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I — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda; 
1980 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Adalet Bakanlığı, 
Yargıtay Başkanlığı, 
Anayasa Mahkemesi, 
Ticaret Baikanlığı, 
Çalışma Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik Ba'kanlığı, 
Kültür Bakanlığı, 
Bütçeleri kabul olundu. 
1980 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü

dürlüğü Bütçe Kanunu tasrısı, açı'k oya sunuldu, 
oyların ayrımı sonucunda kabul olunduğu bildirildi. 

9.2.1980 Cumartesi günü saat 10.00'da toplanıl
mak üzere birleşime (9.2.1980) saat 02,30'da son ve
rildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet (İnaldı 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

Başkan 
Başkanvekili 

CengizhanY ovulmaz 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Kemal Cantürk • 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

9>9<t 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkaralıisar), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S; Ü.) 

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimi açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı: 949) (1) 

A) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

2. — 1980 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/331; \C. Senatosu : 1/665) (S. Sayı-
si: 965) 

3. — 1980 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/330; C. Senatosu : 1/664) (S. Sa
yısı : 964) 

(1) 949 S. Sayılı Basmayan 3.2.1980 tarihli 28 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 

4, — 1980 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M.-
Meclisi : 1/326; C. Senatosu : 1/660) (S. Sayısı: 960) 

5. — 1980 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 1/653) (S. Sayısı : 
953) 

6. — 1980 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu., 
(M. Meclisi : 1/328; C. Senatosu : 1/662) (S. Sayısı : 
962) 

7, — 1980 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/332; C. Senatosu ; 
1/666) (S. Sayısı : 966) 
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8. — 7950 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/324; C. Senatosu : 1/658) (S. Sa
yısı : 958) 

9. — 1980 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/325; C. Senatosu : 1/659) (S. Sa
yısı : 959) 

10. — 1980 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/323; C. Senatosu : 1/657) (S. 
Sayısı : 957) 

11. — 1980 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/335; C. Senatosu r 1/669) (S. Sayısı : 
969) 

12. — 1980 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/322; C. Senatosu : 1/656) (S. Sayısı : 
956) 

13. — 1980 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/327; C. Senatosu : 1/661) (S. Sayısı : 
961) 

14. — 1980 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/318; C. Senatosu : 1/652) (S. Sayısı : 
952) 

15. — 1980 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/320; C. Senatosu : 1/654) (S. Sayısı : 
954) 

16. — 1980 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/329; C. Senatosu : 1/663) (S. Sayısı : 
963) 

17. — 1980 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu. Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/336; C. Senatosu : 1/670) (S. Sayısı : 
970) 

18. — 1980 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu, (M. Meclisi : 1/333; C. Senatosu : 1/667) 
(S. Sayısı : 967) 

19. — 1980 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi ; 1/334; C. Senatosu : 1/668) (S.. Sa
yısı : 968) 
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20. — 1980 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/321; C. Senatosu : 1/655) (S. Sa
yısı : 955) 

BAŞKAN — Program gereği Milli Eğitim Bakan
lığı Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

'Komisyon Başkanvekili Sayın Karaağaçlıoğlu ha
zır. Milli Eğitim Bakanı Sayın Fersoy hazır. 

Sayın üyeler, grupları ve şahısları adına söz iste
yen sayın üyeleri Genel Kurulun bilgilerine sunuyo-
yorum: Adalet Partisi Grubu adına Sayın Sadık Ba-
tum ve Sayın Emin Uyansoy, Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üyeler Grubu adına Sayın Nermin Abadan -
Unat, Milli Birlik Grubu adına Sayın Kadri Kaplan, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Mehmet 
Sönmez ve ikinci kez Sayın Hüseyin Öztürk. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeler: Sayın Or
han Özen, Sayın Hasan Güven, Sayın Lûtfi Doğan, Sa
yın Orhan Çalış, Sayın İskender Cenap Ege, Sayın Ah-
mete Demir Yüce, Sayın Ahmet Remzi Hatip. 

Adalet Partisi Grubu, Üniversiteler Bütçesi hak
kında AP Grup Sözcüsünün îstanbul Üyesi Sayın 
Emin Uyansoy olduğunu bildirmişlerdir, grupların 
bölme imkânları vardır, ona göre işlem yapılacaktır. 

Söz sırası Adalet Partisi Grubu adına Sayın Sa
dık Batum'un 

Sayın Batum?.. Yoklar. 
Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına 

Sayın Nermin Abadan - Unat. 
Sayın Unat, söz süreniz 45 dakikadır. Buyurun. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA NERMİN ABADAN - UNAT (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Milli 
Eğitim Bakanlığının değerli mensupları ; 

1980 Mali Yılı Milli Eğitim Bütçesi üzerinde Cum
hurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubu adına söz almış 
bulunuyorum. 

Bu vesile ile Senatonun Değerli Başkan ve üyeleri
ni Grubum ve şahsım adına saygı ile selamlarım. 

Milli Eğtim politikamıza ilişkin siyasal tartışma
lar gözden geçirildiğinde," bunların uzun yıllardan be
ri üç belli başlı alanda cereyan ettiği göze çarpmakta
dır. 

Bunlardan birincisi; Atatürk İlkelerine bağlılık, 
milliyetçilik ve çağdaş uygarlık gibi kavram ve ilke
lere ilişkin yorum farklılıkları, bu ilkelerin iktidar 
partileri tarafından uygulanması ve bu doğrultuda 
milli eğitimle ilgili kurum, örgütlerde geniş çaplı per-
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sonel yönetim değişikliklerine ilişkin eleştiri ve istek
ler. 

İkincisi; özellikle son on yıldan bu yana azalacak 
yerde yoğunluğu artan siyasal kutuplaşma nedeni ile 
eğitim kurumlarında barış ve güvenliğin korunmasına 
ilişkin alınan önlemlerin etkinliği, öğrenci ve velileri 
sınav, ders ve eğitim araçlarının (kitap, vs.) ilişkin di
lekleri, talepleri ve düzenlemeler. 

Üçüncüsü ; milli eğitimimizin plan ve stratejisine 
ilişkin temel sorunlar. 

.Ülkemizde giderek yaygınlaşan ideolojik ve siya
sal kutuplaşma ile sıkıyönetim uygulamalarına rağ
men bir türlü bastırılamayan anarşi ve terör olayları 
nedeni ile son yılların Milli Eğitim Bakanları zorunlu 
olarak herşeyden önce öğrencilerin hangi koşullar al
tında okullara devam edebilecekleri sorunları ile meş
gul olmak durumunda kalmışlardır. Yine aynı çerçeve 
içinde milli eğitim mensuplarının Anayasal bir hak 
olan dernek kurmak hakkının demokratik kullanımı
nın sınırının nerede olduğu, öğretmenlerin belirli 
bir olayı protesto etmeleri halinde hukuki statüleri 
ile bağdaşmayan bu davranışın nasıl değerlendirilme
si gerektiği, ağırlıklı bir sorun haline gelmiştir. Niha
yet okullarda başgösteren şiddet olaylarının ne tür 
disiplin önlemleri ile karşılanabileceği, uyumlu ve 
verimli bir eğitim düzenin korunabilmesi için ne gibi 
önlemlerin alınması gerektiği de, sorumlu yönetici ve 
siyaset adamlarını uzun boylu meşgul etmiştir. Ne ya
zık ki; son zamanlarda tüm bu sorunlar sadece radi
kal köktenci uygulamalar işten uzaklaştırma, nakil, 
pasif görevlere kaydırma gibi önlemlerle çözülmek is
tenmiş, hoşgörü ortamını güçlendirecek, dengeli bir 
kurum için yönetim biçimini yerleştirecek yerde çok 
kez tek yanlı bir personel politikası ile giderilmeye ça
lışılmıştır. 

•Kanımızca bu tür bir tutumla yarının kuşaklarını 
daha bilgili şekilde yetiştirmek, onları özgür düşünce
li tartışmalı bir konuda sorunun birkaç yönünü değer
lendirebilecek kişiliklere ulaştırmak hemen hemen 
imkânsızdır. 

Konunun bu yönüne bu kadar değindikten sonra, 
izin verirseniz konuşmamda Türk Milli Eğitim poli
tikamızın yapısal sorunlarına eğilmek, eğitimimizin 
yönelmek istediği temel hedeflerin gerçekleşip gerçek
leşemeyeceğine değinmek istiyorum. Zira, ileriye dö
nük bir önkestirim yapılmadıkça, öğrenci veli ve öğ
retmenler arasında devam eden huzursuzlukların ger
çek nedenleri gereği gibi anlaşılmayacak, isabetsiz si
yasi ve gereksiz tercihlerin hangi nedenlerle sürdürül
meye devam ettiği keza ortaya çıkmayacaktır. 

Sayın senatörler; 

Türkiye'de eğitim sorunlarını tartışırken, herşey
den önce eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiye, eğitim 
planlarının gereken alanlara yöneltilip yönetilmediği, 
günümüz Türkiye'sinde hangi hedef gruplarının eği
tim hizmetlerinden hiç, ya da çok sınırlı ölçüde yarar
landığını ortaya koymak gerekir. 

İlk önce, eğitim ve istihdam arasındaki ilişkiye 
değinmek zorunluğu vardır. Bilindiği üzere, gelişmiş 
toplumlarda eğitim işlevlerinden en önemlisi; nitelik
li insan gücü yetiştirmek ve bu insan gücünü iş piya
sasının gereksinmelerine uyum haline getirmektir. Ye
tişme ve istihdam arasındaki denge, istihdam talhmin-
leriyle sağlanmaktadır. Türkiye'de, özellikle Birinci 
ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanışı 
sırasında isabetli insan gücü önkestirimi yapmak üze
re önemli bilgiler toplanmıştı, ancak bu planların yıl
lık uygulamaları hedeflerin çok gerisinde kalmışlardı. 
Bunun en önemli nedeni, Türkiye gibi gelişme yolun
daki ülkelerin, ekonomik bağımlılıkları ve enerji bu
nalımı gibi dışardan gelen etkenlerle ekonomik geliş
me programlarını planladıkları ölçü ve hızda gerçek-
leştirememeleridir. Dolayısıyla bu ülkelerde eğitim 
istihdam arasındaki ilişkiler kural olarak uyumlu ola
mamaktadır, tam bir kopukluk vardır. Eğitim ve is
tihdam arasındaki dengeyi sağlayacak kamu ve özel 
sektörlerin gereksinmeleri kesin olarak tahmin edile
memektedir. Bunun sonucu olarak, eğitim hizmetleri
nin sunuluşunda ekonomik ve toplumsal bir işlevi ol
mayan itibar, prestij, diploma, geleneksel değerlerin 
aktarılması gibi siyasal ve ideolojik etkenler asıl be
lirleyici rolü oynamaktadır. Böylece eğitim ve istihdam 
birbirinden bağımsız, iki ayrı değişken olarak görül
mektedir. Bu gerçeği daha açık bir biçimde irdeleye
bilmek için Türk eğitim politikasının zaman içindeki 
evrimini kısaca gözden geçirmek istiyorum. 

1950 öncesi dönem: 

Bir çok toplumsal reformların gerçekleştirildiği bu 
dönemde eğitime, genel kalkınma politikası içinde ön
celik tanınmıştı. Yurttaşların okur yazar kılınması 
ile iş verimliliğinin artacağı, dolayısıyla kalkınmanın 
hızlandırılacağı kabul edilerek, kitle eğitimi politika
sı hedef seçilmişti. Ulus okulları, köy enstitüleri, eği-
eğitmenler gibi yöntemlerle eğitim açıkları kapatılmak 
istenmişti. Bu dönemde hedef, bir yandan ofta ve 
yükseköğretim düzeyinde özellikle kamu kesimine seç
kin memur yetiştirmek, öte yandan mesleki ve teknik 
öğretime öncelik tanımaktı. 

1950 - 1960 dönemine gelince: 
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Bu dönemde liberal bir ekonominin doğal sonucu 
olarak kamu yatırımlarının büyük bir bölümü yol, ba
raj gibi altyapılara yöneltilmiş, eğitim, yalnız toplum
sal bir hizmet olarak düşünülmüş. Başka bir deyimle, 
halkın eğitim isteminin karşılanması temel ilke seçil
mişti. Halk en çok neyi istiyorsa, eğitim o tarafa doğ
ru kaydırılmış. Bunun sonucu olarak, daha ucuza mal 
olan genel öğretime ağırlık verilmiştir. Liselerin he
sapsız bir şekilde kurulması da o döneme rastlamakta
dır. 1949 - 1950 yılında toplam ortaöğretim öğrencile
rinin % 40'ı mesleki ve teknik okullarda öğrenim gör
melerine karşın, 1959 - 1960'ta bu oran % 24'e düş
müştür. 

