Kemâl Sarıibrahimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Nejat Sarlıcah

BOLU
Neş'et Akın andor
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebip Karamullaoğîu
ÇANAKKALE
înıadettin Elmas
ÇORUM
Abdullah Ercan
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergim
ELAZIĞ
Hasan İlclan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Naİbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
GİRESUN

Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üstünel
İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu

AK Cüceoğîu
HAKKÂRİ
. . ^
IN acı C -icıaı
HATAY
Kemal Kıhçoğiu
İÇEL
ismail Çataîoğîu
İSTANBUL
Solmaz Belüi
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Esatoğlu

MALALYA
Süleyman Efe
Hamdı Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet l'evfik Elrnasyazar
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan
MUĞLA
Fevzi Özer

KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
KARS
Muzaffer Şâmiloğlu
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Ziya Müezzinoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
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MUŞ
İsmail İlhan
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
îdrk Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
SAMSUN
Bahri Cömert
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SİVAS
Temel Kitapçı
Hüseyin Öztürk
Muhittin Taylan
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Zihni Beti!
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Naim Taşan
URFA
Abdulgani Demirkol
UŞAK
Ahmet Tahtaikılıç

C. Senatosu
YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay

B : 38

8 . 2 . 1979

CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Muhsin Batar
Zeyyat Baykara
Kemal Cantürk

O: 5

Fahri Çöker
Hilmi Fırat
SadÜ Irmak
A. Başer Kafaoğüu
H. Nail Kübalı

Safa Reisoğlu
N. Kemal Şentürk
Metin Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)
AFYONKARAHİSAR
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Kasım Küfrevi
ANKARA
Turhan Kapanh
Yiğit Kökec
AYDIN
A. Metin Taş
BALIKESİR
I. Sıtkı Yırcalı
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BOLU
Orhan Ataullah Çalış
BURSA
î. Sabri Çağlayangil

Şeref Kayalar
Barlas Küntay
ÇANAKKALE
İsmail Kutluk
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Baha Akşit
DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Sakıp Hatunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
(Oya

TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Sezai O'Kan
M. Şükran Özkaya
Cevdet Sunay
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.)

BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
Raif Eriş
BİTLİS
Kâmran İnan
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu

GAZİANTEP
Mehmet Kılıç
AFYONKARAHİSAR
GÜMÜŞHANE
Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ömer
Naci Bozkurt
AMASYA
HATAY
Macit Zeren
Mustafa Deliven
ANKARA
İSPARTA
Mehmet Atıf Benderlioğlu
Mustafa Gülcügil
ANTALYA
İSTANBUL
Şerafettin Paker
Erdoğan Adalı
AYDIN
Tekin Arıburun
iskender Cenap Ege

GİRESUN
Hayrettin Erkmen
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Ali Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz

Ahmet Remzi Hatip
MARDİN
Sait Mehmetoğlu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
ORDU
Ata Bodur

İZMİR
Mehmet Münir Daldal
Akın Özdemir
KARS
Yusuf Ziya Ayrım
KASTAMONU
Ali Münif İslâmoğlu

SİVAS
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak

KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu
Sami Turan
KONYA
Muzaffer Demirtaş

TRABZON
Alamet İhsan Birindoğlu
URFA
Hasan Oral
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

Katılmayanlar)
İZMİR
Süleyman Tuncel
KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)
KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
KÜTAHYA
Osman Albayrak
Ahmet Özmumcu
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
Ruhi Tunakaı*,
NEVŞEHİR
Ragıp Üner

NİĞDE
Ergun Özkan (İ.)
SAKARYA
Osman Salihoğlu (Bşlc. V.)
SAMSUN
Şaban Demirdağ
Refet Rendeci
TOKAT
Cevdet Aykan
TRABZON
Ahmet Cemil Kara
VAN
Feri d Melen
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Hüsamettin Çelebi
Nermin Abadan, Una^

C. Senatosu
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8 . 2 . 1979

1979 Yılı Selçuk Üniversiteli Bütçe Kanunu Tasarısına

O: 5

Verişten Oyların Sonucu (S. Sayı» : 865)
(Kabul edilmiştir.)

Üye sayısı
Oy veremler
Kabul edenler
Reddedenler
Çak&nserkr
Oya katılmayanlar
Açık üyelikler

: 184
: 136
: 10Q
: 36
: —
: 48
: —

(Kabul Edenler)
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Hayri Öner
Kemâl Sarıibrahimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
ibrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak

BALIKESİR
Nejat Sarlıcah
BOLU
Neş'et Akmandor
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebip KaramuHaoğlu
ÇANAKKALE
İmadettin Elmas

İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem t
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üstünel
İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu

ÇORUM
Abdullah Ercan
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ELÂZIĞ
Hasan İldan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıçoğlu
İÇEL
İsmail Çataloğlu

KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
KASTAMONU
Mehmet Şeydi beyoğlu
KAYSERİ
Ziya Müezzinoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
MARDİN
Mehmet Alt Arıkan
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MUĞLA
Fevzi Özer
MUŞ
İsmail İlhan
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
İdris Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan;
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
SAMSUN
Bahri Cömert
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SiVAS
Temel Kitapçı
Hüseyüm Öztüirfc
Muhittin Taylan
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Naiim Taşan
URFA
Abdutfgaraî Demirkol
UŞAK
AhJmet Taıhtakıiıç

C. Senatosu
V/OZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay

(B : 38

8 . 2 . 1979

CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Muhsin Baitusr
Zeyyast Baykara
Kemal Cantürk

O: S

Fahri Çöken
Sadii Irtnak
Adnan Başer Kafaoğlu
H. Nail Kübalı

Safa Röisoğlu
N. Kemal Şentürk
Metin Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)
AFYONKARAHİSAR
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Kasım Küfrevi
ANKARA
Turhan Kapanlı
Yiğit Köke*
AYDİN
A. Metin Taş
BALIKESİR
t. Sıtkı Yırcah
BÎLECÎK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BOLU
Orhan Ataullah Çalış

ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GİRESUN
Hayrettin Erkmen
İSTANBUL
Tekin Arıburun
Ali Oğuz
İZMİR
Akın Özdemir

BURSA
1. Sajbri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Barlas Küntay
ÇANAKKALE
İsmail Kutluk
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Baha Akşit

KARS
Muzaffer Şâmdlöğlui
KAYSERİ
ibrahim Kirazoğlu
KASTAMONU
Ali Münif İslâmoğlu
KONYA
Muzaffer Demirtaş
Ahmet Remzi Hatip

DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
ELÂZIĞ
M. Cahit Dalokay
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Sakıp Hatunoğlu
\
(Oya

Ahmet Özmumcu
MARDİN
Saiıt Mehmetoğlu
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
SAMSUN
Refet Rendeci
TRABZON
Ahmet İhsan: Birindöğlu
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

Katılmayanlar)

BİTLİS
Kâmran inan
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
DİYARBAKIR
Selâhattin
Cizrelioğlu
ADANA
GAZİANTEP
M. Nuri Âdemoğlu
Mehmet ÜnalMı (B$k.V.) Mehmet Kılıç
GÜMÜŞHANE
AFYONKARAHİSAR
Ömer Naci Bozkuıt
Kâzım Karaağaçlıoğlu
HATAY
AMASYA
Mustafa Deliveli
Macit Zeren
İSPARTA
ANKARA
Mustafa Gülcügil
Mehmet Atıf Benderlioğlu
İÇEL
ANTALYA
Talip Özdolay
Şerafettin Paker
İSTANBUL
AYDIN
Erdoğan Adalı
İskender Cenap Ege
Ahmet Vefa Poyraz
İZMİR
BALIKESİR
Mehmet Münir Daîdal
Hikmet Aslanoğlu
Süleyman Tuncel
Raif Eriş

TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
SezaJ O'Karı
M. Şükran Özkaya
Cevdet Sunay

KÜTAHYA

KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)
Yusuf Ziya Ayrım
KAYSERİ
Sami Turan
KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
KÜTAHYA
Osman Albayrak
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
Ruhi Tunakan, (
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
NİĞDE
Ergun Özkan (İ.)
ORDU
Ata Bodur
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SAKARYA
Osman SaMhoğlu (B$c. V.)
SAMSUN
Şaban Demıiırtlağ
SİVAS
Tatein Tiirkay
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TOKAT
Cevdet Aykan
Zihni Betil
TRABZON
Ahmet C e m i Kara
URFA
Hasan Oral
VAN
Ferid Melen
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Hüsamettin Çelebi
Nerınin Abadan Unat