1960'tan sonraya gelince: 
1961 Anayasasının kabulü ile birlikte başlayan 

planlı kalkınma döneminin eğitim planlarında ilköğ-
retim'de toplumsal istem, yani halkın eğitim tercih
leri yine temel stratejiyi oluşturmuş, orta ve yüksek
öğretimde 'de gelişen ekonomimizin nitelikli insangüou 
gereksinmesini karşılamak hedef alınmıştı. Bu yönte
min isabetelilik derecesi araştırılmaya değer. Zira 
toplumsal istem gibi bir ölçek kabul etmekle fiilen 
kitle eğitimi ikinci plana itilmiş oldu. Nitekim 1960' 
tan sonra ilk ve ortaöğrenimde okullaşma oranında 
kaydedilen düşüşler benimsenen stratejilerin isabetsiz
liğini açıkça göstermektedir. Türkiye'de Cumhuriyetin 
kuruluşundan bu yana zorunlu ilköğretim, hâlâ tam 
manasıyla gerçekleştirilmemiştir. Ayrıca, yaş grupla
rı arasındaki okullaşma oranı da, yavaş yükseldikçe 
azalmaktadır. 7-14 yaş arasında 6 348 000 gençten 
ancak 5 631 000'i yani % 89'u okula devam ^ettiği 
halde, bu oran, 1 3 - 1 5 yaş kategorisini oluşturan 
grupta 3 milyonda % 34'e, 1 6 - 1 8 yaş arasında ise 
% 26'ya inmektedir. Başka bir deyimle 16 milyonluk 
bir gençlik grubundan % 50'si, yani 8 milyon genç 
bayata atılmak durumunda kalmaktadır. 

(Bu 8 milyonun iş bulma şansı var mıdır?.. Eğer, 
Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı uygulana-
bilseydi, bu kalabalık nüfus gruplarının açık bir iş
yeri bulma gereksinmeleri kısmen karşılanırdı. Zira bu 
Planlarda mesleki ve teknik öğretime verilen önem 
şöyle belirtilmişti: 

«Teknik öğretim, çıraklıktan teknisyenliğe kadar, 
bütün ile sanayi ile bağlantılı, onun imkân ve ihtiyaç
ları ile uyuşan bir sistem olarak kurulmalı ve işletil
melidir». 

Yine Planda şöyle deniyor: 
«Bütün eğitim kademelerin'de, mesleki ve teknik 

okulları çekici hâle getirici çalışmalar yanında, özel

likle ortaokul seviyesinde geliştirilecek propaganda, 
yöneltme ve rehberlik çalışmaları ile insangücü hedef
lerine uygun bir öğrenci dağılımının sağlanmasına 
çalışılacaktır. Bu çalışma özellikle mesleki ve teknik 
öğretim ve sağlık okulları için önem arz etmektedir.» 

Ne yazık ki, Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık 
Kalkınma Planlarında mesleki ve tekniköğretime ve
rilen öncelik umulan sonucu vermemiştir. 1938 - 1939, 
1949 - 1950 döneminde orta dereceli mesleki ve tek-
niköğrenim gören öğrenci sayısı, yıllık ortalama ola
rak c/c 14,6 oranında artmışken, 1959 - 1960 dönemin
de % 7'ye düşmüş, planlı dönemde ise '•% 7,8'den da
ha yukarı çıkamamıştır. 

Bu başarısızlığa yoi açan çeşitli etkenler arasında 
mesleki ve tekniköğreriim alanında ne miktar öğrenci 
alınacağının saptanmamış olması önemli bir yer işgal 
etmektedir. Bu ihmal, aynı zamanda istihdam ve eği
tim arasındaki kopukluğu da artırmıştır. Nitekim 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında belirtildiği üze
re, 1963 - 1964 ve 1971 - 1972 dönemleri arasında 
imam hatip okulların kayıtlarımda % 611,7 öğrenci 
artışı kaydedilmesine karşı, İmam - Hatip Lisesi me
zunlarının önemli bir kısmı köylere gitmek istememiş
lerdir. Bu durum karşusın'da bu kadrolar Kuran Kur
su mezunları ile kapatılmış, işsiz kalan İmam - Hatip 
Lisesi mezunları da ilkokul öğretmenliğine özenerek, 
bu görevlere atanabilmek için istekte bulunmaya ça
lışmışlardır. Benzer bir duruma, siyasal baskılar so
nucu Türkiye'nin her ilinde ve her ilçesinde açılan 
liseler yol açmışlardır. Halen faaliyette bulunan 992 
lise, hiç bir mesleki formasyon vermedikleri için, bü
yük ölçüde üniversite adaylarının saflarını kabartmak
tadır. Üstelik, Anadolu liselerinin çoğunda derslerin 
büyük bir kısmı uzmanlık görmemiş öğretmenler tara
fından verilmekte, ya da boş geçmektedir. Eğitimde 
halkın isteklerini belirleyici bir gösterge olarak kul
lanma ilk bakışta çok demokratik görülebilir, şu kadar 
ki, eğitim her zaman gelecek kuşaklan yarına hazırla
dığı için gerçekçi verilerle, ihtiyaçlara dayalı tahmin 
ve planlar gerektirmektedir. Türk eğitim sistemini yıp
ratan, dolaylı olarak fikir plandaki huzursuzluğu art
tıran nedenlerin başında, rasyonel olmayan yerel eği
tim politika saptama eğilimi yer almaktadır. 

Kalkınma Planları dönemi yükseköğrenim so
runlarına da özlenilen çözümleri getirmiş değildir. 
Yükseköğretimin ulusal düzeyde planlama girişim
leri 1750 sayılı Kanunda öngörülen Yükseköğretim 
Kurulunun iptalinden sonra sonuçsuz kalmış bulun
maktadır. Bunun doğal sonucu olarak yükseköğretim 

— 6 — 
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hizmeti yurt çapında son derece dengesiz, eşitsiz ve 
uyumsuz bir biçimde sunulmaktadır. Halen 19 üniver
site, 13 Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademi
si, 6 İktisadi Ticari İlimler Akademisi, 26 Yüksekokul, 
7 Güzel Sanatlar Akademisi ve Konservatuarı, 7 Yük
sek İslam Enstitüsü, 1 Ortadoğu Amme İdaresi Ens
titüsü, 1 Sosyal Hizmetler Akademisi, 1 Sağlık İdare
si Akademisi, 3 Gençlik Spor Akademisi, 1 Yüksek 
Denizcilik Okulu, 4 Yükseköğretmen okulu, 3 dört 
yıllık Eğitim Enstitüsü ve 98 yükseköğretim kurulu
şu bulunmasına karşın, 1978 - 1979 öğretim yılında 
üniversite öğrencilerinin % 91'ı, yani 10 üniversite 
öğrencisinin % 9'u Ankara, İstanbul ve İzmir'de öğ
renim görmektedir. Kentleşme ile birlikte büyük met
ropollerde mantar gibi çoğalan yükseköğrenim kurum
ları, kaydettikleri öğrencilerin fiziksel varlığını bir çe
şit baskı grubu olarak kullanmak suretiyle kent üni
versitelerinin sayılarını artırmaktadır. Bunun en açık 
örnekleri, İktisadi Ticari İlimler Akademisine bağlı 
olarak kuruluş kanunlarında gerekçeleri gösterilsin, ya 
da gösterilmesin, çeşitli fakültelerin kurulması, bu ara
da İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin yargı or
ganlarıyla da ihtilaf haline düşecek biçimde tıp fakül
teleri açmaları ve bu tıp fakültelerine öğrenci kayıt 
etmek suretiyle ileride mezun olacak olan gençlerin 
tıp öğretiminin gerektirmiş olduğu standarda uygun 
olup olmadığına bakmaksızın, yeni birtakım atılım
lara girişmeleri ve fiili bir durum yapmak suretiyle, 
âdeta eğitim alanında çeşitli meşrulaştırma teşebbüs
leriyle büyük kentlerde ardı ardına üniversitelerin ya
ratılma çabasını sürdürmeleridir. 

Sayılar zaten ortadadır. Ankara'da halen üç üni
versite, İstanbul'da üç üniversite bulunmaktadır; fakat 
bütün çalışmalar bu büyük kentlerde üniversite sa
yılarını durmadan artırmaya doğrudur. Bu yarışma
nın sonu ise ufukta görünmemektedir. Bu bakıma Tür
kiye'de birbirinden çok farklı iki sistem yürümekte
dir. Eğitim hizmetlerinin kırsal alanda niteliği ve ni
celiği minimumun altına düşmüştür. Yani yapılması 
gerekenin en azı dahi yapılmamaktadır. Büyük kent
lerde ise, istihdam olanaklarını hiç hesaba katmaksı
zın mahksimum ölçüde yürütülmektedir; yani bunun 
daha açık bir deyimiyle, kırsal alanda okullaşma ora
nını düşünmeksizin son derece düzeysel, esnek, gevşek, 
asgari gereksinmeleri dahi karşılanmayan bir eğitim 
politikası vardır. Büyük kentlerde ise, bir çeşit diplo
ma imal eden fabrikalar haline dönüşmüş bir durum 
vardır ve bu arada Türkiye'nin gerçek yapısının ta
rımsal sektörle bağlantılı olduğu, tarımsal sektörün hâ

lâ Türk ekonomisine egemen olduğu gerçeği de tama
men gözönünden kaçmış bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de yükseköğrenime karşı gösterilen ola

ğanüstü yüksek istek hepimizi sevindirecek kadar dü
şündürmesi gerekmektedir. Çünkü, yükseköğrenimi bi
tirenlere iş olanakları bulunmadığı ölçüde, pek tabii 
ki, toplumsal huzursuzluk bunlarla beslenecek, bunlar
la bu gerilim artacaktır. 

Gelişme, ancak endüstri yardımıyla gerçekleşebi
lir. Endüstrileşme alanında ise, en gelişmiş toplum
lar dahi orta kademe uzman ve teknisyen gruplarını 
yetiştirmeksizin teknolojik gelişmelerini ilerletemez-
ler, ayakta duramazlar. Oysa ülkemizde orta derece
deki okullarda işe dönük bir eğitim sistemi uygulan
mamaktadır. Böylece ortaöğrenime devam eden genç
lerimizin büyük bir kısmı işlevsel bir değeri olmayan 
klasik yükseköğrenime hazırlanmış olmaktadır. Bu 
yanlış eğitim politikamızın sayısal dökümü ortadadır. 
1974 - 1975'te üniversiteye girmek için 229 bin baş
vuru, 59 bin kabul; 1975 - 1976'da 281 bin başvuru, 
57 bin kabul; 1976 - 1977'de 316 bine karşın 58 bin 
kabul; 1977 - 1978'de 357 bine karşın, eğitim ensti
tüleri hariç, 36 bin kabul; 1978 - 1979'da 373 bin 
başvuru, 37 bin kabul; eğitim enstitüleriyle birlikte 
129 bin küsur kabul. 

Görülüyor ki, üniversitelere girmek isteyen 10 
gençten ancak 1 tanesi bu olanağa kavuşmaktadır. 
Giriş sınavlarındaki başarı ise toplumsal tabakalaş
manın sağladığı üstünlük oranında olmaktadır. Kaza
nanlar fen lisesi, ya da yabancı dil öğreten kolejler
den mezun olanlar ile yüksek ücret ödenen kurs gö
renler olmaktadır. Kısacası, ortaöğretimde işe dönük 
olmayan tek boyutlu eğitim siyaseti, eğitimde fırsat 
eşitliği ilkesini önemli ölçüde çürütmektedir. Bu oran
sız yükseköğrenimin yan ürünlerinden biri de, beyin 
göçü yoluyla yetenekli gençlerimizi yabancı ulusların 
ekonomileri için yetiştirmemizdir. Yani Türk köylü
sünden topladığımız vergilerle büyük özveriler paha
sına kurduğumuz yükseköğrenim kurumlarında ye
tiştirdiğimiz gençlere iş olanakları sağlayamadığımız 
için, biz zengin ülkelere ayrıca bir de eğitim açısın
dan hediyeler göndermekteyiz. 

Soruna bir de Türkiye'nin ekonomik yapısı ve 
sektörel dağılımı açısından bakalım. Türkiye'nin sek-
törel dağılımına bakınca, tarım payının J% 23, en
düstrinin % 18, hizmetlerin ise % 58 olduğu görül
mektedir. Acaba, ortaöğretim düzeyinde faaliyet gös
teren meslek liseleri bu sektörel dağılıma uygun bir 
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insangücü eğitim politikası izliyorlar mı?.. Bunun 
yanıtı da olumsuzdur. 

1978 sayılarına göre Türkiye'nin meslek liselerin
de 330 bin öğrenci vardı, bunların 25 bini öğretmen 
okulunda 30 bini kız meslek liselerinde, 13 bini sağ
lık liselerinde, 135 bini teknik okullarda, 125 bini ti
caret ve otelcilik okullarında ve sadece 4 bini tarım 
okullarındadır. Bu dağılım, önemli bir birleşimi or
taya çıkarıyor. Kız meslek okulları, sağlık liseleri, ti
caret ve otelcilik okulları öğrencilerini topladığımız 
zaman, 168 bin genç yalnız hizmetler kesiminde ça
lışmak üzere yetiştirilmektedir. 