C. Senatosu

B : 38

8 . 2 , 1979

O: 5

1979 Yıh KaradenSz Teknıflc Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu (S. Sayısı: 862)
(Kabul edilmiştir.)
Üye sayısı : 184
Oy verenler : 137
Kalbul edenler : 101
Reddedraiiler :

36

Çekimserler :

—

Oya katılmayanlar : 47
Açft üyelikler :
(Kabul
TABİİ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet özgüneş
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Hayri Öner
Kemâl Sarnibrahimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
ibrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz i
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı

BOLU
Neş'et Akmandor
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şöbip Karamulaoğlu
ÇANAKKALE
İmadettin Elmas
ÇORUM
Abdullah Ercan
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ELAZIĞ
Llasan İldan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıçoğlu
İÇEL
İsmail Çataİoğîu

—
Edenler)
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üstünel
İZMİR
Nurhan Artemiz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
KARS
Muzaffer Şârnioğlu
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Ziya Müezzanoğlu ;
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkaîbaşı
MALATYA
Süleyman Efe
Hamdı Özer ':
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
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MARDİN
Mehmet A l Ardcan
MUĞLA
Fevzi Özer
MUŞ
İsmail İlhan
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
İdris Güfsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
SAMSUN
Bahri Cömert
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİVAS
Temel Kitapçı
Hüseyin Öztürk
Muhittin Tayları
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Naüm Taşan
URFA
Abdulgarii Demirkol
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç

C. Senatosu
YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay

B : 38

8 . 2 . 1979

CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Muhsin Batur
Zeyyat Baykara
Kemal Cantüfk

O: 5

Fahri Çöker
Kilimi Fırat
Sadi Irmak.
Adnan Başer Kafaoğlu
H. Nail Kübalı

Safa Reisoğlu
N. Kemal Şentürk
Metin Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)
AFYONKARAHlSAR
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Kasım Küfrevi
ANKARA
Turhan Kapanlı
Yiğit Kökeıî
AYDIN
A. Metin Taş
BALIKESİR
t. Sıtkı Yırcah
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BOLU
Orhan Ataullah Çalış

GİRESUN
Hayrettin Erkmen
İSTANBUL
Tekin Arıburun
Ali Oğuz
İZMİR
Akın özdemir
KARS
Yusuf Ziya Aynın
KASTAMONU
Ali Münif İslâmoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu
KONYA
Muzaffer Demirtaş
Ahmet Remzi Hatip
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)

BURSA
1. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar
Barlas Küntay
ÇANAKKALE
İsmail Kutluk
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Baha Akşit
DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Sakıp Hatunoğlu
(Oya

TABU ÜYELER
Ekrem Acuner
Sezai O'Kan
M. Şükran Özkaya
Cevdet Sunay
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.)
AFYONKARAHlSAR
Kâzım Karaağaçlıoğlu (T.)
AMASYA
Macit Zeren

KÜTAHYA
Ahmet Özmumcu
MARDİN
Saift Mehmetoğla
MUĞLA
Haldun Menteşeoğîu
SAMSUN
Refet Rendeci
TRABZON
Ahmet İhsan Birincioğlu
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal

Katılmayanlar)
KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaktiçük

BİTLİS
Kâmran İnan
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
GAZİANTEP
Mehmet Kılıç
GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bozkurt

KAYSERİ
Sami Turan
KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat

HATAY
Mustafa Deliveli
İSPARTA
ANKARA
Mustafa Gülcügil
Mehmet Atıf Benderlioğlu
İÇEL
Talip Özdolay
ANTALYA
İSTANBUL
Şerafettin Paker
Erdoğan
Adalı
AYDIN
Ahmet Vefa Poyraz
İskender Cenap Ege
İZMİR
BALIKESİR
Mehmet Münir Daldc
Hikmet Aslanoğlu
Süleyman Tuncel
Raif Eriş

KÜTAHYA
Osman Albayrak

SAKARYA
Osman Salihoğlu (Bşk V.)
SAMSUN
Şaban Demirdağ
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SfVAS
Tahsin Türkay
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TOKAT
Cevdet Aykan

NEVŞEHİR
Ragıp Üner

TRABZON
Ahmet Cemil Kara
URFA
Hasan Oral
VAN
Ferid Melen

NİĞDE
Ergun Özkan (l.)
ORDU
Ata Bodur

CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Hüsamettin Çelebi
Nermin Abadan Unat

MANİSA
Oral Karacsmanoğlu
Ruhi Tun ak an
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1979 YUH Kayseri ÜnftversKesi Bütçe Kanunu Tansına Verilen

O: 5

Oyiann

Sonucu

(S. Say»» : 863)
(Kabul edilmiştir.)

Üye sayısı : 184
Oy verenler : 138
Kabul edenler : 102
Reddedenler :

36

Çelöinserler : —•
Oya katılmayanlar : 46
Açık üyelikler : —
(Kabul
TABİİ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
SupbJi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Hayri Öner
Kemâl Sarıilbrahimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
ibrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşa* Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı

BOLU
Neş'et Akmandor
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şehip Karamullaoğlu
ÇANAKKALE
İmadettin Elmas
ÇORUM
Abdullah Ercan
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun
ELAZIĞ
Hasan İldan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Kemal Kılıçoğlu
İÇEL
İsmail Çataloğlu
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahmi Erdem

Edenler)
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üstünel
İZMİR
Nurhan Art em iz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
KARS
Muzaffeu ŞâmiîoğÜu
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
Ziya Müezzinoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E, Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
MALATYA
Süleyman Efe
Hamdi Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
MARDİN
Mehmet AB Arıikan
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MUĞLA
Fevzi Özer
MUŞ
İsmail İlhan
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
İdris Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmü Güneş
SAMSUN
Bahni Cömert
Ziya Gökalp Mülayim
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
AflduMalb. Vehbi Uğur
SİVAS
Temel Kiflapçı
Hüseyin Öztürk
Muhlüttfim Tayfeın
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Nainı Taşan.
URFA
Abdulgalm Demâırkol
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç

C. Senatosu
YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay

OB : 38

CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Müflistin Baitur
Zeyyaıt Baykara
Kemal Cantürk
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Faihni Çöker
H M Fırat
Sadii Irmak
Adnan Başer Kafaoğlu
H, Nail Kuıbab. ,

Safa Reüsoğlu
N. Kemal Şenıtürfk
Metin Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

(Reddedenler)
AFYONKARAHİSAR
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Kasım Küfrevi
ANKARA
Yiğit Köke*
AYDIN
A. Metin Taş
BALIKESİR
I. Sıtkı Yırcalı
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BOLU
Orhan Ataullah Çalış
BURSA
Barlas Küntay

ÇANAKKALE
İsmail Kutluk
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Baha Akşit
DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
ELAZIĞ
M. Cahit Dalokay
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Sakıp Hatunöğly (İ. A.)
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal

GİRESUN
Hayrettin Erkmen
İSTANBUL
Tekin Arıburun
Ali Oğuz
İZMİR
Akın Özdemir
KARS
Yusuf Ziya Ayrım
KASTAMONU
Ali Münif İslâmoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu
Sami Turan
KONYA
Muzaffer Demirtaş
Ahmet Remzi Hatip

KÜTAHYA
Ahmet Özmumcu
MARDİN
Saiıt Mehknetöğlü
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
SAMSUN
Refet Rendeci
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TRABZON
Ahmet İhsan Birancioğlu
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

(Oya Katıl mayanlar)
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Sezai O'Kan
M. Şükran özkaya
Cevdet Sunay
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.)
AFYONKARAHİSAR
Kâzım Karaağaçlıoğlu
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Mehmet Atıf Benderlioğlu
Turhan KapanU
ANTALYA
Şerafettin Paker
AYDIN
İskender Cenap Ege
BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
Raif Eriş

BİTLİS
Kâmran İnan
BURSA
İ. Sabri Çağlayangil
Şeref Kayalar

İZMİR
Mehmet Münir Daldal
Süleyman Tuncel

DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu

KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)

GAZİANTEP
Mehmet Kılıç
GÜMÜŞHANE
Ömer Naci Bozkurt

KOCAELİ
Lütfi Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat

HATAY
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay

KÜTAHYA
Osman Albayrak
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
Ruhi Tunakan

İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Ahmet Vefa Poyraz

MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
NİĞDE
Ergun Özkan (İ.)
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ORDU
Ata Bodur
SAKARYA
Osman Salhöğlu (Bşk. V.)
SAMSUN
Şaban Derniirdağ
SİVAS
Tahsin Türkay
TOKAT
Cevdet Aykan
TRABZON
Ahmet Cemil Kafa
URFA
Hasan Oral
VAN
Fer id Melen
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYE
Hüsamettin Çelebi
Nermin Abadan - Unat

C. Senatosu
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1979 Yılı Boğazüçi ÜniversHesi Bütçe Kanunu Tansına Verilen Oyların

O: 5
Sonucu

(S. Sayısı : 850)
(Kabul edilmiştir.)