Sayın senatörler; 
Hiç bir gelişmekte olan ülke, hizmet sektörünü 

büyütmekle gelişemez. Çünkü üretim, tarım ve en
düstrileşme alanındadır. Hizmet, sadece bu iki sektö
rün üretici fonksiyonunun devamına yardım eder. 
Türkiye'de ise oranlar tam tersinedir. Biz, üretmek 
şöyle dursun, ürettiğimizi tüketen, bunu da daha faz
la tüketmek için hizmet sektörünü kabartan bir ülke 
haline geldik. Böylece, liseye devam etmeyen, dolayı
sıyla teknik ve meslek okullarında yer alan öğrenci
lerin de ezici çoğunluğu üretim yerine, hizmet alanı
na yönlendirilmektedir. Şurası tartışma götürmez bir 
gerçektir ki, Türkiye gibi endüstrileşmek ve tarım 
sektörünü çağdaş yöntemlerle geliştirme durumunda 
olan bir ülkenin eğitim politikasında tarım eğitimi 
hiç yer almazsa ve önemli bir rol oynamazsa, bura
da eğitim tercihleri üretime dönük olacak yerde, üre
time sırtını çevirmektedir. Ortaöğrenimde göze çar
pan bu dengesiz büyüme, kendini yükseköğrenim ala
nında da göstermektedir. Ulusal düzeyde bilimsel 
araştırma ve verilere dayalı hazırlanmış bir yüksek
öğretim planı olmadığından, yapılan yatırım ve cari 
harcamalar ulusal önceliklere ters düşen alanlara 
kaydırılmaktadır. Yükseköğrenimdeki öğrenci oranla
rına baktığımızda, bunların ı% 66'sı sosyal bilimler 
alanında, % 7'si sağlık bilimlerinde, |% 18,5'u tek
nik, % 6'sı fen ve sadece % 2'si tarım alanındadır. 
Başka bir deyimle, Türkiye'nin yükseköğrenim ku
rumları da ülkenin endüstrileşmesi ve tarımda ras
yonel yöntemlerle üretimde bulunması için yönlendi
rilmemiş; bu zorunluluklar asla hesaba katılmış de
ğildir. Ayrıca, teknik yükseköğrenim alanında çarpık 
bir gelişme vardır. 1979'da yüksek nitelikli teknik in-
sangüeünde en çok jeoloji, fizik, matematik, elektrik 
mühendisliği alanlarında artrış görülmektedir. Buna 
karşın Türkiye'nin sanayileşmesi, en uygun teknolo
jiyi uygulayabilmesi için gerekli olan dallarda; yani 

makine, maden mühendisliği, haritacılık alanlarında 
artış oranları çok düşüktün 

Özetle, eldeki sayılar ve veriler, Türkiye'de ge
rek orta, gerekse yükseköğrenim alanında ülkenin 
sanayileşmesini gerçekleştirmeye elverişli ve tarımın 
rasyonel biçimde işletme olanaklarını sağlayan bir 
eğitim politikasının güdülmediğini ortaya koymakta
dır. Bu uyumsuz ve çarpık eğitim yapısının toplum
sal maliyeti nedir?.. 

Eğitim açıklarımızın ulusal öncelikleri saptanma
dığı için, güdülen siyasalarda bölgesel nüfus en bü
yük rolü oynamaktadır. Bu durum, Türkiye'yi ola
ğanüstü savurgan ve pahalı bir eğitim sistemine doğ
ru sürüklemektedir. Örneğin; Erzincan'da Yatılı Böl
ge Okulunda 37 öğrenci ve 42 öğretmen, Mersin'de 
Bakıma Muhtaç Çocuk Yurdunda bir çocuğa dört 
bakıcı annenin bulunmasına karşın, sokaklarda yüz
lerce, binlerce çocuğun eğitimsiz ve bakımsız olduğu 
görülür. 

Öğrenim kademeleri arasındaki yatay ve dikey 
geçişler iyi planlanmadığı için, ayrıca öğrencinin 
okuldaki başarısı kalabalık sınıflar, kitapsızlık vs. gi
bi nedenlerle düşük kaldığından, belli bir eğitim ka
demesinin bitirilmesi öngörüldüğünden çok daha 
uzun bir süreyi kapsamakta, kısaca eğitimde zaman 
israfı olmaktadır. 

1971'den bu yana temel eğitimin sekiz yıl olması 
gereği savunulduğu halde, bu hedef gerçekleştirilme
miştir. Oysa, beş yıllık eğitimle üretime dönük bir 
bilgi ve beceri verilemez. Dolayısıyla, personel ve za
man israfından başka, aktarılan bilgilerin gereksizli
ği konusunda emek israfı yapılmaktadır. 

Türkiye, kalkınma planlarında açık bir biçimde 
belirtilen mesleki ve tekniköğretime öncelik ilkelerini 
uygulayamamıştır. En çok gereksinme duyulan teknik 
liseler, en az geliştirilmiş, en az gereksinme duyulan 
imam hatip ve ticaret liseleri en çok gelişmiştir. Do
layısıyla, Türk eğitim sistemine, savurganlıktan baş
ka açık bir dengesizlik egemendir. Türkiye'nin eğitim 
politikasını gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerle kı
yaslarsak, bu ölçekle de gelişmemişliğimizin nedenle
ri kolayca görülebilir. 

1968 yılında mesleki ve tekniköğretim İran'da; 
Türkiye'ye çok benzer şekilde % 3, Meksika'da '>% 
17, Türkiye'de de % 20 oranında bir yer işgal eder
ken, mesleki ve teknikeğitim İtalya'da % 32, Batı 
Almanya'da % 54, Sovyetler'de % 49, Yugoslavya' 
da 1% 73,5 oranında yer işgal ediyordu. 
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Sayın senatörler; 
Yurt dışında bulunan Türk işçileri, Avrupa'da bu

lunan 12 milyon göçmen işçi arasında ücret bakı
mından her zaman ücret kademesinin en alt kesimin
de yer almaktadır. Yugoslav işçileri; ki, Türklere ya
kın bir oranda Batı Avrupa'da çalışmaktadırlar, üc
ret kademesinin en üst kesiminde ücret alırlar. Bu
nun nedeni ortadadır. Çünkü, Yugoslavya'da mesleki 
tekniköğretime verilen büyük önem dolayısıyla yurt 
dışına giden işçi de en üst kalifiye işlerde istihdam 
olanağı bulmaktadır. Türk işçisi ise, bu eğitim imkân
sızlıklarından mahrum olduğu için, çöpçülük alanın
da şampiyonluk etmektedir. 

Uzun görüşlü bir politika saptanmadığı takdirde, 
bunun ürünlerini çok kısa bir zaman sonra olumsuz 
tarafından almak mümkündür. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planından itibaren 
her yıl öngörülen, fakat bir türlü gerçekleştirilemeyen 
bir hedef de, eğitim ve sanayi arasındaki ilişkilerin 
uyumlu bir hale gelmesidir. Eğitim kurumlarımız, 
üniversiteler dahil, öğrencileri sonradan çalışacakları 
kurumlara danışarak hazırlamıyorlar. Böylece, Türki
ye'de çok kez, gerek öğrenim dalının seçiminde, ge
rekse öğrenimin bitirilmesinden sonra uzmanlık bilgi
lerinden yararlanmada büyük çapta bir insangücü is-
rafıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Eğitime ilişkin ya
tırım politikamızda da, ülkenin ekonomik yapısının 
•acil gereksinmeleri uygun biçimde oluşturulmamak-
tadır. Bölgesel üniversitelerin kuruluş kararı, sadece 
siyasal düşüncelerin etkisiyle verilmemelidir. Bölgesel 
üniversiteler kurmak, sadece binaları oturtmakla ol
maz. Rasyonel bir personel politikası ve elverişli bir 
kültürel ortam olmadığı takdirde, bu bölgesel üniver
siteler kendilerinden bekleneni veremezler. Milli Eği
tim Bakanlığının 87 milyarı bulan olağanüstü kaba
rık; Bütçesinin 73 küsur milyarı cari harcamalara yö
neliktir. Dolayısıyla, yatırımlara ancak 11 milyar 280 
milyon lira ayrılmış bulunmaktadır. Bu paranın ve
rimli alanlarda kullanılabilmesi için, tercihlerin yal
nız rasyonel gerekçelere dayatıİması gerekir. Türki
ye'nin, ister bilim, ister uygulama alanında olsun, 
sadece aktarmacı, ezberci kişilere ihtiyacı yoktur. Bu
nun yerine, araştırıcı, yaratıcı, çözümleyici insanlara 
ihtiyacımız vardır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Türk eğitim sisteminin yapısal bozukluk ve den

gesizliklerine ilişkin birkaç önemli soruna değindik
ten sonra, eğitim hizmetlerinden gereği gibi yararla
namayan bir kısım hedef grupları ile Temel Eğitim 
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! Yasası ile bağdaşmayan eğitim yöntemlerine de kısa
ca değinmek istiyorum. 

Yetişkinler eğitimi : 
Herhangi bir toplumun gelişmişlik düzeyinde eri-

j şilen eğitim düzeyi, başta gelen ölçeklerden biridir. 
Türkiye'de 57 yıllık Cumhuriyet yönetimine rağmen, 
1975'te hâlâ 12 milyon 830 bin okuma yazma bi'lme-

| yen vatandaş bulunuyordu. Bu gerçek, eğitim politi-
j kasının sorumluluğunu taşıyanları sürekli olarak hu-
| zursuz kılması gereken bir olgudur. Gece insanı uyut-
I maması lazım gelen bir rakamdır. Bu soruna tek par

tili dönemde, «Ulus Okulları, Halkevleri, Köy Ensti-
j tüleri») gibi kurumlarla, 1950'den bu yana Temel Eği

tim Merkezleri, Köy İşleri Bakanlığına bağlı Halk 
i Eğitim Genel Müdürlüğü, 1977'den bu yana ise, Yay

gın Eğitim Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla çözüm-
j 1er aranmıştır. Ne var ki, ülkemiz için bir yüzkarası 
j sayılan cehalet, bütün bu kurumsal ve yönetsel çaba-
I lada günümüze dek çözümlenememiş, etkin bir halk 

eğitim modeli bir türlü bulunamamıştır. 

| Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünün çalışma alan-
i larına baktığımızda, bunların, okuma - yazma temel 
j eğitimi ve genel bilgi, meslek eğitimi ve toplum eği-
j timi kursları vermek, halkı eğitici yayınlar yayınla-
! mak, halk eğitim merkezleri ve odaları kurmak üze-
i 
• re çok yönlü olduğu görülür. Bütün bu görevlerin 
; içinde en büyük önemi taşıyanı, okuma - yazma bil-
j meyen yetişkinleri okuryazar duruma getirmek, on-
| lara Türkçe konuşma, yazma, aritmetik, toplum ve 
| fen bilgileriyle genel yurttaşlık bilgileri vermek ama-
! cıyla kurslar açmaktır. Ne yazık ki, okuma yazma 
! kurslarının faaliyetine ilişkin bilgiler, 1968'den bu 
i yana toplanmamıştır. 1968'de 300 bin, 1969'da 600 
| bin olarak, İkinci Plan döneminde toplam 5 milyon 

yetişkine okuma - yazma öğretilmesi gerekirken, 
| 1968'de Halk Eğitim Genel Müdürlüğüyle diğer ku

ruluşlar toplam ancak 134 bin kişiye okuma - yazma 
öğretmişlerdir. 

Sayın senatörler; 
Oturduğum semtin apartmanlarının büyük bir kıs

mı fuel-oille çalışan ısı tesisatlarına sahiptirler. Son 
derece pahalı olan ve milli servetin bir kısmını oluş
turan bu tesisleri çalıştıranların çoğunlukla okuma -
yazma bilmeyen kişiler olduğu ortadadır. Bugün 

I enerji bunalımıyla uğraşırken, Ankara'nın çok mer-
I kezi bir yerinde, yıllardan beri bir ilkokulda geceleri 
I bir okuma - yazma kursunun açılması için çaba sar-
I fediyorum ve bugüne dek başarılı olamadım. En ba-
| sit, elimizdeki imkânları dahi seferber edip, ortada 
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açık seçik bir gereksinmeye dahi cevap vermiyoruz. 
Bir vidayı sağa veya sola çevirmekle bir bina hava
ya uçabilir; ama biz, bu vidayı çevirmekle görevlen
dirilen kişiye, en basit bilgileri ulaştırmıyoruz. 

Okuma - yazma, tek başına bir amaç olmadığına 
göre, bir işlevi bulunduğuna göre. biz kitle eğitimi
ne yönelmek zorundayız. Uluslararası düzeyde kabul 
gören «İşlevsel yetişkinler temei eğitimi» nin amacı, 
yetişkinlere okuma - yazma öğretmekle beraber, on
lara sağlık, beslenme, aile planlaması, çocuk eğitimi 
ve bakımı, yurttaşlık görevlerinde olumlu tutumlar 
kazandırmak, daha iyi üretici olmalarına yardımcı ol
maktır. 1968 - 1970 yıllarında bu amaçla Milli Eği
tim Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve 
Tarım Bakanlıkları işbirliği ile Ankara, Kars, Mar
din, Muğla ve Sinop illerinde seçilen 40 köyde «İş
levsel yetişkinler temel eğitimi», nin denemeleri ya
pılmış, buralarda pamuk, tütün, buğday, mısır, soya, 
ev ekonomisi, turfanda sebzecilik, sığır ve koyun ye
tiştirme. konusunda çalışmalar sürdürülmüştür. Ne 
yazık ki, bütün bu çalışmalar değerlendirilmemiş ve 
tamamen kenara bırakılmıştır. 

büyük çapta bir kadın sorunu olarak ortaya çıkıyor. 
1975 Genel Nüfus Sayımına göre okuma - yazma bil
meyen 13 milyona yakın yurttaştan 8,5 milyonunun, 
yani % 67'sinin kadın olduğu görülür. Kız ve kadın
ların eğitim alanında yeteneklerini gereği gibi geliş-
tirememeleri, kendini okullaşma oranlarında da gös
termektedir. 1970 sayımlarına göre kentsel kesimde 
kadın nüfusunun c/c 41 'i okuma - yazma bilmemesi
ne karşın, bu oran kırsal kesimde c/c 67'yi bulmuş
tur. 

Sayın senatörler; 
Durmadan ihracat yapmamız gereğinden bahse

dilir. Durmadan tarımsal ürünlerimizi ihraç etmemiz 
gereğinden söz edilmektedir. Acaba hangimiz bugün 
tanın alanında üretim yapan 11 milyon üreticinin ya
nsım oluşturan 5,5 milyon kadının bu tarımsal üre
time hangi yöntemlerle yaklaştığını biliyor?.. Oku
ma - yazma bilmeyen büyük bir üretici kadın kitle
si eğitiimedikçe, bu tarımda verimliliğin yükselmesi
ne imkân var mıdır?..- Erkeği, kadını birlikte aldığı
mız zaman; erkek nüfus grubu bir yerde askerlik gö
revini yaparken belirli bilgilerle donatılır; ama bu
gün bir yandan iç göç, bir yandan dış göç dolayısıy
la kırsal alanımız bir nüfus erezyonuna uğramış va
ziyettedir. Yaptığımız araştırmalarda, Yozgat'ta bir 
köyde 500 haneden 494'ünün aile başkanının kadın 
olduğunu görmüşüzdür ve bu kadın başkanları, oku
ma - yazmadan yoksun, işte bizim kısır kalan tarım
sal verimliliğimizi, artmak şöyle dursun, düşürme yo
luna gitmektedirler. Ortaya çıkan tablo şudur ki, bu 
farklılıkları gözetmeksizin güdülen bir eğitim politi
kası, elbette ki hiç bir sonuca ulaşamaz. Kadınlara 
özgü eğitimin kırsal kesimde şimdiye dek uygulanan 
gezici köy kadın kursları da, dolayısıyla ancak sınır
lı bir başarı gösterebilir. Çünkü, geleneksel konular
da yedi sekiz aylık ders sunulan bu tür kursların sı
nırlılığı açıktır. Temennimiz, Milli Eğitim Bakanlı
ğının, gerek okul çağında bulunan, gerekse yetişkin
lere yönelik olarak geniş çaplı, uzun ve kısa dönemli 
yeni tarım eğitim modellerini geliştirmesidir. Bu ta
rım eğitimine eğilmediğimiz sürece, Türkiye'nin eko
nomisinde bir gelişme beklemek beyhudedir. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizde ilkokuldan sonra, özellikle kırsal ke

simle, orta boy kentlerinde kız aileleri genellikle ço-
cukarmı kız teknik öğretim kurumlarına göndermek
tedirler; fakat bu okullar şu ilkeden hareket ediyor
lar : Türkiye'de ev kadınlığı kadınlar için bir numa
ralı bir meslektir, öyle de kalmalıdır. Bu ısrarlı tutu-

Sayın senatörler; 
Halk eğitimine yanlış bir içerik kazandırıldığı için, 

bugün bir kısım ilçelerde okuma - yazma kursları ye- \ 
rine İngilizce dili öğretilmektedir. İngilizce dilinin [ 
öğretilmesine karşı değilim; fakat Türkiye'nin top- j 
lumsal hizmet gereği, yabancı dil öğretiminden ön
ce, yurttaşların çok mühim bir kısmına en basit bir 
eğitim düzeyi sağlamaktır. Türkiye bugün düşük eği
tim düzeni nedeniyle gelir, üretim, verim düşüklü- j 
ğüyle boğuşmaktadır. İnsangücünü pratik yolda kul- ı 
lanmada sağlanan ilerlemelere ayak uyduramamakta- { 
dır. Türkiye, hâlâ ağırlığını duyuran tarıma dayalı 
ekonomisi ve dengesiz kentleşme süreci nedeniyle, 
giderek ikili bir kültür yapısına bürünmektedir. Bu | 
yapının özelliği; bir yandan iş bulma olanakları sı
nırlı olan diplomalı gençlerin yetiştiği bir kent kül- j 
türü, öte yandan, geri kalmışlığın tüm özelliklerini ( 
koruyan durgun bir kırsal kültürün yaşamlarını sür-
dürmesidir. Türk toplumu, yetişkinlere yönelik kit- j 
lesel eğitime yönelmedikçe, endüstrileşme çabalan ve i 
çağdaş standartlara uygun tarımsal bir ekonominin 
hayati hedeflerine ulaşamayacaktır. 

Sayın senatörler; ! 
Anayasamız, cinsiyet farkı gözetmeksizin, her va- i 

tandasın fırsat eşitliği ilkesine uygun olarak eğitim j 
hakkından yararlanma gibi temel bir insan hakkını j 
saptadığı halde, ülkemizde okuma - yazma bilmeme i 
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mun ne kadar isabetsiz olduğu İş ve İşçi Bulma Ku
rumunun insangücü talebi konusunda verilerine da
yanarak sunduğu raporda açık ifadesini bulmakta
dır. Örgün ve yaygın kız tekniköğretim kurumları, 

\ yurt düzeyine en geniş ölçüde yayılmış olmasına rağ-
j men, istihdam kesiminin hiç bir bölümüne eleman 

yetiştirmemektedir. Bu eğitim kurumları tüm uyarı
lara karşı tüketici yetiştirmeye devam etmişlerdir. 

Siyasi konuşmalarda ikide bir, ülkemizin bir tü
keticiler ülkesi olmaktan çıkarılıp, bir üreticiler ül
kesine dönüştürmemiz gereği vurgulanmaktadır. Biz, 
eğitim kurumlarımızda kızlarımızı işlevsel becerilerle 
donatmadığımız takdirde, elbette ki bu tüketicilik ni
teliği devam edecek. Nitekim, yine sayılar gösteriyor 
ki, kız meslek liseleriyle endüstri meslek liselerini bi
tirenler arasında iş bulma bakımından, ikinciler lehi
ne büyük bir fark var. Birinciler, yani kız meslek li
selerine gidenlerin ancak % 10 oranında bir iş bula
bilmelerine karşılık, kız endüstri meslek lisesini biti
renler r/c 37 oranında iş bulmuşlardır. 

Türk toplumu gösterişçi tüketime yönelik bir top
lum olmaktan kurtarılmalıdır. Dolayısıyla, Milli Eği
timimizin kırsal kesimde kız ve kadınlara, geleneksel 
beceriler öğreten gezici köy kurslarını, modern tarım 
eğitimi kapsayan derslerle güçlendirmesi gerekir. 
Kentsel kesimde ise, genç kızlarımıza endüstri ve 
hizmet kesimlerinde çalışmayı mümkün kılan bilgi 
ve becerileri kazandırması gerekir. Bunu yapmadığı 
kadarıyla, televizyonun durmadan tüketiciliğe doğru 
iten, para harcamayı teşvik eden özendirici davranış
larından başka bir şey bekleyemeyiz. 

Sayın senatörler; 

Eğitim sistemimizin çerçevesi içinde özel bir ilgi 
bekleyen diğer bir hedef grubu, 7,5 milyon genci ku
caklayan çıraklardır. 1977 yılında çıkarılmış bulunan 
Çırak-Kalfa ve Usta Yasası, küçük imalâthane ile 
tamirhanelerin yaygın bulunduğu ülkemizde, ortaçağı 
andıran bir kalfa - çırak ilişkisi öngörmektedir. Milli 
Eğitim Bakanlığına düşen tek sorumluluk yahut baş
lıca sorumluluk, işverimini yükseltecek bir eğitimi 
sağlayacak yerde, çıraklık sözleşmelerinin denetimin
den ibarettir. Ümidimiz halen altı ilde yürütülmekte 
olan çırak, kalfa, ustalık eğitim yöntemlerinin gözden 
geçirilmesi ve reşit olmayan çırakların eğitim koşul
larının çağdaş insan hakları anlayışına uygun düşen 
bir düzeye getirilmesidir. Aksi takdirde, 7,5 milyonluk 
bu kitlemiz modern bir feodalizm anlayışı içinde bir 
çeşit endüstri köleleri olarak kalacaklardır. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizde yapısal işsizliğin giderilmesi mümkün 

olmadığı için sön 20 yıldır Avrupa ve Ortadoğu ülke
lerine göç etmiş bulunan işçilerimiz, ilk varsayımdan 
farklı olarak, ancak sınırlı ölçüde yurda kesin dönüş 
yapmaktadırlar. Bu nedenle, yurt dışında yetişmekte 
olan ikinci kuşağın eğitim sorunu, bugün işçilerimizi 
olduğu kadar, Batı Avrupa ülkelerinin hükümetleri
ni de yakından ilgilendiren bir sorun haline gelmiştir, 
Halen Federal Almanya'da toplam 420 bin, Avrupa'
nın diğer ülkeleri hesaba katıldığında, 543 bine varan 
18 yaşından küçük genç ve çocuk bulunmaktadır. Bu 
genç nüfusa yerel yönetimlerce ve Milli Eğitim Ba
kanlığı eliyle toplam 2 250 öğretmen hizmet sunmak
tadır. 

Türk işçilerimizin en büyük kısmı Batı Almanya' 
da bulunuyor. Batı Almanya federal bir anayasa sis
temine sahiptir. Bunun sonucu şudur. Federal anaya
sa ise eğitimi biçimlendirme yetkisini eyaletlere tanı
maktadır. Dolayısıyla şöyle bir sorun çıkıyor: Batı 
Almanya'da 11 eyalet ve üç kent yönetiminde birbi
rinden farklı 14 eğitim modeli vardır. Türk çocük-

Yurt dışındaki işçi çocuklarımızın en büyük so
runlarına acaba çözüm bulunabilmiş midir? Burada 
her şeyden önce şunu belirtmek lâzım: Avrupa'daki 
konuk işçilerin sürdürdükleri sıkıcı, ağır, yorucu, tek
düze çalışma düzeninden ötürü ana-babalar işten son
ra çocuklarıyla yeter derecede meşgul olmamakta, 
onlara Türk Dilini öğretme konusunda yeterli olama
maktadırlar. Dolayısıyla bu gençlerin bir kısmı, 
iki dili bilmeyen cahiller, (bilateral illetre) olarak yetiş
mektedir. Bu açıdan, özellikle ailenin en büyük kız ço
cuğu en ağır yoksulluğa uğramaktadır. Çünkü bu 

İj kız çocuk, diğer küçük yaştaki kardeşlerine bakmak 
İ için Avrupa'nın ortasında bile bile okula gönderilme

mektedir. Kaldı ki, Türkiye Cumhuriyeti eğitim müşa
virlerinin sundukları raporlara göre, dışarıda bulunan 
okul çağındaki çocuklardan en çok % 40'ı o ülkenin 
eğitim olanaklarından yararlanabilmektedir. İlkokula 
devam eden çocukların da, yine ancak % 40'ı bu okul
ları bitirebilmektedir. Çünkü; bizim yurt dışındaki 
işçilerimizin anlamadığı temel sorunlardan bir tanesi, 
o ülkelerde temel eğitimin 8 yıl olmasıdır. Oysa on
lar, Türkiye'de ilkokul 5 yıldır varsayımına dayana
rak, 4-5 yıldan sonra çocuklarını daha fazla okula 
göridermemektedir. Böylece, o çocuklar temel eğitimi 
noktalayan bir diploma dahi alamamakta ve bu yüz
den mesleki eğitim olanaklarından da yine yararlana
mamaktadırlar. 
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larının, Alman yurttaşları için de çok karmaşık, çö
zümü güç olan bu sistemin üstünden gelebilmesi için 
önemli bir rehberliğe ihtiyacı vardır ve Milli Eği
tim Bakanlığının da eyalet sorumlulanyla teker teker 
ikili görüşmeler sürdürmeleri lâzım. Türk çocukla
rının ana dillerini, Türk kültürünü unutmamaları için 
uyumlu bir işbirliğine gitmesi lâzım. Bugünlerde Batı 
Berlin'de, gerek ilkokulda, gerek pymnase düzeyinde 
yabancı dil yerine, Türkçe dilinin kabul edilmesi, bu 
alanda olumlu bir adımdır. Zira Türk dilinin yaban
cı bir ülkenin resmi okul programında yer alması, bu 
dilin bundan böyle zorunlu bir ders olarak okutula
cağı anlamına gelmekte, dolayısıyla sınıf geçmede be
lirleyici olmaktadır. 