Üye sayısı : 184
Oy verenler : 138
Kabul edenler : 3 02
Reddedenler : 36
Çekmserler : —
Oya katrîmayanlar :

46

Açıt üyelikler : —
(Kabul
TABİf ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız:
Muzaffer Yurda kuler
ADANA
Hayri Öner
Kemâl Sarıi'brahimoğîu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik

BOLU
Neş'e't A'krnandor
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebip Karamullaoğlu
ÇANAKKALE
îmadettin Elmas

ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
ibrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz
ARTVİN
Recai Kocaman
AYDIN
Sadettin Demirayak
BALIKESİR
Nejat Sarhcah

GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğkı
GİRESUN
Ali Cücaoğiu
HAKKÂRİ
Naci Cidal

Edenler)
Fevzi Hakkı Esatoğlu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Besim Üstünel
İZMİR
Nurhan Arîemiz
Şeref Bakşık
Kâmran Erkmenoğlu
KAHRAMANMARAŞ
Rıza Akgün
KARS
Muzaffer Şâmiloğlu
KASTAMONU
Mehmet Seydibeyoğiu

ÇORUxM
Abdullah Ercan
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergim
ELAZIĞ
Hasan İldan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş

KAYSERİ
Ziya; Müezzinoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu '
KONYA
Mükbıl Abay
Erdoğan Bakkaîbaşı
MALATYA
Hamdi Özer
Süleyman Efe
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Eimasyazar
MARDİN
Mehmet Ali Arıkan •

HATAY
Kemal Kîhçoğlu
İÇEL
İsmail Çataloğlu
İSTANBUL
Solmaz Belül
Rahnıı Erdem
~
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MUĞLA
Fevzi Özer
MUŞ
İsmail İlhan
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
İdris Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
SAMSUN
Bahri Cömert
Ziya Gökaip Mülayim
SİİRT
Süreyya, Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SİVAS
Temel Kitapçı
HüseySn Öztürk
Muhittin Tayîan
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Hasan Güven
TUNCELİ
Naıinı Taşan
URFA
Abdulgand Demikfkol
UŞAK
Ahmet Tahtakılıç
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YOZGAT
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay
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1 CUMHURBAŞKANINCA 1 Fahri Çöker
I
SEÇİLEN ÜYELER
Hilmi Fırat
Sadi Irmak.
Muhsin Batın
Adnan Başer Kafaoğlu
H. Nail Kübalı

Zeyyat Baykara
1 Kemal Cantürk

I Safa Reisoğlu
N, Kemal Şentürk
Metin Tokeir
Halil Tunç
| Şerif Tüten

(Reddedenler)
AFYONKARAHİSAR
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Kasım Küfrevi
ANKARA
Yiğit KökeD
AYDIN
A. Metin Taş
BALIKESİR
t. Sıtkı Yırcah
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BOLU,
Orhan Ataullah Çalış
BURSA
Barlas Küntay

1

ÇANAKKALE
İsmail Kutluk
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
Safa Yaiçuk
DENİZLİ
Baha Akşit

1

SAMSUN
Refet Rendeci
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak

KASTAMONU
Ali Münif îslâmoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu
Sami Turan
KONYA
Muzaffer Demirtaş
Ahmet Remzi Hatip

ERZURUM
Lûtfi Doğan
Sakıp Hatunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal

TABİİ ÜYELER
1
BİTLİS
Ekrem Acuner
Kâmran İnan
Sezai O'Kan
BURSA
M. Şükran Özkaya
t. Sabri Çağlayangil
Cevdet Sunay
Şeref Kayalar
ADANA
DİYARBAKIR
M. Nuri Âdemoğlu
Seîâhattin Cizrelioğlu
Mehmet Ünaldı (Bşk.V.)
AFYONKARAHİSAR
GAZİANTEP)
Kâzım Karaağaçlıoğlu
Mehmet Kılıç
AMASYA
GÜMÜŞHANE
Macit Zeren
Ömer Naci Bozkurt
ANKARA
HATAY
Mehmet Atıf Benderlioğlu
Mustafa Deliveli
Turhan Kapanlı
İSPARTA
ANTALYA
Mustafa Gülcügil
Şerafettin Paker
İÇEL
AYDIN
1 Talip Özdolay
İskender Cenap Ege
BALIKESİR
1
İSTANBUL
Hikmet Aslanoğlu
I Erdoğan Adalı
Raif Eriş
1 Alamet Vefa Poyraz

MARDİN
Sait Mehmetoğlu
NEVŞEHİR
Ragıp Üner

İZMİR
Akın Özdemir
KARS
Yusuf Ziya Ayrım

DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
ELÂZIĞ
M. Cahit Dalokay

(Oya

KÜTAHYA
Ahmet Özmumcu

GİRESUN
Hayrettin Erkmen
İSTANBUL
Tekin Arıburun
Ali Oğuz

TRABZON
Ahmet İhsan Birincioğlu
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
ZONGULDAK
Ahmet Demir Yüce

katılmayanlar)
ORDU
Ata Bodur
SAKARYA
Osman Salihoğlu (Bşk.V.;
SAMSUN
Şaban Demirdağ

İZMİR
Mehmet Münir Daldal
Süleyman Tuncel
KAHRAMANMARAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)
KOCAELİ
Lütfi Tokoğîu
KONYA
Osrnan Nuri Canpolat
KÜTAHYA
1 Osman Albayrak

SİVAS
Tahsin Tüirfcay
1

TOKA\T

1 Cevdet Aykan
TRABZON
1 Ahmet Cemil Kara

1

URFA

1 Hasan Oral
j
MANİSA
| Ora! Karaosmanoğlu
s Ruhi Tunakan
MUĞLA
j Haldun Menteşeoğlu

I

NİĞDE

[ Ergun Özkan (İz.)
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I

VAN

1 Ferid Melen
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
1 Hüsamettin Çelebi
I Nermin Abadan Unat
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Türkiye - Avrupa E3ionom!İk Topluluğu Arasında Maü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğa»
na Daür Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu (S. Sayışa : 885)
(Kanunlaşmıştır.)
Üye sayısı : 184
Oy verenler : 142
Kaibul edenler : 142
Reddedenler : —<
Çekimserler : —
Oya katılmayanlar : 42
Açık üyelikler : —
(Kabul
TABİİ ÜYELER
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Fahri Özdilek
Mehmet Özgüneş
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
Hayri Öner
Kemâl Sarıiibrabiimoğlu
ADIYAMAN
Yusuf Çetin
AFYONKARAHİSAR
Mustafa Çelik
Ahmet Karayiğit
AĞRI
Kasım Küfrevi
ANKARA
Uğur Alacakaptan
Ergün Ertem
Turhan Kapanlı
Yiğit Köker
İbrahim Öztürk
Cengizhan Yorulmaz
ANTALYA
Reşat Oğuz t

ARTVİN
Recai Kocaman
AYDİN
Sadettin Demirayak
A. Metim Taş
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı
İ. Sıtkı Yırcalı
BİLECİK
Mehmet Erdem
BİNGÖL
Mehmet Bilgin
BOLU
Neşet Akmandor
Orhan Ataullah Çalış
BURDUR
Ekrem Kabay
BURSA
Şebib Karamullaoğİu
Şeref Kayalar
Barlas Kunta y
ÇANAKKALE
îmadettin Elmas
İsmail Kutluk
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
Abdullah Ercan
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Baha Akşit
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Sabahattin Savcı
EDİRNE
Süleyman Sırrı Ergun

Edenler)

İÇEL
İsmail Çataloğlu
Talip Özdolay

İZMİR
Nurhan Artemiz
Kâmran Erkmenoğlu
Akın Özdemir
KAHRAMANHARAŞ
Rıza Akgün
KARS
Yusuf Ziya Ayrım
Muzaffer Şamiloğlu
KASTAMONU
Ali Münif İslâmoğlu
Mehmet Seydibeyoğlu
KAYSERİ
İbrahim Kirazoğlu
Ziya Müezziinoğlu
KIRKLARELİ
Beyti Arda
KIRŞEHİR
E. Akıp Aksaç
KOCAELİ
Abdullah Köseoğlu
KONYA
Mukbil Abay
Erdoğan Bakkalbaşı
Muzaffer Demirtaş
Ahmet Remzi Hatip