Sayın senatörler; 

Kendi kendimizi aldatmayalım. Bugüne dek Tür
kiye Hükümetinin dışarıya göndermiş olduğu Türk 
•öğretmenlerinin vermiş olduğu Türk Dili, Türk Ta
rihi ve diğer kültür derslerine devam zorunlu olma
dığı için, anne - babanın tamamen gönüllü isteğine 
bağlı kalmıştır ve büyük bir kentte küçük bir çocuğu 
şehrin bir yerinden öbür ucuna - göndermek dahi 
önemli bir karardır. Dolayısıyla, birinci olarak ya
bancı dil yerine Türkçenin kabul edilmesi ve Türk 
Dilinin resmi okul programı içinde bir yer kazanması 
suretiyle burada bir müspet adım atılmıştır; fakat bu 
yeterli değildir. Çünkü Federal Almanya'da eğitim 
modelleri çarpışmaktadır. Bu eğitim modellerinden bir 
tanesi, yabancı işçilerin çocuklarını yerel kültürle 
tümden bütünleştirme, ki buna Berlin modeli deni
yor, diğeri ise, çocuklara yerel dili ancak sınırlı öl
çüde öğreten ve onları kesin dönüşe hazırlayan Bavye-
ra modelidir. 

Çözüm, kuşkusuz ne çocuklarımızı yabancı kükür
de eriten, ne de onları bu kültürün dışında tutan 
modelde saklıdır. Bunun çözümü, Batı Almanya'da 
günümüze dek ancak Northeim - Westfalen ve Hessel 
eyaletlerinde uygulanan türden çoğulcu bir kültür 
politikasının uygulanmasındadır. Yani, Türkçe ile 
Almancanın eşite yakın oranda birlikte okutulması 
ilkesidir ve tabii bu model, Avrupa'nın diğer ülkeleri 
için de eşit ölçüde geçerli olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Unat, şu anda süreniz bitti; 
ama 15 dakikalık ikinci bir söz hakkınız var. İs
terseniz onu ilave edelim, devam buyurun efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI
NA NERMÎN ABADAN - UNAT (Devamla) — Lüt
federseniz, bir an evvel bitirmeye çalışacağım. 

Böyle bir siyasetin gerçekleştirilmesi oldukça güç
tür. Dolayısıyla, Milli Eğitim Bakanlığımız bu hede
fe ulaşmak isterse, Avrupa ülkelerine ancak o ül
kenin dilini rahatça konuşabilen ve her şeyden ev
vel diplomatik statüye sahip ataşeler atamalıdır. 

Gerçek şudur ki, «Eğitim müşaviri» adı altında 
dışarıya göndermiş olduğumuz memurlarımızı Alman 
makamları veya başka ülkelerin makamları muhatap 
addetmemektedir. Çünkü, diplomatik statüye sahip 
değiller ve konuşmalar yürütülememektedir. 

Nihayet şu nokta da unutulmamalıdır : Yurt dı
şındaki çocuklarımız kendileri için belirli ölçüde olum
suz bir ortam içinde büyümektedirler. İtalyan çocuk
ları için «Makarna yiyiciler» dendiği gibi, Türk ço
cukları için de benzer, yakışıksız sıfatlar verilmekte
dir. Bu olumsuz ortamın içinde çocuklarımızın da
ha verimli bir istikbale doğru gidebilmeleri için, iki 
ülkenin çocukları arasında en erken bir yaşta bir 
arkadaşlığın kurulması lazımdır. Bunun da en etken 
önlemi, Türk çocuklarının artan ölçüde okul öncesi 
eğitimden yararlandırılmasıdır. Bu okul öncesi eği
timin de yaygınlaştırılması için, yine yurt dışındaki 
temsilciliklerimizin yoğun bir faaliyet göstermesi la
zım ve Türkiye'de de Milli Eğitim Bakanlığının okul 
öncesi eğitim yapabilecek yetenekli personeli yetiş
tirmesi lazım. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Türk milli eğitim politikasına ilişkin iki nokta

ya daha değinmeme izin veriniz. 

Türkiye'nin genç kuşaklarını milli değerlere bağ
lı, bilgili ve çağdaş bilgi düzeyine ulaştırabilmek 
için, okullarda öğrenim süresini kısaltmak yerine, 
uzatmak gerekir. Son yıllarda bir kısım okullarda asa
yiş ve güvenliğin sağlanamaması nedeniyle okullar 
aylarca kapatılmış, bazı öğrenim kurumlarında hızlan
dırılmış eğitim yöntemlerine başvurulmuştur. Ülke
mizde bu olağanüstü koşulların egemen olmasından 
önce de, yaz ve kış tatilleri gereğinden fazla uzundu. 
Batı Avrupa'da yazın 6 hafta, kışın da serpiştirilmiş 
olarak ikinci bir 6 haftalık tatil uygulanmaktadır. 
Böylece okul yılının süresi toplam 9 ay olmaktadır. 
Ayrıca, ilkokul ve ortaöğrenimin toplam süresi 11 ile 
13 yılı bulmaktadır. 

Oysa, Türkiye'de kış ve yaz tatilerinin toplam 
süresi son yıllarda 5 ay; yani 20 haftaya, buna kar
şın ilk ve ortaöğrenimin toplam süresi ancak 11 yılı 
bulmaktadır. Ülkemizi Atatürk'ün amaç edindiği çağ
daş uygarlık düzeyine ulaştırmak istiyorsak, zaman sa
vurganlığının en çarpıcı örneklerinden sayılan, gere-
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ğinden uzun tatillerden sakınmalıyız. Öğrenim süresi
ni kısaltacağımıza, uzatmamız gerekir. 

Değinmek istediğim son konu, karma eğitim il
kesine ilişkindir : 

Her ne kadar Milli Eğitim Bakanımız, ancak ta
rihsel geleneğe sahip kız, ya da erkek okullarında 
bu tür hüviyetlerini koruyacak önlemler alınacağını 
belirtmişse de, kanımızca bu yönde atılmış olan ka
rarların bozulmasında pedagojik açıdan isabetsiz bir 
geriye dönüş yapılmıştır. Karma eğitim sistemi
nin gereği, laik eğitim anlayışının da ötesinde, günü
müz insan hakkı anlayışından, eğitsel ve toplumbilim
sel gerçeklerinden beslenen inkâr götürmez bir ger
çektir. 

Çağımızda tarlada olsun, fabrikada olsun, evde 
olsun kadın - erkek ailenin sorumluluklarını birlikte 
yüklenmektedir. Bu nedenle, toplumsal önyargıları pe
kiştiren, yanlış anlamalara yol açan ayrımcı okullar 
yerine, eğitimin her düzeyinde, türünde ve içeriğinde 
hedef, karma eğitimin gerçekleştirilmesi olmalıdır. 

Çağdaş milliyetçilik anlayışına bağlı, milli birlik 
ilkesine sadık, bilgili, Atatürkçü ruhu yaşatacak ye
ni kuşakların yetiştirme görevini taşıyan Milli Eğitim 
Bakanlığının Bütçesinin Türk milleti için hayırlı ol
masını diler, bu vesileyle saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Unat. 
Söz sırası Milli Birlik Grubu adına Sayın Kadri 

Kaplan'da. Buyurun Sayın Kaplan. 

MB GRUBU ADİNA KADRİ KAPLAN (Tabii 
Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Sayın 'Bakanın, sayın rektörlerimizin ve Milli 
Eğitim mensuplarımızın da hazır bulunduğu bu Büt
çede, Grubum adına milli eğitim konusuna ilişkin gö
rüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlar; 
Özellikle, uzun zaman Senatoda bulunan değerli 

arkadaşlarımızın çok yakından bildikleri gibi ve mil
li eğitim camiasının çok değerli mensuplarının zaman 
zaman da takip edebildikleri gibi,'milli eğitim sistemi 
üzerinde Grubumuzun zaman içinde oluşan çok net 
görüşleri ortaya çıkmış ve bu görüşler bütçeler vesi
lesiyle değerli arkadaşlarımıza bir sistem içerisinde 
arz edilmişti. Onun için, benim şimdi yapacağım şey, 
gerçekte bir tekrar olacaktır. Aynı şeyleri bir sistem 
içerisinde, bir modelin sahibi olarak arz ve ifade et
miş bulunuyoruz. Ancak, şimdi arz edeceklerim, bel
ki daha başka bir tertip içerisinde, biraz, daha netlik 
içerisinde olacaktır. Bu tekrardan dolayı, peşinen siz-
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lerden özür dilemek isterim. Düşündüğümüz aynı 
sistemi, düşündüğümüz aynı modeli yıllar yılı savu
nuyoruz ve tekrar huzurunuzda açıklıkla dile getire
ceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
'Milli eğitim sisteminin genel yapısıyla, bu yapı 

•içerisinde kullanılan çeşitli modelleri toplumsal ge
nişleme ve kalkınma gerçeğine uygun bulmadığımız 
gibi, kendi içinde de bu sistemi tutarlı görmüyoruz. 
Bir başka deyimle, son 15 yılda bir hayli değişiklik
lere uğrayarak bugünkü hale gelen milli eğitim sis
temimiz, kentleşme, endüstrileşme ve tarımda mo
dernleşme dinamiklerini işletmek suretiyle genişle
meye başlayan, hızla değişen ve belki de aşırı bir 
tarzda değişmeye uğrayan toplumsal dinamiğimize 
ayak uyduramamaktadır. 

Bu iki sistem arasında; eğitim sistemiyle kentleş
meye, tarımda modernleşmeye ve endüstrileşmeye 
yöndik toplumsal genişleme sistemi arasındaki bu ko
pukluk, bilinmesinde, üzerinde çalışılmasına ve ted
birler aranmasına rağmen, tam bir ilişki, bir diyalog 
haline getirilmediği içindir ki, bugün her iki yönde 
de; yani toplumsal genişleme yönümüzde de, eğitim 
sistemimizde de kendi içerisinde kopukluk ve tutar
sızlıklar, rahatsızlıklar, birbiri arasında da gerçek tu
tarsızlıklar mevcut olmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir toplum elbette sadece eğitimle veya sadece 

ekonomiyle belirlenip, biçimlendirilip yönlendirile-
mez, Eğitim sistemi de ekonomiden soyutlanmak su
retiyle yalın bir incelemeye tabi tutulabilir, bir eleş
tiriye tabi tutulabilir; ama eğitim sistemi ekonomiden 
soyutlanmak suretiyle ayrıca ne planlanabilir, ne ku-
rumlaştırılabilir ne de yönetilebilir. Bu ikisi arasın
da kesin bir ilişki, zaruri bir ilişki olduğu açıktır. 

Sayın arkadaşlarımız; 
Yıllar yılı bilindiği halde, bu ilişki üzerinde ge

rekli tedbirler zamanında ve yerinde alınamadığı için
dir ki, bugün sözü edilen en çok şey, eğitimin hayat
tan kopukluğudur ve üzerinde gelip geçen bütün Ba
kanların olduğu gibi, şüphe etmiyoruz ki şimdiki Sa
yın Bakanımızın da duracağı en önemli noktalardan 
biri bu olacak; belki bu konuda çok beyanatlarına 
da tanık olacağız. Eğitimin hayata dönmesi, hayattan 
yararlanması, hayata uyumlu olması, hayata bir şey 
getirmesi, hayata bir şey getirmek için onun gerçek
lerine inmesi konusu. 

Sayın senatörler; 
Bundan önce ülkemizde uzun "bir süre içerisinde 

geliştirilmiş klasik - genel, teknik ve meslek amaçla-
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rina yönelik almak üzere, kendi içinde oldukça tu
tarlı ve dikey geçişe örgütlü; fakat birbiri arasında 
yatay geçişi olmayan; mesleki yöne yönelmiş bulu
nanlar dışındakiler içinse, nazari olarak hayata ha
zırlıklı, fakat tatbikatta ondan kopuk 3 yönlü bir sis
tem vardı, biliyorsunuz, 

İlkokuldan başlayıp orta, lise ve üniversiteye ula
şan, kendi içinde tutarlı gözüken; fakat hayata karşı 
kapalı, akademik ve klasik nitelikli bir eğitim, me
zunlarının yıllar yılı münakaşa . edildiği bir eğitim. 
Mezunlarından hayatın yararlanmadığı yıllar yılı 
söylenen bir eğitim ve onun yanında ilkokul temeli
ne dayalı fonksiyonel sanat okulları, enstitüler, tek
niker okulları ve yüksek tekniker olmak üzere, kendi 
dizisi içinde mantıklı, hayata uygun olma iddiasında 
haklı, fakat tatbikatında nazari olarak tutarlı olmak
la birlikte, hayattan kopuk olarak daima yönetilmiş 
ve sonunda da kendi mezarını kendisi kazmış olan 
bir eğitim. Bir yönü de buydu. 

Bir üçüncü yönü; askeri okullar gibi, imam - ha
tip okulları gibi tarım okulları gibi, ticaret, demiryo
lu, tapu kadastro okulları gibi, mesleğe yönelik, orta 
kademesi iki bölümüyle mevcut, bazen askeri okul
lar ve sonra ticaret okulları gibi, üst kademeye ka
dar da uzanan, kendi içerisinde tutarlı olduğu gibi, 
dikey geçişleri iyi ayarlanmış, hayata dönüklüğü, ken
di mesleği konusunda hiç değilse tutarlı hale getiril
miş bir meslek dizisi. Eski sistemimiz bu idi. Bu sis
temin üzerinde yükseköğrenimde, üniversiteler ve 
yüksekokul ikili ayırımına, yani mantıki ayırımına 
dayalı bir sistem içerisinde bulunuyordu. 