İSTANBUL
Tekin Arıburun
Solmaz Belül
Rahmi Erdem
Fevzi Hakkı Esat oğlu
Mehmet Feyyat
Fikret Gündoğan
Ali Oğuz
Ahmet Vefa Poyraz
Besim Üstünel

MALATYA
Süleyman Efe
Hamdı Özer
MANİSA
Mustafa Fahri Dayı
Mehmet Tevfik Elmasyazar
MARDİN
Mehmet AH Arifem
Sait Mehrnetoğhı

ELAZIĞ
M, Cahit Dalokay
Hasan İldan
ERZİNCAN
Niyazi Unsal
ERZURUM
Lûtfi Doğan
Sakıp Hatunoğlu
Hilmi Nalbantoğlu
ESKİŞEHİR
Hikmet Savaş
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
Selâhattin Çolakoğlu
GİRESUN
Ali Cüceoğlu
Hayrettin Erkmen
HAKKÂRİ
Naci Cidal
HATAY
Mustafa Deliveli
Kemal Kılıçoğlu
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MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
Fevzi Özer
MUŞ
İsmail İlhan
NEVŞEHİR
Ragıp Üner
NİĞDE
Abdullah Emre İleri
ORDU
Atla Bodur
İdris Gürsoy
Orhan Vural
RİZE
Talât Doğan
SAKARYA
Hasan Fehmi Güneş
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SAMSUN
Baihıti Cömert
Ziya Gökalp Mülayim
Refet Rendeci
SİİRT
Süreyya Öner
SİNOP
Abdullah Vehbi Uğur
SİVAS
Temiei Kitapçı
Hüseyin Öztürk
MühiMin Taıylaıı
TaJhsiin Türfcaıy
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
(Oya

TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Sezai O'Kan
M. Şükran özkaya
Cevdet Sunay
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mehmet ÜnaMı (Bşk. V.)
AFYONKARAHİSAR
Kâzım Karaağaçkoğlu

BALIKESİR
Hikmet Aslanoğlu
Raif Eriş
BİTLİS
Kâmran İnan
BURSA
j . Sabrı Çağlayangil
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu

GAZİANTEP
Mehmet Kılıç
AMASYA
GÜMÜŞHANE
Macit Zer en
Ömer Naci Bozkurt
ANKARA
İSPARTA
Mehmet Atıf Benderlıoğlu Mustafa Gülcügil
ANTALYA
Şerafettin Paker
AYDIN
İskender Cenap Ege

İSTANBUL
Erdoğan Adalı
İZMİR
Şeref Bakşık
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TRABZON
Ahmet İhsan Birtincioğlu
Hasan Güven
TUNCELİ
Nailm Taşan
URFA
Abdulganıi Demirkol
Hasan Ora!

CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Mulhsiin Batur
Zeyyat Baykara
Kemal Cantürk
Fahri Çöker
Hilmi Fırat

UŞAK
Ahmet Tahtalküıç
YOZGAT
E. Süleyman Ergin
Veli Uyar
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci
Behiç Sonbay
Ahmet Demir Yüce

Sadi Irmak
Adnan Başer Kafaoğlu
H, Nail Kübalı
Safa Reisoğlu
N. Kemal Şeıtfürk
Mdtlkı Toker
Halil Tunç
Şerif Tüten

Katılmayanlar)
Mehmet Münir Daldal
Süleyman Tuncel
KAHRAM ANM A RAŞ
Adnan Karaküçük
KARS
Sırrı Atalay (Başkan)
KAYSERİ
Sami Turan
KOCAELİ
Lütfî Tokoğlu
KONYA
Osman Nuri Canpolat
KÜTAHYA
Osman Albayrak
Ahmet Özmumcu
MANİSA
Ora! Karaosmanoğlu
Ruhi Tunakan

)>&<*
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NİĞDE
Ergün Özkan (İ.)
SAKARYA
•Osman Salihoğlu (Bşk, V.)
SAMSUN
Şaban Demıirdağ
TEKİRDAĞ
Orhan Öztrak
TOKAT
Cevdet Aykan
Zihni Betil
TRABZON
Ahmet Cemil Kara
VAN
Ferid Melen
CUMHURBAŞKANINCA
SEÇİLEN ÜYELER
Hüsamettin Çelebi
Nermin Abadan Unat

Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
38
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BİRLEŞİM
Perşembe

Saat : 10.00

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA
SUNUŞLARI
B i İKİNCİ DEFA OVA KONULACAK İŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ
KARARLAŞTIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B < TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
X I . — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/20:8; C.
Senatosu: 1/583) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi:
3Q . 1 . 1979)
X 2. — 1979 yılı İstanjbul Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 1/224; C, Senatosu: 1/599) (S. Sayı
sı : 860) (Dağıtma tarihi : 30.1,1979)
X 3. — 1979 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra-<
poru. (M. Meclisi : 1/223; C. Senatosu : 1/598)
ı(S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979)
X 4. — 1979 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanunu
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mecılisi: 1/219; C. Senatosu : 1/594) (S. Sayısı: 855)
(Dağıtma tarihi : 30JJİ979)
X 5. — 1979 yılı An'kara Üniversitesi bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M.
Meclisi: 1/212; C. Senatosu: 1/587) (S. Sayısı: 848)
(Dağıtma tarihi : 3q.'L1979)
X 6. — 1979 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 1/221; C. Senatosu : 1/596) (S. Sayı
sı : 857) (Dağıtma tarihi : 30JL1979)

X 7. — 1979 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (M. Meclisi : 1/225; C. Senatosu :
1/600) (S. Sayısı : 861) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979)
X 8. — 1979 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe
Ikanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu<
(M. Meclisi : 1/217; C. Senatosu : 1/592) (S. Sayı
sı : 853) (Dağıtma tarihi: 30Jİ.1979)
X 9. — 1979 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe
ıkanun tasarısı ve Bütçe Katma Komisyonu, raporu.
(M. Meclisi : 1/218; C. Senatosu : 1/593) (S. Sayı
sı : 854) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979)
X 10. — 1979 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 1/216; C. Senatosu : 1/591) (S. Sayı
sı : 852) (Dağıtma tarihi: 30.1.1979)
X 11. — 1979 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Kartma Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 1/228; C. Senatosu : 1/603) (S. Sa
yısı : 864) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979)
X 12. — 1979 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M.
Meclisi : 1/215; C. Senatosu : 1/590) (S. Sayısı : 851)
(Dağıtma tarihi : 30.1.1979)
X 13. — 1979 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/220; C. Senatosu : 1/595) (S. Sayısı : 856)
(Dağıtma tarihi : 30.1.1979)
X 14. — 1979 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe ka-<
nunu tasarısı ve Bütçe Karina Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 1/211; C. Senatosu : 1/586) (S. Sayısı :
847) (Dağıtma tarihi : 3QJİ.1'979>
X 15. — 1979 yılı Ataifcürik Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu*
(M, Meclisi : 1/213; C. Senatosu : 1/588) (S. Sayısı :
849) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979)
X 16. — 1979 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M.
Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 1/597) (S. Sayısı : 858)
(Dağıtma tarihi : 30.1.1979)
(Devamı arkada)

X 17. — 1979 yılı Selçu'k Üniversitesi Bütçe ka
munu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu.
(M. "MecM : 1/229; C. Senatosu: 1/604) (S. Sayısı :
865) (Dağıtma tarihi : 30.il.1979)
X 18. — 1979 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi
Bütçe kanunu tasarısı ve "Bütçe Karma Komisyonu
raporu. (M. Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/60(1)
(S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979)
X 19. — 1979 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 1/227; C. Senatosu: 1/60,2) (S. Sayısı :
«863) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979)
X 20. — 1979 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu.
(M. Meclisi : 1/214; C. Senatosu: 1.589) (S. Sayısı:
850) (Dağıtma tarihi : 30-1.1979)
X 2i. — 1979 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 1/231; C. Senato : 1/606)
(S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979)
X 22, — 1979 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü
Btüçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu. (M. Meclisi : 1/230; C. Senatosu: 1/605)
(S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979)

....>...