Buna bir zaman ölçüsü içerisinde de olsa, belirli 
bir sürede, belirli bir amaçla kullanılsa da, kendi için
de tutarlı (münakaşaları bir tarafa, her zaman yapı
labilir) ve yurdun kalkınması bakımından da yararlı, 
örgün - yaygın karışımı, çok yönlü köy enstitüleri ile 
yine halkın bütün kademelerine açık halk evleri gibi 
yaygın bir eğitim sisteminin bu sistem içerisinde bir 
bütünlük sağladığını bir an için gözlerimizin önüne 
getirmeye mecburuz. 

Böyle bir sistemden koptuk, bugünkü sisteme gel
dik. Nasıl geldik bugünkü sisteme?.. Biraz evvel arz 
ettiğim sistemde bazı isim değişiklikleri yaparak. Ne 
yaptık?.. Meslek okullarına lise diyerek. Muhteva de
ğişikliği de olduğu şüphesiz; ama önemli noktaların 
üzerinde durmak istiyorum. Ne yaptık değişiklik?.. 
İlkokul temeline dayalı fonksiyonel nitelikli, çabuk 
kalkınma, hızlı kalkınma ihtiyacında olan ve genel 
kültür seviyesi de pek yüksek seviyelere ulaşmamış 
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i olan Türk toplumunun teknik ihtiyacını görmek üze
re uzun yıllar geliştirilmiş olan fonksiyonel okulları, 
bu fonksiyonel nitelikten çıkardık, genel kültür dü
zeyini yükseltmek, ortaokula dayalı yeni bir fonksi
yonel nitelik kazandırmak istedik. Böylece bu siste
me geldik. 

Sonra ne yaptık?.. Yükseköğrenimde ikili siste
min yerine, kendiliğinden, âdeta spontane gelişen, 
ama haklı gelişen, (biraz sonra değineceğim) kendi 
anlam ve manasını da aşan, hatta daraltan (aşma da 
genişleme anlamına değil) bir üçlü; yüksekokullar, 
akademiler ve üniversiteler sistemi getirdik. Böylelik
le, şimdi bu sistemin içerisine düşmüş olduk. 

Biz, bunun mahzurlarını yıllar yılı söyledik ve yi
ne söyleyeceğiz ve kendi modelimizi de yıllar yılı tek
lif ettik, yine de teklif edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Önemli bir nokta da; reform çalışmalarında sö

zünden çok edilmesine ve gerçekten üzerine 'basılıp 
dikkatle öne sürülmesine karşın, ör'gün eğitimle yay
gın eğitim arasında organik bir bağlantı kuramadık. 
Bunun mahzurlarını biraz sonra, biraz daha rakamla-

I ra dayanarak ufak bir izahatla sizlere arz etmeye ça
lışacağım. Sayın Hocam, Sayın Senatör Unat da bu 
konuya, bizzat içinde yaşadıkları gerçekleri ve bir 
bilim adamı olarak değindiler. Ben de bir noktasına 
değinmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bütün bu çabalarla almak istediğimiz sonuç ne 

idi bizim?.. Teknikeğitim oranını yüzde 50'nin üze
rine çıkarmak. Bugün yine yüzde 60 geneleğitimde, 
teknikeğitim yine yüzde 50'nin üzerine çıkmamıştır. 
Hele biraz daha derinliğine inip, bu genel mesleki ve 
teknik bölümdeki o meslekilere girenlerin bir kısmı
nın, genel nitelikte meslek olduğunu düşünürsek; ti
caret okulları, imam - hatip okulları gibi, onları da 
kendi yerlerine ayırırsak, gerçekte yüzde 20 salt tek
nik, yüzde 80 de genel ve endüstriyel meslek gibi ko
nular içerisinde Türk eğitiminin yapısal durumu, bu 
oran içerisinde sürüp gitmektedir. 

Dünyada kalkınan bütün memleketlerde bu oran 
tamamen değişmiştir ve kalkınma gerçeği bu oranla 
çok yakından ilintilidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
İlkokulu bitirenlerin yüzde 52'si, (Altını çizerek 

sizlere arz etmeye çalışıyorum, bu rakamlarda yüz
de 50 oluyor, 52 oluyor, birtakım bazı rakam deği
şiklikleri olabilir, ama genel olarak böyle) ortaokulu 

I bitirenlerin yüzde 65'i ve ortaöğrenimi bitirenlerin 
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yüzde 70'i, daha üst öğrenime geçme olanağım bu- | 
lamadan geçim derdiyle hayata atılmakta ve bunlar I 
bugünkü sistem içinde, bu çağın ileri teknolojisi ve 
ülkenin özellikleriyle kalkınma ihtiyacı bakımından 
ne kadar bilgilendirilip eğitilebilmişlerse, sadece ve 
işte o kadar yararlı olarak kalkınma çabamızın çilekeş I 
ordusunu oluşturmaktadırlar. 

Bugün altyapı bozukluklarından imalat kalitele
rine, aksayan hizmetlerden soyal davranış bozukluk
larına kadarki sıkıntıların asıl nedenini bu temel ol
guda görmek lazımdır Bunun tek ve asıl çaresi, ör
gün eğitimi, teknikeğitim yönünde keskin ve tutarlı 
bir yapısal değişikliğe uğratmak, (Yıllar yılı söylen!- } 
yor bu, ama bunun artık zamanı geçmiştir) temel ve 
orta kademe örgün eğitim kurumlarıyla yaygın eği- I 
timin, özellikle mesleki ve teknik bölümü arasında 
organik bağlantılı ilişkileri kurmaktır. 

İş alanlarıyla örgün eğitim arasına konulacak yay
gın eğitimle temsil edilecek olan bu mesleki ve teknik 
yönlü eğitime ve olgunlaştırma çabaları olmadan, I 
kaliteli eleman bulmak, sadece bir hayal olacaktır. İş 
ve meslek öncesi nitel ğindeki bu çabalar, hizmet içi 
eğitim çabalarıyla da birleştirildiği zamandır ki, dar
boğaz mutlaka, ama mutlaka aşılacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
İlkokul mezunlarının yarısını Devlet okutamadığı 

için, bu imkânlara sahip olamadığımız için hayata 
dönüyor. Neyle hayata dönüyor? Bugünkü ilkokul 
bilgisiyle. Nedir bu bilgi?.. Okuyup yazma, temel va
tandaşlık bilgilerine kavuşma ve tekniğe biraz ısınma; I 
yapılabiliyorsa. Bu yarı, milyonlardır. Nereye gidi
yor bu?.. Kırsal bölgesine, kendi köyüne. Orada ne I 
yapacak?.. Kalkınma ordusunun temelindeki feda
kâr erlik görevini yapacak. Dün, sabanın başına dön- I 
mekle bu işi yapabilirdi, dün kandil ışığı içerisinde 
çalışarak bunu yapabilirdi; ama bugün köylere elek
trik gitmektedir, bugün köylere su gitmektedir, bu
gün köyün tarlasına traktör gitmektedir, bugün kö
yün içerisine teknik araçlar ve gereçler gitmektedir. I 
Bu bilgiyle dönen çocuk, bu teknik araçlarla meşgul 
olacak. Bu bir gerçek. O halde, traktörün üzerine 
bindiği zaman, onu yönetecek bir teknik temel bilgi- j 
ye, su valflerini açacak, elektrik kontaktlarında ona 
çare !bulacak bir basit teknik bilgiye sahip olma mec
buriyetindedir. Biz bunu ilkokulda verdiğimizi iddia 
edemeyeceğiz elbette. Ne yapacağız?.. Bu hayata gi
derken, işte onun yanına monte ettiğimiz yaygın eği
tim sürecinden geçirmek suretiyle olgunlaştırarak hiç 
değilse götüreceğiz. I 

Reform çalışmalarındaki sanat okulları, tarım 
okulları, sağlık okulları gibi okul adıyla alınıp, içe
risine dört, altı ve onîki aylık kurslar konan olay bu 
idi. Bunun yaygınlaştırılmasını başarmadan, milyon
ları ifade eden bu çocukların temelde (Kırsal bölge
nin kalkınma ihtiyacını hepimiz ittifakla tayin ve tes
pit etmiş bulunuyoruz.) Başarılı olmasına, bugünün 
tekniğine uygun bir başarı göstermesine imkân yok. 
Türk çocuğunun zekâsına elbet güveniyor, 9 -10 ya
şında çocuklara teslim ediyoruz arabamızı, her yeri
ni tamir ediyor, açıyor, şaşırıp kalıyoruz nasıl yapn 
yor diye. Bu, onun zekâsıdır; ama onun zekâsı üzeri
ne koyacağımız şeylerden bizi menetmek anlamına 
gelmez. Onu yetiştirmeye mecburuz. Onu, o tarzda 
yetişen bir usta yerine, örgün eğitimden çıkarken, 
yaygın eğitimin örgütlü kanallarından geçirmek su
retiyle, hayata göndermek suretiyle ancak vazifemizi 
yapmış oluruz. İşte size bir tipik model ve örnek ver
dim. Bunu ortaokul çıkışı için de yapın. Bugünkü or
taokul isteminde çocuğa verebildiğiniz teknik eğitim 
nedir, 2C30 yılına yaklaşan çağın içerisinde?.. Bunu 
vermeye mecbursunuz. 

Efendim, genel kültür düzeyi gittikçe yükseldi, 
Amerika'da liseye geldi, Rusya'da lise seviyesine gel
di... Ama onlar Amerika ve Rusya ve ona benzer 
devletler. Onlar bu genişleme hamlesini 100-150 se
ne evvel geçirirken veya 50 sene evvel geçirirken, o 
günün ihtiyaçlarına uygun birtakım atılımları elbette 
yaptılar, yapmaya mecburdular. Bu türlü taklitlerden 
vazgeçmek mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlar; 

Bu genel tespitten sonra, şimdi sistem üzerindeki 
net önerilerimize geçiyorum. Önce, gerek Temel Eği
tim Yasasında, gerek her vesileyle çıkarılmış olan 
eğitimle ilgili çeşitli yasalarda; amaç, ilke, hedef baş
lıklarıyla yer alır. Ne kendi içinde, ne de doküman
lar arasında kavramsal ve katagorik bir görüş birli
ğine kavuşturulamayan, temel ve yönlendirici husus
lar üzerinde esaslı bir çalışma yapılmalı, bu doküman
lar üzerinde, bunlar esaslı bir şekilde yerli yerine 
konmalı ve yasal gerekleri de yerine getirilmelidir. 

Bu çabaların temelinde milli eğitim felsefemizin 
berrak ve yönlendirici bir karekteri daima gözükebil-
melidir. Konu, bugün bulanıktır. Bu felsefenin, Ana
yasamızın da temelindeki laik ve özgür düşünceye 
dayalı bir demokratik yaşam felsefesi olduğunda el
bette ittifak etmişizdir. Milli eğitimimizin temelindeki 
felsefe de, elbette ki bu olacaktır. Anayasalar, seçi
len dünya görüşü ve yaşam biçimlerinin somutlaştı-
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rılmış örnekleri olduğu için, milli eğitim amaç ve il
keleri de eibetteki Anayasal amaç ve ilkelere uygun 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunlar yok değil, Milli Eğitim Temel Kanunun

dan tutun, şimdi önümüze gelen Milli Eğitim Bakan
lığı Bütçesinin gerekçesinde çok güzel ifade edildiği 
gibi, mükemmel terimlerle ve tanımlarla dile getiril
miş. Hatta öylesine ki, Temel Eğitim Kanununda, 
gayet tabii o günün politikasına (Bu günün de olsa 
aynı olacak) göre, hatta bir koalisyon düşüncesi d'e 
hâkim; yani birbiri içerisine tutarlılığı bir taraf a, pek 
tutarlı olmasa bile, her birisi kendisi içinde çok de
ğerli fikirler ve tanımlar konmuş. 

gilerini unütaraik, sadece yarım yamalak bir okur - ya
zar kalmaktadırlar. Bu gerçeği hepimizin kabul et
tiğimizi lütfen tekrar hatırlayalım arkadaşlar. Görü
yoruz ilkokulu bitirip, 5 - 1 0 sene sonra tekrar kar
şımıza gelen insanları. Bugün kitle haberleşme vası
taları fazla ,televizyon var, şu var, bu var başka bir 
yönden başka türlü eğitiliyor. O ayrı, onun da fayda 
ve mahzurlarına bir nebze değineceğim. 

O halde, 5 noi yıl fazla görülmekte ve bu yıl di
limine isabet eden milyarlık yatırımlar da, kanaatımı-
za göre yerinde olmamaktadır. Öbür yönden, temel 
eğitimin ikinci kademesinin üç yıllık süresi de aslında 
az gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi bu işe de tam giremedik. Bakın bize verilen 

Bütçe içerisinde, tabii Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
nün kendi kontrolunda, ortaokul ve diğer liseleri bera
ber almıştık, halbuki bizim tasarımız Temel Eği
tim Kanununda temel eğitim bir bütündür; yani te
mel eğitim, 5 yılhk ilkokulla onun üzerine konacak 
olan 3 yıllık ikinci kademeden oluşur. Ortaöğretim, 
şimdiki adlarıyla hepsi lise olan öğretim kurumların
dan ibaret bir ortaöğretim bütünüdür. Bakın, daha 
burada mütereddid. Yukarıya mı bağlıdır !bu, aşağıya 
mı bağlıdır?... Bu meseleyi dahi 10 yıldır tamamen 
halledebilmiş değiliz. Buna kesinlik getirmek lazım. 