X 23. — 1979 yıh Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe ikanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komffs-t
yonu raporu. (M. Meclisi : 1/234; C. Senatosu :
1/609) (S. Sayısı : 870) (Dağıtma tarihi: 30.1.1979)
X 24. — 1979 yıh Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporu. (M. Meclisi: 1/235; C. Senatosu : 1/610)
(S. Sayısı : 871) (Dağıtma tarihi: 30,1.1979)
X 25. — 1979 yıh Devlet Üretimle Çiftîi'kleri Gendi
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kanma
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/236; C. Senato
su.- 1/611) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma tarihi: 30.1,1979)
X 26. — 1979 yılı Orman. Genel Müdürlüğü Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru. (M. Meclisi : 1/238; C. Senatosu : 1/613) (S. Sa
yısı : 874) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979)
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Topu»* : ıs C U M H U R İ Y E T SENATOSU S. Sayısı : 885
Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Mali Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının
Millet Meclisince Kabul Olunan Metni ve Cumhuriyet Senatosu
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plan Komisyonları
Raporları, (M. Meclisi : 1/157; C, Senatosu : î / 6 1 7 )
(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 268)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 2036

29 . 1 „ 1979

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet (Meclisinin 231.1979 tarihli 38 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Türkiye - Avrupa
Ekonomik Topluluğu Arasında Mali Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı,
dosyası ile (birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Cahit Karakaş
Millet Meclisi Başkam

Not : Bu tasarı 19 . 6 . 1978 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 18,
23 . 1 1979 tarihli 37 ve 38 nci birleşimlerinde görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısv : 268)

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ METİN
TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik
Dairesi Başkanlığı
Sayı : 101-99/06645

14 . 6 . 1978

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Dışişleri Bakanlığınca hazırlaman ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 9 . 6 . 1978
talihinde kararlaştırılan «Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasmda Mali Protokolün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ile eki protokol iMşik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını Saygıyla !arz ederini.
Bülent Ecevit
Başbakan
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GEREKÇE
1. Bu tasan ile Yüce Meclisin onayına sunulan «Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında
Mali Protokol», Türkiye - AET Ortaklığı çerçevesinde 1964 yılından bu yana sürdürülmekte olan mali iş
birliğini, yeni bir dönem için uzatmak amacına yönelmiştir.
2. 'Bilindiği gibi, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasındaki ilişkiler 12 Eylül 1963'de
imzalanıp 4 Şubat 1964 tarih ve 397 sayılı Kanunla onaylanması uygun
bulunan ve bu çerçevede 20 Ka
sım 1964 tarih ve 6/3930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan «Türkiye ile Avrupa Ekonomik Top
luluğu arasında bir ortaklık yaratan anlaşma» (Ankara Anlaşması) ile ona eklenen ve 23 Kasını 1970'de im
zalanıp 22 Temmuz 1971 tarih ve 1448 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunarak 22 Aralık 1972 tarih ve
7/5476 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Katma Protokol ile yürütülmektedir.
3. AET ile Türkiye arasındaki ortaklık ilişkisi, ülkemizin, kademeli bir ekonomik bütünleşme yoluyla Top
luluğa tam üye olarak katılmasını öngörmektedir. Ortaklık Anlaşması üç safhayı kapsamaktadır.
a) Topluluğun yardımları ile Türkiye ekonomisinin güçlendirileceği, 1964 - 1969 yılları arasında idrak
olunan, hazırlık dönemi;
b) Topluluk ve Türkiye arasında gümrük birliğinin başlatıldığı ve her iki tarafın ekonomi politikalarının
birbirine uydurulacağı, halen içinde bulunulan geçiş dönemi;
c) Topluluk ve Türkiye'nin gümrük birliğinin ve ekonomik politikalarının daha ileri ölçüde koordinas
yonunun sağlanacağı, son dönem;
4. Ortaklık Anlaşması, hazırlık ve Geçiş dönemleri için konulan hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmak ama
cıyla, Topluluk ile Türkiye arasında kapsamlı bir mali işbirliğini öngörmüştür. Sözkonusu işbirliği çerçevesin
de Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu, iki Mali Protokol uygulanmasından sonra, 12 . 5 . 1977 tarihin
de Üçüncü Mali Protokolü imzalamışlardır.
5. Topluluk üyesi ülkeler adına hareket eden ve onların bütçe fonlarını kullanan Avrupa Yatırım Banka
sınca (AYB), 1964 - 1969 yılları arasında Türkiye'ye Ortaklık Anlaşmasına ekli Birinci Mali Protokol'e gö
re, uygun koşullar ile 175 milyon hesap birimi (h.b) kredi sağlamıştır. (Birinci. Mali Protokol'ün yürürlükte ol
duğu süre zarfında 1 h.b. = 1$; 1 $ = 9 TL.'ya tekabül etmiştir.)
Kredinin süresi 5 yıl olarak tespit edilmiş, altyapı projelerine % 3, sanayi projelerine % 4.5 faiz haddi
uygulanması öngörülmüştür.
Vade her iki alanda da ödemesiz devre 7 yıl olmak üzere 30 yıl olarak kabul edilmiştir.
Verilen kredinin tümü 1970 yılı sonunda mukaveleye bağlanmış, fiili ödemede ise Boğaz Köprüsü ile ilgili
son ödemenin 1976 yılı ortalarında gerçekleşmesi ile tamamen tüketilmiştir.
Alınan ödünçlerle 11 kamu, 33 özel sektöre ait olmak üzere ceman 44 projenin finansmanına katkıda bu
lunulmuştur.
Kamu projelerine 145 090 000 h.b., özel projelerine ise 29 910 000 h.b. tutarında kredi verilmiştir.
44 projenin 7'si altyapı, 37'si ise sanayi projesidir.
Altyapı projelerine ayrılan miktar 105 900 000 h/b.'ye ulaşmaktadır. Bu meblağ tüm kredinin % 65'ine te
kabül etmektedir. Bu meblağın 59 900 000 h.b.'si enerji projelerine, 34 000 h.b. ulaştırma projelerine,
15 000 000 h.b.'si sulama projelerine tahsis edilmiştir.
Sanayi projelerine ayrılan miktar ise kamu ve özel sektör dahil 69 100 000 h. b. tutarındadır. Bu miktar
da tüm kredinin % 35'ine tekabül etmektedir.
23 Kasım 1970 tarihinde imzalanan ve 1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe giren, İkinci Mali Protokol ise ye
ni bir durum ortaya çıkarmıştır. Türkiye sözkonusu Protokolle yalnız üye ülkeler bütçelerinden verilen
ödünçlerden değil, AYB'nin kendi özkaynaklarından verilen ödünçlerden de yararlanmak imkânını bulmuştur.
İkinci Mali Protokolle verilen kredi, 195 milyon h.b.'si üye Devletler 25 milyon h.b. Banka özkaynakların
dan olmak üzere 220 milyon h.b.'ye baliğ olmaktadır.
Sözkonusu kredinin süresi beş yıl olmakla beraber Protokole konulan 23 Mayıs 1976 tarihi bu dönemi
sınırlayarak, yürürlük muamelelerinden doğan zaman kaybını bir bakıma telafi etmiştir. Vade 30 yıl, öde
mesiz süre 8 yıl olarak kabul edilmiş, altyapı projelerinde % 2,5, sanayi projelerinde ise % 4,5 faiz uygu
laması öngörülmüştür. Banka kredisinin şartları ise piyasa şartlarına tabi tutulmuştur.
Cumhuriyet Senatosu
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30 Haziran 1977 tarihi itibariyle sözkonusu kredinin üye Devletler bütçelerinden verilen 195 milyon
h.b.'lik kısmında 188 700 milyon h.b. ile Banka özkaynaklarından verilen 25 milyon h.b.'lik kredinin tümü
mukaveleye bağlanmıştır.
Kamu projelerine ayrılan miktar 1976 yılı sonu itibariyle bakiye hariç 165 900 milyon h.b.'dir. 8 proje
bu krediden istifade etmektedir. (Petkim, TCDD - Elektrik, TCDD - Dizel, THY, Gediz II, Seka - AK
DENİZ, Afşin - Elbistan, Berdan Sulama). Bu meblağın 77 milyon h.b.'si enerjiye, 36 450 milyonu ulaştır
maya, 21 milyonu sulamaya, 31 400 milyon h.b.'si de sanayie ayrılmıştır.
Özel sektör projelerine ayrılan miktar 20 milyon h.b.'si özel şartlı ödünçlerden, 25 milyon h.b.'si Banka
özkaynaklarından olmak üzere 45 milyon h.b.'ye ulaşmıştır.
II nci Mali Protokol çerçevesinde mukaveleye bağlanan kredilerin 134 500 000 h.b.'si altyapı 76 400 000
h.b.'si ise sanayi projelerine ait bulunmaktadır. (İkinci Mali Protokolün yürürlükte olduğu süre zarfında
ABD parasının değer kaybetmesi 1 h.b. — 1,2 $ olarakkulianılmasını gerektirmiştir.)
7. AET'ye üç yeni üyenin katılması (İngiltere, Danimarka, İrlanda) sonunda 1973 yılında AET ile imza
lanan Tamamlayıcı Protokol ile yeni üye ülkeler 47 milyon h.b. tutarında ilave bir kredi vermeyi taahhüt
etmişlerse de, bu protokolün henüz onaylanmamış olması nedeniyle sözkonusu meblağ kullanılabilir hale
gelememiştir.
8. I ve II nci Mali protokollerin ekonomimize müspet katkıları dikkate alınarak ve II nci Mali Protokolün,
«Bu Protokolün sona ermesinden bir yıl önce, Âkit Taraflar, mali yardım alanında yeni bir dönem için ön
görülebilecek hükümleri incelerler» diyen 10 ncu maddesi hükmünün ışığında, Türkiye ile AET arasında
sürdürülmekte olan Mali İşbirliğinin yeni bir dönem için devam ettirilmesine, taraflar, 20 Aralık 1976 tarihin
de Brüksel'de akdedilen Ortaklık Konseyi toplantısında karar vermişlerdir. Toplulukla yapılan müzakerelerin
sonunda Üçüncü Mali Protokol 12.5.1977 tarihinde Türkiye adına, Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil ve
Topluluk adına AET Konseyi Dönem Başkanı İngiltere Dışişleri Bakanı David Owen arasında imzalanmıştır.
III ncü Mali Protokol gerek kredi miktarı, gerekse kredi şartlan bakımından önceki protokollere nazaran
daha müspet unsurlar ilave etmektedir.
Bu Protokole göre, Topluluğun Türkiye'ye, 220 milyon hesap birimi üye devletler bütçelerinden 90
milyon hesap birimi de Avrupa Yatırım Bankası özkaynaklarından olmak üzere toplam 310 milyon hesap biri
mi tutarında kredi vermesi öngörülmektedir.
Üye Devletler bütçelerinden sağlanan kredinin vadesi 40 yıl, ödemesiz devresi 10 yıl, faizi % 2,5 olarak
tespit edilmiştir. Sözkonusu kredi, kârlılığı yaylı ve uzun vadeli yatırımların finansmanında kullanılacaktır.
Avrupa Yatırım Bankası'nın özkaynaklarından sağlanan kredilerden normal kârlılıktaki kamu ve özel sek
tör projeleri yararlanacak ve bu kredilere piyasa şartları uygulanacaktır.
Onay işlemlerinin tamamlanmasından sonra uygulanmasına başlanacak olan Protokol, 31 Ekim 1981'e ka
dar yürürlükte kalacaktır.
III ncü Mali Protokolün, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlar çerçevesinde ekonomimize
küçümsenmeyecek bir katkıda bulunacağı açıktır. Gerçekten III ncü Mali Protokolün yürürlükte kalacağı
süre zarfında ekonomimiz başta dış ticaret dengesinin bilinen karakteri ve son yıllar zarfında işçi dövizleri
ve turizm gelirlerindeki gerilemeler nedenleriyle önemli dış kaynak ihtiyacı içinde olacak ve dış finansman so
runu, ekonomimizin başta gelen meselelerinden birisi olmaya devam edecektir.
I ve II nci Mali Protokol uygulamalarında üzerinde önemle durulan husus AYB kanalı ile aldığımız
kredilerin Kalkınma Planlarımızda öngörülen yapısal değişmeyi hızlandıracak sahalarda kullanılması olmuş
tur. III ncü Mali Protokol alınacak kredileri bu prensibe mutlak bir şekilde riayet edilmek şartıyla kullanıl
masını mümkün kılan hükümler öngörmektedir.
Mali Protokolün 2 nci maddesine göre;
a) Türk ekonomisinin verimliliğinin artmasına katkıda bulunan ve özellikle Türkiye'nin daha iyi bir eko
nomik altyapı, daha yüksek randımanlı bir tarım ve yönetimlerinin niteliği ne olursa olsun - kamu veya özel
- sanayi veya hizmet sektörlerinde modern ve rasyonel şekilde işletilen teşebbüsler ile donatılmasını amaç edi
nen;
b) Ortaklık Anlaşması amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olan;
c) Yürürlükteki Türk Kalkınma Planı çerçevesinde yer alan;
Cumhuriyet Senatosu
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Yatırım projeleri, finansman için seçilebileceklerdir. Türkiye'nin ödemeler dengesi durumunun iyileşmesine
katkıda bulunmaya elverişli projelere özel bir önem verileceği Protokolde ayrıca belirtilmiştir.

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü

1 , 2 , 1979
TASARI VEYA TEKLİFİN

Sıra Sayısı
M. M. C. S.

Özeti

268

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Mali Protokolün Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı.
MÎLLET MECLİSİNDE KALDIĞI SÜRE
: 3 aydan fazla,
CUMHURİYET SENOTOSUNDA KALACAĞI SÜRE : 3 ay.
SÜRENİN BİTİŞ TARİHİ
: 30 Nisan 1979
TASARI VEYA TEKLİFİN HAVALE EDİLDİĞİ
KOMİSYONLAR, TANINAN SÜRE (Gün)
1. — Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu.
Bir hafta
2. — Bütçe ve Plan Komisyonu.
Bir hafta
3. — GÜNDEME
7 . 2 . 1979

Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu
Cumhuriyet Senatosu
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma
Komisyonu
Esas No.: 1J617
Karar No. : 4
Sıra NoL: 8

2,2.

1979

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Millet Meclisinin 23 .1 .1979 tarihli 38 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Mali Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı, ilgili Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının temsilcilerinin de katılmasıyla 2 . 2. 1979 tarihli toplantı
da komisyonumuzca görüşüldü..
Tasarının gerekçesinde de görüldüğü gibi, 3 ncü Mali Protokol, 12 . 5 . 1977 tarihinde taraflarca im
zalanmış olup, protokole göre topluluğun Türkiye'ye, 220 milyon hesap birimi üye devletler bütçesinden,
90 milyon hesap birimi de Avrupa Yatırım Bankası özkaynaklarından olmak üzere toplam 310 milyon he
sap birimi tutarında kredi vermesi öngörülmektedir.
Üye Devletler bütçelerinden sağlanan 220 milyon hesap birimi kredinin vadesi 40, ödemesiz devresi 10
yıl, faizi % 2,5 olarak tespit edilmiş olup; bu kredi, kârlılığı yayılı ve uzun vadeli yatırımların finansma
nından kullanılacaktır.
Avrupa Yatırım Bankasının özkaynaklarından sağlanan 90 milyon hesap birimi kredilerden ise normal
kârlılıktaki kamu ve özel sektör projeleri yararlanacak ve bu kredilere piyasa şartları uygulanacaktır. Onay
işlemlerinin tamamlanmasından sonra uygulanmasına başlanacak olan bu Mali Protokol, 31 Ekim 1981'e
kadar yürürlükte kalacaktır.
Cumhuriyet Senatosu
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Bu gerekçelerle hazırlanan yasa tasarısının 1, 2, 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir.
Bu tasarının amaçladığı konunun önemi ve ivediliğine binaen Genel Kurulda öncelikle görüşülmesi ka
rarlaştırılmıştır.
Havalesi gereğince Bütçe ve Plan Komisyonuna gönderilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu
lur,
Başkan
Samsun
Ziya Gökalp Mülayim

Başkanvekili
Tabii Üye
Selâhattin Özgür
Toplantıda bulunamadı.

Uye
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye
Metin Toker

Bu Kanunda Sözcü
Ankara
Ergün Ertem

Kâtip
Edirne
Süleyman Sırrı Ergun

Üye
Ankara
Uğur Alacakaptan
Toplantıda bulunamadı.

Üye
İzmir
Şeref Bakşık
Toplantıda bulunamadı.

Üye
Ankara
Atıf Benderlioğlu

Üye
Giresun
Hayrettin Erkmen

Üye
İstanbul
Erdoğan Adalı
Toplantıda bulunamadı.

Oral

Üye
İstanbul
Besim Üstünel
Toplantıda bulunamadı.

Üye
Manisa
Karaosmanoğlu

Üye
Tabii Üye
Ahmet Yıldız

Üye
Çorum
Safa Yalçuk
Toplantıda bulunamadı.
Üye
Tekirdağ
Orhan Öztrak
Toplantıda bulunamadı.