Temel eğitim temel ise, onun altında ilkokul ve üs
tünde de temelin ikinci kademesi olan bir bütündür; 
onun üzerine 3, 4, 5 yıl, kaç yıl koyarsanız koyun, 
adına şimdi biz lise demişiz, isterseniz doğru şekliyle 
liseler ve meslek okulları deyin; o ayrı bir bütündür. 

Değerli arkadaşlarım; 
Teklif ettiğimiz, kentler bölgesinde genel temel 

okullar, teknik temel dkullardır. Kırsal bölgede çok 
yönlü temel okullardır; yani ilkokulun üzerine ko
nacak maddelerdir. Kentler bölgesindeki bu temel ve 
töknikokullar, teknik temel okullar ve genel temel 
okullar, ilk iki yıllarını genel kültür programlarıyla 
geçirdikten sonra, son iki yılların tekniğe yönelik ola
rak geçirirler ise, hem üst öğrenime geçme imkânını 
bulacaktır öğrenci, hem de hayata atılırken daha iyi 
donatılmış olacaktır ve hele hele bir yaygın eğitim sü
recinden geçirirsek, işte 20 nci yüzyılın son çeyreğin
de bulunan Türkiye'ye yardım edebilecek, ona fayda
lı olabilecek bir eleman haline gelecektir. Bugünkü 
ortaokul çocuğu ile bir işi yapamıyoruz değil, bir iş 
yapıyoruz, ama o yaptığımız iş geleneksel iştir. Ağıra 
mal olur, zayiata mal oluyor, zaman israfına mal olu
yor. 

Bunun böyle olmaması kızım. Bunun temelinde, 
özgürlükçü ve laik dünya görüşüne dayalı demokra
tik yaşam felsefesini, dünya görüşü olarak benimse
miş olan Türk Anayasasının bu felsefesi ışık tutma
lıdır; hepsine. Bu, bir yere konmalı ve bir yerlere 
konmalı, bunun üzerinde bir çalışma yapılmalıdır de
mek istiyoruz. 

Bizim bu eğitim felsefemiz, tek boyutlu eğitim
lere imkân vermez. Bunu kısa, fakat çok açık ortaya 
koymaya mecburuz. Sağlı sollu tek parti yönetimine 
veya cepheye dayalı rejimlerde, tek boyutlu eğitim 
tatbik edebilirsiniz, mecbursunuz. Dinsel temeli olan 
(Çevremizde gelişiyor böyle) ülkelerin eğitiminde, 
tek boyutlu eğitim tatbik etmeye mecbursunuz. O re
jimin istediğidir, icabıdır, ayrılmaz, bölünmez bir par
çasıdır; ama biz laik ve özgürlükçü, çoğulcu bir de
mokrasinin sahibi olarak, tek boyutlu eğitim tatbik 
edemeyiz. Temelde, bu felsefemize uygun sağlam il
ke ve amaçlara dayalı bir zemin yaratmak, bu ze
min üzerinde çoğulcu demokrasinin fikirlerini üret
mek ve genişletmek mecburiyetindeyiz. İşte, onun 
için ısrar ediyoruz eğitim felsefesinde. Eğitim felse
fesinin bu niteliği, bu yönlendirici karakteri, dina
mik bir hale geçirilmeden, eğitim sistemimizdeki su-
nulikten kurtulmanın mümkün olduğuna inanmıyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sistemin dayandığı böylece ortaya çıkarıldıktan 

sonra, şimdi modele geçmemiz mümkün. Amacı her
kesi okur - yazar kılıp, temel vatandaşlık bilgileriyle 
donatmak ve kısmen de teknik beceriye ısındırmak 
olan 5 yıllık ilkokul süresini biz fazla buluyoruz. Bu
nu çeşitli defalar arz ettik. Zira, ilkokul mezunlarının 
yarısından çoğu, daha üst düzeyde okutulamadıkları 
için, atıldıkları yaşam mücadelesi içinde bütün bil-
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Kentsel bölgedeki temel okulların dışında, kırsal 
bölgeler için teklif ettiğimiz çok yönlü temel okulların
da ilk iki yılı yine genel kültür programlarına bağlı, 
son iki yılı ise çevresinin özelliklerine göre, tekniğe 
yönelik olacaktır; çevresinin özelliklerine göre. Böyle
ce, kentsel ve kırsal bölgeleri temelde genel kültürde 
birleştirmiş, fakat genel kültür üzerine konan program
larla bölgemizin hususiyetine göre, ülkemizin hususi
yetine göre, toplumumuzun hususiyetine göre, kal
kınma ihtiyaci'mıza göre yönlendirmiş olacağız. Biz. 
orta kademenin altında bugün için, doğru tabiriyle, 
temel ikinci kademesinde, böyle bir fonksiyonel eğitim 
gözetiyoruz. Böyle bir modeli daha uygun buluyoruz. 

Değerli arkadaşlarını; 
Buradaki nispetleri c/c 70, c/c 30V, yani genelde 

c/c 30'a teknikte % 70'e çevirecek olan hükümetler 
ve milli eğitim bakanları, Türk milli eğitiminin, Türk 
milli eğitim davasının içerisindeki altın harflerle ya
zılmış olan yazıları mutlaka yazmış kimseler olacak
tır. Bunun kime nasip olacağını bilmiyoruz. Herkes 
bunu istiyor, ama elbette bir zaman, bir imkân mese
lesidir, çabuklaştırmak lazımdır. Teknikte % 70'e, 
genelde % 30'a döndüğümüz gün, Türkiye'nin yapısı 
değişecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugünkü ortaöğrenim, yani hep liselerden teşekkül 

eden; klasik akademik, meslek, endüstriyel, meslek ve 
teknikten, teşekkül eden sistem, biraz üzerinde çalışır
sa, faydalı bir sistemdir; ama gelin lütfen, (Bunu 
kaçıncı defa söylediğimi pek hatırlayamıyorum) hayata 
hazırlamayı hedeflemiş, üst öğrenime geçmeyi sınırlı 
tutmuş, asıl gayesi hayatta iş görecek insan yetiştir
mek olan müesseselerin, öğretim kurullarının adı 
«Lise» değildir. Dünyanın hiç bir yerinde değildir; 
lisenin doğuş felsefesine uygun değildir, lisenin an
lam ve kahvramına uygun değildir. Neden olmuştur 
bu?.. Sosyal itibar konusundan, diploma konusundan, 
yanlış anlaşılmadan, toplumu yanlış şartlandırmadan; 
lise mezunu ile öteki arasında sanki uçurumlar var
mış gibi, gençlerimizin kafasına yanlış değer yargı
larının sokulmasından. Ve bir türlü de düzeltemiyo
ruz; aynı akademilerde yaptığımız gibi. Bunu kim 
'değiştirir, nasıl değiştirir, bilemiyorum; ama biz mü
temadiyen açıkça söyleme mecburiyetini hi>sisediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yükseköğrenimin üçlü kademelenmesi üzerinde 

duracağımı arz etmiştim. 
Yüksekokul, üniversite... Evet; bir manası, anla

mı, kavramı var. Akademi nedir bunun içerisinde?.. 

Akademi yüksekokul mudur?.. «Hayır» diyorlar ken
dileri de ve hakikaten de değildir. Akademi üniver
site midir?.. Hayir. Akademi mezunu diplomasını 
yüksekokul mezunu yerinde mi kullanacaksınız, üni
versite yerinde mi kullanacaksınız?.. Bir diploma far
kı olmadı lazım elbette, müessese farkı olduğuna göre; 
ama biz her yerde kullanırız. Kullanırız, kullanırız 
ama, gerçeğe uygun olmaz bu işler. 

Aslında, akademinin tarihi menşeini biliyoruz, söz
cüğün nereden tür ediğini biliyoruz ve akademiler ta
rih içerisinde gelişirken, oluşurken temelindeki bu 
felsefeye bağlı kalarak oluşmuşlardır. Onun için 
akademiler bilim, sanat insanlarının toplandığı kurul
lardır. Akademiler, bilim, sanat gibi meseleleri araş
tıran, bunun üzerinde birtakım olgunlaşmalar sağla
yan kurumlardır. Akademiler, sanalt, güzel sanat sa
hasında birtakım estetik gelişmeleri sağlayabilen, bi
limden daha ayrı meselelere el atan kurumlardır. Ta
rih içerisinde böyle olmuştur ve dünyanın bir çok yer
lerinde de sanat müesseselerinin, sanat yüksekokul
larının adı hakikaten akademidir. Akademiler, bir 
bilim üretmeden çok, bir nitelik geliştirme, bir yön
tem geliştirme, bir bilimsel araştırma kurumlarıdır. 
Harp akademileri, bir başka kurumdur. Harp sanatı
nın icaplarına göre ihsanı eğitmek için kurulmuştur. 
Gülhane Tıp Akademisi, üniversite üstündeki eğitim, 
lisans üstü eğitimde gelen insanlara tibbın, hekimli
ğin sanatsal yönünde, hekimliğin bilimden de deği
şik bir yönünde daha başka bilgiler vermek için ku
rulmuştur. Bu, dünyanın her yerinde böyledir. Aka
demi, küçük bir müessese değildir, akademi, bir kari
yerden bahsediyor; üniversitelerin içinde akademik 
kariyer vardır. 

Şimdi biz dondurduk; akademiyi, üniversitenin al
tına adeta getirdik, kariyeri orada kaldı, kendisi bu
raca kaldı... Bunda akademilerin suçu yoktur. Bun
daki ihmali, bu işi görüp, zaman içerisinde tedbir al
mayan idarededir, tedbir almak için de ona yardım
cı olmayan üniversitelerdedir. Bunu açıkça ortaya 
koymak mecburiyetindeyiz. Akademileri bu duruma 
düşürüp şimdi iddia ediyorlar haklı olarak; çünkü 
gösterdiği eğitimin, üniversitelerimizin klasik formas
yon çerisinide gösteuidiği eğitimden ayrılması da müm
kün değldir; ama o akademidir, öteki üniversitedir. 
Üniversite, araştırma yapacak, bilim geliştirecek, tek
noloji üretecek ve öğretim üyesi yetiştirecek. Pahalı 
müessese... Az yapılır; Sayın Hocam, Sayın Senatö'r 
Unat burada ifade ettiler, kolay müessese değil; ağı
ra, pahalıya gelen bir müessese. Biz, her yerde üni
versiteleri çoğaltıyoruz. Hele geçen sene bir tasarı ile 
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i(Biraz sonra dokunacağım) bütün yükseköğrenimi 
ünb ersiteler içerisinde fonksiyonel bütünlüğe iter gi-
ibi bir tehlikenin eşiğine gelmiştik, bereket o kaldı; 
kanunlaşmadı ve yeni Hükümet de aldı. Bu bakım
dan müsaadeleriyle yemi Hükümetin çok doğru bir 
iş yaptığı kanaatini besliyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Akademiye çare bulalım. Gelin, çare bulalım; bu 

sistemi devam ettiremeyiz. Ticaret okulundan, yük* 
isek ticaret mektebine, oradan akademiye dönüşme 
hakkını kendinde bulduğu için, kendini de daralttı, 
şimdi mücadeleye girdi. En Sonda tıp fakülteleri aç
maya yöneldi. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademicinin bu adıy
la tıp fakültesinin alakasını nerede bulursunuz ar
kadaşlar?.. Bir üniversite açabilir; üniversite ayrı. İs-
ttanlbul Üniversitesinin şu fakülteden bu fakülteye ka
dar onu sevk ve idare edecek bilimsel Ortamı, bilim-
isel yöntemi ve yetkisi var; ama akademilerin, ismi bu 
iken yanına bir tıp fakültesi ilave etmek... Niye is
tiyor o?... Çünkü, kendini ona layık görüyor. Layık
tır; doğrudur da, bu yolda değildir. Bir yanlışlık var
dır ortada; bunu düzeltmeye medburuz ve şimdi ge
len bütçelerde de gene, bu açılmak istenen tıp fakül
tesinin tahsisatı konmuştur. Daha hukuksal ve Ana
yasal durumu, yasal durumu halledilmeden, bu öde
neğin de nasıl harcanabileceği bir konudur. 

Değerli arkadaşlairım; 
İsitirham ediyoruz Sayın Milli Eğitim Bakanımız

dan, bu konuyu ele alsınlar; incelettirsinler, yeniden 
incelesinler ve açık seçik neye inanılıyorsa, getirsin 
tartışmasını yapalım. Hangi akademiler üniversite ola
caksa artık olsun bitsin. Katiyen üniversitelerin art
masına taraftar bir grup değiliz ve yanlış olduğuna 
kaniiz; ama, bu pürüzün kaldırılması için, kaçı üni
versite olacaksa olmalı artık, bitsin; kaçının içinde 
yüksekokullara bağlanacaklar Varsa, bünyesinden ay
rılıp bağlanışın ve akademiler gerçekte; Türk Bilim 
Akademisi, Fransız Akademisi olduğu gibi, Türk Dil 
Akademisi gibi, kendi yerli yerine konsun. Bu bir 
zarurettir, zarureti aşan bir vicdani mecburiyettir; 
'bizim için, akademiler için, üniversiteler için. Bu çe
kişmeleri önlemek bizlere düşer. Artık bu bilim mü
esseselerini birbiriyle boğazlaşır halden kurtarmamız 
lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kalkınmamızın en kritik döneminde bulunuyoruz. 