Bütçe ve Plan Komisyonu Rapor»
Cumhuriyet Senatosu
Bütçe ve Plan Komisyonu
Esas No. : 1/617
Karar No.: 24
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Millet Meclisinin 23 Ocak 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde görüşülerek açık oyla kabul edilen, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Mali Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı, Millet Meclisi Başkanlığının 29 Ocak 1979 tarihli ve 2036 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmiştir. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca da 4 Şubat 1979 tarihinde Komisyonu
muza gönderilen tasarı, Komisyonumuzun 7 Şubat 1979 tarihli toplantısında, Dışişleri ve Maliye bakanlık
ları temsilcileri de hazır bulunduğu halde görüşülmüştür,,
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Tasarı, Türkiye ve AET Ortaklığı arasında 1964 yılından beri süregelen mali işbirliğinin yeni bir dönem
için uzatılması amacıyla imzalanan «Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında
Mali Protokol» ün
Yüce Meclislerce onaylanmasını öngörmektedir.
III ncü mali protokol gerek kredi miktarı, gerekse kredi şartları bakımından önceki protokollere naza
ran daha müspet unsurlar ilave etmektedir.
Bu protokole göre topluluğun Türkiye'ye, 220 milyon hesap birimi üye devletler bütçelerinden 90 mil
yon hesap birimi de Avrupa Yatırım Bankası özkaynaklarından olmak üzere toplam 310 milyon hesap bi
rimi tutarında kredi vermesi öngörülmektedir.
İkinci maddede belirtilen toplam 310 milyon hesap birimlik ikraz, memleketimizle AET arasında bir or
taklık yaratan Anlaşmanın hedeflerine ulaşmasını teşvik amacıyla yapılan III ncü mutad protokoldür. Bu
bakımdan bu protokolün, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planımızın finansmanı için gerekli olan dış kay
nakların sağlanması ile ilgili olarak ortaklık nezdinde vaki olabilecek girişimlerimize engel olmayacağı do
ğaldır.
Söz konusu kredi, kârlılığı yayılı ve uzun vadeli yatırımların finansmanında kullanılacaktır. Üye Devlet
ler bütçelerinden sağlanan kredinin vadesi 40 yıl, ödemesiz devresi 10 yıl ve faizi de % 2,5 olarak saptan
mıştır,
Onay işlemlerinin tamamlanmasından

sonra protokol uygulanmaya başlanacak ve 31 Ekim 1981'e kadar

yürürlükte kalacaktır.
Bu gerekçelerle hazırlanan tasarı Komisyonumuzca da olumlu bulunmuş ve maddelerinin görüşülmesine
geçilmiştir.
Millet Meclisi metninin 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir.
Avrupa Yatırım Bankasının özkaynaklarından sağlanan normal kârlılıktaki kredilerin, kamu ve özel sek
tör projelerinde bir an önce kullanılabilmesi için işbu tasarının yasalaşmasının çabuklaştırılması için Genel
Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması da Komisyonumuzca karar altı
na alınmıştır.
îşbu raporumuz, Genel Kurulun olurlarına arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MÎLLET MECLİSİNİN KABUL
ETTİĞİ METİN

Türkiye - Avrupa Ekonomik Top
luluğu Arasında Mali Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı

[Türkiye - Avrupa Ekonomik Top
luluğu Arasında Mali Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı

MADDE 1. — 12 Eylül 1963
tarihinde Ankara'da imzalanmış,
4 Şubat 1964 tarih ve 397 sayılı Ka
nunla onaylanması uygun bulun
muş, 22 Ekim 1964 tarih ve 6/3820
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile
onaylanmış ve 20 Kasım 1964 ta
rih ve 6/3930 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı ile yürürlüğe konulmuş
olan «Türkiye ile Avrupa Ekono
mik Topluluğu Arasında 3ir Or
taklık Yaratan Anlaşma» ile kuru
lan Türkiye AET Ortaklığı çerçeve
sinde Türk ekonomisinin verimli
liğini artırmak ve anlaşmanın amaç
larının gerçekleştirilmesine yar
dımcı olmak amacıyla Türk kal
kınma planlan çerçevesinde yer
alan yatırım projelerinin finans
manı için 12 Mayıs 1977 tarihinde
imzalanan «Türkiye - Avrupa Eko
nomik Topluluğu Arasında Mali
Protokol» ün onaylanması uygun
bulunmuştur.

MADDE 1. — 12 Eylül 1963
tarihinde Ankara'da imzalanmış,
4 Şubat 1964 tarih ve 397 sayılı Ka
nunla onaylanması uygun bulun
muş, 22 Ekim 1964 tarih ve 6/3820
sayıh Bakanlar Kurulu kararı ile
onaylanmış ve 20 Kasım 1964 ta
rih ve 6/3930 sayılı Bakanlar Ku
rulu kararı ile yürürlüğe konulmuş
olan «Türkiye ile Avrupa Ekono
mik Topluluğu Arasında Bir Ortaklık Yaratan Anlaşma» ile kurulan Türkiye AET Ortaklığı çerçevesinde Türk ekonomisinin verimli ligini artırmak ve anlaşmanın amaçlarının gerçekleştirilmesine yar
dımcı olmak amacıyla Türk kal
kınma planlan çerçevesinde yer
alan yatırım projelerinin finans
manı için 12 Mayıs 1977 tarihinde
imzalanan «Türkiye - Avrupa Eko
nomik Topluluğu Arasında Mali
Protokol» ün onaylanması uygun
bulunmuştur.

I
I
I
I
I

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür.

MADDE 3. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür.
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DIŞİŞLERİ, TURİZM VE TA
NITMA KOMİSYONUNUN KA
BUL ETTİĞİ METİN

BÜTÇE VE PLAN KOMİSYO
N U N U N KABUL ETTÎĞÎ ME
TİN

\Türkiye - Avrupa Ekonomik Top
luluğu Arasında Mali Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı

{Türkiye - Avrupa Ekonomik Top
luluğu Arasında Mali Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı

MADDE 1. — Millet Meclisi
metninin 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği metnin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmşitir.

MADDE 2. — Millet Meclisi
metninin 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği metnin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi
metninin 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi
nin kabul ettiği metnin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.
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TÜRKİYE - AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU ARASINDA
MALÎ PROTOKOL
Bir yandan^
Türkiye Cumhurbaşkanı,
Öte yandan,
Majeste Belçikalılar Kralı,
Majeste Danimarka Kraliçesi,
Federal Almanya Cumhurbaşkanı,
Fransa Cumhurbaşkanı,
İrlanda Başkanı,
İtalya Cumhurbaşkanı,
Altes Royal Lüksemburg Büyük Dükü,
Majeste Hollanda Kreliçesi,
Majeste Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve,
Kuzey irlanda Kraliçesi
Ve Avrupa Toplulukları Konseyi,
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık yaratan Anlaşmanın hedeflerine ulaştırılma
sını kolaylaştırmak için Türk ekonomisinin hızlandırılmış bir şekilde kalkınmasına yararlı olmak ARZUSUYLA,
Türkiye Cumhurbaşkanı,
Majeste Belçikalılar Kralı,
Majeste Danimarka Kreliçesi,
Federal Almanya Cumhurbaşkanı,
Fransa Cumhurbaşkanı,
irlanda Başkam*
italya Cumhurbaşkanı,
Altes Royal Lüksemburg Büyük Dükü,
Majeste Hollanda Kreliçesi,
Majeste Büyük Britanya Birleşik Krallığı ve,
Kuzey irlanda Kreliçesi,
Ve Avrupa Toplulukları Konseyi,
Tam yetki ile ATAMIŞLARDIR, ADLARI GEÇENLER yetki belgelerinin karşılıklı olarak verilme
sinden ve bunların usul ve şekil bakımından uygunluklannın anlaşmasından sonra, aşağıdaki hükümler üze
rinde UYUŞMUŞLARDIR.
Madde : 1
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasındaki Ortaklık çerçevesinde, Topluluk, kalkınmasını hız
landırmak üzere Türkiye'nin aldığı tedbirlerle gösterdiği çabaya, bu Protokolde belirtilen şartlar içinde ta
mamlayıcı olarak katılır.
Madde : 2
1. 1 nci maddede belirtilen hedefler uyarınca 31 Ekim 1981 tarihinde son bulan bir dönem içinde, 310
milyon b.b. tutarında global bir meblağ aşağıdaki düzeyde taahhüt edilebilir :
a) Avrupa Yatırım Bankasının - bundan böyle «Banka> diye anılacaktır - kendi özkaynaklarından
ödünç şeklinde tahsis edeceği 90 milyon a.h.b.
b) Topluluğun vereceği yetki üzerine Bankanın özel şartlı ödünç şeklinde tahsis edeceği 220 milyon
a.h;b.
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2. Türk Devleti veya Türk Devletinin oluru ile mahalli idareler veya merkezi veya bir müessesesi Tür
kiye'de bulunan kamu veya özel teşebbüsler tarafından Bankaya sunulan :
a) Türk ekonomicinin verimliliğinin artmasına katkıda bulunan ve özellikle Türkiye'nin daha iyi bir eko
nomik altyapı, daha yüksek randımanlı bir tarım ve yönetimlerinin niteliği ne olursa olsun - kamu veya
özel - sanayi veya hizmet sektörlerinde modern ve rasyonel şekilde işletilen teşebbüsleriyle donatılmasını
amaç edinen;
b) Ortaklık Anlaşması amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olan;
c) Yürürlükteki Türk Kalkınma Planı çerçevesinde
yer alan;
Yatırım projeleri finansmanı için seçilebilir.
3. Yukarıdaki hükümler çerçevesinde yatırım projelerinin tercihine gelince;
a) Ancak münferit projeler ile;
b) Kural olarak ekonominin bütün sektörlerine giren Türk topraklarında gerçekleştirilebilecek yatırım
projeleri, finansmandan yararlanabilir;
c) Türkiye'nin ödemeler dengesi durumunun iyileşmesine katkıda bulunmaya elverişü projelere özel bir
önem verilir,.
4. Projelerin kabulü için gerekli tetkik ve ödünçlerin verilmesi Banka statüsünde öngörülen şekillere,
şartlara ve usullere göre yapılı/..
Madde : 3
1. Her yıl tahsis edilecek meblağlar bu Protokolün tüm uygulama süresince, mümkün olduğu kadar
düzgün şekilde yayılacaktır. Bununla beraber, ilk uygulama süresi içinde tahsisler, makul sınırlar içinde di
ğerlerine nispetle, daha yüksek bir tutara erişebilir.
2. 2 nci maddenin 1 nci paragrafında belirtilen süre sonunda muhtemel bakiye tüketilinceye kadar kul
lanılır. Bu takdirde kullanma bu Protokolde öngörülen şekillere uygun olarak yapılır.
Madde : 4
1. Ödünçler Türk Devleti ya da yetkili Türk kuruluşlarınca tahsis edilebilir ve bu fonlar Banka ile
mutabık kalınarak yararlananlara, bu organlarca tahsis edildikleri projelerin ekonomik ve mali özelliklerine
göre tespit edilecek şartlarla yeniden ödünç verilir.
2. Bankamn kendi özkaynaklarından verilen ödünçlerin süresi ile ligili şartlar, projelerin ekonomik ve
mali özellikleri 'ile uygun şekilde tespit olunur; uygulanan faiz haddi, her ödünç mukavelesinin imzası sıra
sında Banka tarafından uygulanan faiz haddidir.
3. Özel şartlı krediler Türk Devletine yılda % 2,5 faiz haddi ve 10 yıl ödemesiz devre olmak üzere 40
yıl vade ile verilir.;
Türk Devleti, ödünçlerden yararlanan teşebbüsler tarafından geri ödenen ve Banka ödünçlerinin amortis
manı için derhal kullanılmayacak meblağı 2 nci maddenin 2 nci paragrafında belirtilen şekilde yatırım pro
jelerinin finansmanına tahsis edecektir. Türk Devleti Bankaya söz konusu meblağların kullanılışı hakkında
her yıl bilgi verecektir. Bu husus evvelki Mali Protokoller çerçevesinde işlem gören faaliyetlere de uygu
lanır.
4. Bankanın kendi özkaynaklarından verilen ödünçler normal kârlılıktaki projelerin finansmanına öncelik
le tahsis edilir; özel şartlı krediler kârlılığı uzun veya yaygın projelerin finansmanına öncelikle tahsis edilir.
Madde : 5
Ödünçler, kabul edilen yatırım projelerinin gerçekleşmesi 'için gerekli ithalat giderleri olduğu kadar, ince
leme, müşavir - mühendislik ve teknik yardım harcamalar da dahil olmak üzere, gerekli iç giderlerin karş;lanmasında da kullanılabilir.
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Madde : 6
Projelerin gerçekleşmesi için Banka tarafından yapılan katkı,
şeklini alabilir.

Türkiye'nin oluru ile,

ortak finansman

Madde : 7
Öz sermayeleri tamamen veya kısmen topluluk ülkelerinden gelen teşebbüsler, bu Protokolde öngörülen
finansman imkânlarından, sermayeleri milli kaynaklardan gelen teşebbüslerle eşit şartlar içinde yararlanır.
Madde : 8
Bu Protokol çerçevesinde gerçekleştirilen finansman konusu projelerin icrası, idaresi ve bakımı Türkiye'nin
veya 2 nci maddenin 2 nci paragrafında belirtilen diğer yararlananların sorumluluğundadır.
Banka yaptığı mali katkının kararlaştırılan tahsislere uygun olarak ve en iyi ekonomik şartlarda kullanı
lacağı hususundan emindir.
Madde : 9
1. Ödünçlerle finanse edilen projelerin ihale, teklif isteme, pazarlık ve mukavelelerine katılma, Türkiye
Cumhuriyeti ve Topluluk üyesi Devletlerin bütün gerçek ve tüzelkişilerine eşit şartlarla açıktır.
2. Türkiye, bu Protokol uyarınca finanse edilen projelerin gerçekleşmesi için yapılan pazarlık ve muka
veleleri diğer milletlerarası teşkilatlara uygulananlar kadar elverişli bir vergi ve gümrük rejiminden faydalan
dı racaktır.
Madde : 10
Türkiye, bu Protokol uyarınca tahsis edilen ödünçlerden Bankaya kalan faiz ve diğer her türlü meblağın,
milli veya mahalli her çeşit vergi ve mali prelevmandan muaf tutulması için gereken tedbirleri alacaktır.
Madde : 11
Bir ödüncün, Türk Devletinden başka bir kuruluşa verilmesi halinde bu ödüncün verilmesi
fından Türk Devletinin garantisine bağlanabilir,

Banka tara

Madde : 12
Bu Protokol uyarınca verilen ödünçlerin tüm süresi boyunca Türkiye, bu ödünçlerden yararlanan borçlu
lara veya kefillerine, faiz ve komisyonlar ile ödünçlerin geri ödenmesi için gerekli dövizleri tahsis etmekle
yükümlüdür.
Madde : 13
Mali İşbirliğinin neticeleri, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık kuran Anlaş
manın 6 nci maddesi ile kurulan Ortaklık Konsej'inde müzakere mevzuu yapılabilir.
Madde : 14
Bu Protokolün sona ermesinden bir yıl önce, Âkit Taraflar, mali yardım alanında yeni bir dönem
öngörülebilecek hükümleri inceleyeceklerdir.,

için

Madde : 15
Bu Protokol, Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortaklık yaratan Anlaşmaya eklen
miştir.
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Madde : 16
1. Bu Protokol, Âkit Tarafların kendi usullerine göre onay, kabul veya tasdike tabi olur ve Akit Taraf
larca bu husustaki gerekli muamelelerin tamamında tebliğ edilir.
Bu Protokol 1 nci fıkrada öngörülen tebliğ edildiği tarihini izleyen ikinci ayın ilk günü yürürlüğe girer.
Madde : 17
Bu Protokol, her metin eşit şekilde geçerli olmak üzere Türk, Alman, İngiliz, Danimarka, Fransız, İtal
yan, Hollanda dillerinde ikişer nüsha olarak yazılmıştır.
Mali Protokolün 2 noi Maddesi ile ilgili Avrupa Ekonomik Topluluğu Yorumu :
1. Mali Protokolün 2 nci maddesinde belirtilen ödünç miktarını ifade etmek için kullanılan Avrupa
hesap birimi, Topluluk üyesi Devletlerin paralarının aşağıdaki meblağlarının toplamı ile tanımlanır.
Alman Markı
ingiliz Lirası
Fransız Frankı
italyan Lireti
Hollanda Florini
Belçika Frankı
Lüksemburg Frankı
Danimarka Kuronu
irlanda Lirası

0,828
0,0885
1,15
109
0,286
3,66
0,14
0,217
0,00759

2. Herhangi bir parayla, Avrupa hesap biriminin değeri, 1 nci paragrafta belirtilen meblağların bu pa
rayla karşılıklarının toplamına eşittir. Bu değer, kambiyo piyasalarında günlük kurlar esas alınarak belirle
nir.
Çeşitli milli paralarda husule gelen günlük kur değişiklikleri Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde ya
yınlanır.

»>®-cı
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