5 -10 yüksek düzeyli araştırıcı ve bilim yapıcı eleman 
yanında, mutlaka bunun 6 - 7 katı fazlalıkta yüksek 
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düzeyli uygulayıcı, hem de iyi yetişmiş uygulayıcı 
elemana ihtiyacımız olduğu açıktır. Sırf yanlış ücret 
politikası ve toplumun diploma konusundaki yanlış 
şartlandırılması nedenleriyle, kesin bir heves ve istek 
haline getirilmiş üniversite tutkusunu düzeltmek, dün
yadaki örneklere ve uygulamalara uymak gerekir. 

Arkadaşlar; 
Bunun böyle olduğu açık. Bunu hiç gizlemeye

lim. Bugün yüksekokul mezununa ihtiyacımız, üni
versite mezunundan çok fazladır. % 10 araştırıcı, bi
lim üretici, teknoloji geliştirici, ama gerçekte geliş
tirici, gerçekte üniversitede böyle yetişmiş insana ih
tiyacımız varsa, herhalde % 80 - % 90 iyi yetişmiş 
uygulayıcı personele ihtiyacımız var. Bunun çaresini 
bulmaya mecburuz. Diploma farklarını çok abarta
rak, ücret statülerini yanlış uygulayarak, sosyal itr-
'bar derecesi bakımımdan toplumda yanlış şartlanmala
ra neden olarak politikacılar, (Biz dahil olmak üzere) 
gençlerimizi bu türlü yığılmalara kendi elimizle it
miş bulunuyoruz. Bundan dönelim arkadaşlar. Üni
versiteleri rahat bırakalım. Üniversiteleri, tutarlı, ken
di içinde yararb, ülkenin hakikaten bilimine, tekno
lojisine hizmet edecek, ülkeye yön verebilecek olan 
bilimi, teknolojiyi üretecek, araştırmaları yapacak 
'•bir seviyede tutalım. Türk üniversitesinin dünya içeri
sindeki büyük yeriyle övünülecek zamanlara doğru 
yol alalım. Yüksekokullara her gelen parti onlara 
müdahale ediyor diye korkmayahm; partiler, biz, siz
ler aranızda anlaşın, eğer hakikaten politika elimiz 
onlara uzanıyor ve onların eğitimini bozuyorsak bun
dan vazgeçelim; ama şu yurdun ihtiyacı olan yüksek
okulları kendi içinde tutarlı', serbest hale getirelim, 
oradan mühendislerimiz, mimarlarımız, şunlar, bun
lar çıkarak, hatta gerektiğinde (Bilemem, mesleğim 
değil ama) belki tıp elemanı da çıkar oradan. Dört 
yıllık tıp elemanlarına da belki ihtiyaç var. Belki 6 
yıllık elemana, ondan sonra da büyük tıp elemanına 
ihtiyaç var. Bunlar bizim değil, bilim adamlarının 
araştıracağı ve bizlere teklif edeceği konular; ama 
biz gerçeğe dönelim. 

Bu konu üzerinde de Sayın Milli Eğitim Bakanı
mızın kendi yetkileri ve yasal imkânları, Anayasal 
yetkileri içerisinde, üniversitelerle yakın işbirliği ha
linde bir çare bulacağına inanmak istiyoruz ve ina
nıyoruz. 

Değerli arkadaşlar; 
2 000 yılına yaklaştık. Eğitimde yapılan hatalar, 

en azından bir kuşak sürüyor. Bu hataları şimdi dü
zeltmezsek, tereddüt dahi etmeyin, (Belki biz öbür 
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dünyada farkına ya varırız, ya varmayız, gençler de
vam eder inşallah, o başka) 2 000 yılında gene bir 
şey yapamayız; eğer eğitimimize bu toplumu gerçek
ten iten bir yön veremeZsek, müthiş bir dinamizm 
kazandıranıazsak, Türk çocuklarını, Türk toplumunun 
bu çağdaki teknolojik kalkınma verilerine uygun tarz
da yetiştiremeZsek. Eğitim ,sihirli bir vasıtadır arka
daşlar. Kalkınan memleketlerin temelinde eğitim var
dın 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir teklifimiz de burada olacak; bir şûra oluştu

rulmalıdır. Bütün şûralara; son yetişebildiklerime, bu
lunduğum görevler itibarı ile 'bir izleyici, müşahit 
olarak nazik şekilde davet edilmiş bir irisanrm ve ora
larda da konuştum, vazifeler de aldım. Gördüğüm 
manzara odur ki, klasik, hatta skolastik bir tarzda 
yürütülmektedir. Hazırlıklar hep birbirinin aynı; çok 
güzel şeyler ortaya çıkmakta, bölük pörçük olmakta
dır. Sonunda toplanamamaktadır. Teklifimiz odur ki, 
Sayın Milli Eğitim Bakanı, eğer imkân bulabilirse, 
bir müşavere heyeti, bir şûra demek istiyorum; oluş
turmalı, bunun içindeki çilekeş öğretmenler ve üni
versite mensuplarıyla, politikacılar da bulunmak su
retiyle, meseleyi ele almalıdır. Bu, önümüzdeki aylar
da yapılmalıdır. Türk eğitimi bir gözden geçirilme
lidir mutlaka. Öğretmenleri de; biraz sonra temas 
edeceğim, bu. bu taraftan, bu sağcı, bu solcu diye 
'düşünmeden bunu yapmalıyız. Hatta, Öyle olduğuna 
inansak bile, bunu böyle yapmalıyız. Çünkü, cefa 
çekmiş, ömrünü bu hizmete vermiş, saçını ağartmış 
insanların elbette müktesebatı bizlerden kat kat üs
tündür. Bunlardan yararlanmaya, hepsini bir araya 
toplayıp (Bu sistem için hepsi vatan aşkıyla doludur 
çünkü.) eleştirmeye tabi tutmaya ve sonuçlara var
maya Hazırı?. 

Bunun için bir teklifimiz daha var: Önce, (Bilhas
sa Eğitim Fakültesinin kurulmasıyla yayın çok ge
nişledi, faydalanmak isteyenler faydalanıyor. O ra
hat, yalnız bir şey noksan) şûralara girilirken, çeşitli 
eğitim modelleri; komünist memleketlerin ta'tibik et
likleri daihil, sosyalist memleketlerin tatbik ettikleri da
hil, kalkınan hürriyetçi memleketlerin tatbik ettikle
ri dabil, bütün eğitim modelleri sistematik bir tarzda 
incelenmeli, birbiriyle kıyaslanacak tarzda yan yana 
getirilmeli ve bu çalışmayı yapacak insanların önüne 
kaynak olarak verilmelidir. «Efendim, biz sosyalist 
düzenin eğitimini alacak miyiz?..» Almayacağız. Çün
kü onun temelindeki asıl felsefe; demin bizim felse
femizden bahsettim; onun temelindeki felsefe, sosya-
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lizmin öğretilmesidir. Eğitim, temelindeki felsefeden 
yoksun kılınamaz. Dünyanm herhangi bir sosyalist 
memîekeitinde gördünüz mü, sosyalizmi öğretmeyen 
bir eğitim sistemi olduğunu?.. Hayır. O halde, biz onu 
o bütünlüğü ile almayacağız; Anayasamız da müsait 
değil. Kendi eğitim sisteminin üzerine oturtturacağız; 
yakışabilen, faydalı tarafları varsa alacağız. Öbürle
rine bakacağız, faydalı tarafım alacağız. Neyi kaybet
meyeceğiz gözden?.. Kendi eğitim felsefemizi, kendi 
Anayasa felsefemizi, kendi dünya görüşümüzü, kendi 
tecrübelerimizi. Bizim de muazzam tecrübelerimiz 
var. Ve öylesine tek boyutlu eğitim tatbik etmemişiz-
dir ki, tek partiye dayanan ve Yüce Önder'in dediği her 
şeyin mutlaka yerine getirildiği; (çünkü, gönül bağlan 
zengin bir milletiz, Önder'ine inanan bir milletiz) za
manlar da dahil, Türk eğitim pragmatik bir eğitim 
felsefesine dayanmasını bilmiştir.; Tek boyutlu bir 
Nazist, tek boyutlu bir komünist eğittim tarafına asla 
kaçmamışız. Çok sayam dikkattir bu. Bunu eğitimci
lerimiz biliyorlar. O halde, bizim de tecrübelerimiz 
va/, 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi eğitim sistemi hakkındaki bütün modelleri, 

sanıyorum açık seçik ortaya koyduk. Hiç bir tered
düt olacağını sanmıyorum; ama yanlış olur, tartışı
la'. o ayrı mesele. Biz, görüşlerimizi yıllar yılı geliş
tirip, buraya getirdik. 

Bundan sonra da müsaade ederseniz işin biraz po
litikaya dokunan yanlarına değinmek istiyorum. Bun
lardan çok önemli bulduğumuz bazısı teknik, bazısı 
bugünkü politikayla ilgili, bugünkü içinde yaşadığı
mız ıstırap ortamıyla da ilgili. Ondan sonra sözlerimi 
bitiriyorum. 

Arkadaşlarım; 
Eğitimde, ortaokula kadar inip, çocukluk ve deli

kanlılık hevesi ve enerjisi içindeki yaramazlıkları, els 
avuca sığmazlıkları çok; ama çok aşarak tahrip histe-
resine, kriminal girişime dönüşen anarşiye mutlaka 
bir çare bulalım. Buna bir çare bulmaya mecburuz; 
ama nasıl?... Bizim teklifimiz şu: «Benden, senden» 
demeden; yine bu işi çilekeş, vefakâr öğretmenleri
mize ve bilim bakımından da üniversite elemanları
mıza kendi içlerinde inceletip, «Bunu ne yapalım?» 
diye, bu arkadaşlarımızı, bu büyük uzmanlarımızı, 
bilim adamlarımızı bir araya getirip, buna bir çare 
bulmalarını istemektir. Bu tahammül edilemez; ama 
diyeceksiniz ki, «Toplumun anarşi ve terörle bir kan
ser gibi sarıldığı bir dönemde, eğitimi ondan soyutla-
yabilir misiniz?..» Hayır; gayet tabii ki soyutlayama-
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vız. Eğitimi bundan soyutlayanlayız; ama «Soyutla
yanlayız» diye de kendi kompartımanı içerisinde eği
timdeki bu anarşiye, bu tahrip histerisine varan, bu 
krimönal birtakım girişimlere uzanan küçücük çocuk
ta; oyun hevesinden mi gelişiyor bilemiyorum, onu 
bilim adamları bilir, buna bir çare bulmamız lazım. 
Çare bulurken de, tarafsız olmayı teklif ediyorum. 
Kesin soğukkanlı, kesin tarafsız ve kesin, «Senden, 
benden» işlevine tevessül etmeden, bizzat bunu öğ
retmenlere yaptırmak gerekir. Çare bulacakları mu
hakkaktır. Bizi eğiten öğretmenlerimiz; takdirle, şük
ranla, minnet duygularıyla anıyorum şu anda dahi, 
bunun çaresini bulmaktan yoksun değillerdir, aciz 
değillerdir. Yeter ki, biz onları destekleyelim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çok; ama çok büyük hi/r bölümünün yurdunu seven, 

uyanık ve ulusunu çağdaşlaştırmak isteyen bir düşün
ce ve inancı temsil ettiklerine inandığımız öğretmen
lerimizin, politikanın günlük ve çatışmah olan karak
terliyle böylesine bulaşmış olanlarını biz hiç doğru 
bulmuyoruz. Değerli öğretmenlerimize; lütfen kabul 
etsinler, önerimiz de bu. Politikanın günlük ve çal
kantılı olaylarıyla bu kadar bulaşmamalıdır. Bunun 
çaresini gene mutlaka kendileri bulmalıdır. 

Öğretmenilerimliz, durumlarım önce kendileri gözden 
geeirrndli, iradeleri dışımda sürüklanımeıkite oldukları bu 
tutumdan kurtulma yolumu mutlaka kendileri bulmalı
dır. Politikacılar ise değerli arkadaşlarım; öğretmenler 
füzeninde spekülatif pöllitika yapma ve onları kendi poli
tik düşüncelerine alet etme tutumlarını mutlaka terk-
etrmtelidir. Bu baskı üzerinden kalktığı zaman, bu de
ğerli insanlar bir araya da geleceklerdir. Bazen görü
yorum; «Bu sağcı öğretmendir» diyorlar, yakın ar
kadaşımdır, biliyorum yaşlanmış; memleketin sev
gisinin derinliğine inmek dahi bir mesele ve «Bu sol
cu» diyorlar, onu da biliyorum; vatan sevgisini ve 
bu memleketin yücelmesi için neler yaptığını... Şim
di, bunları karşı karşıya getirmenin manasını idrak 
edemiyorum, yadırgıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, ilk söz süreniz bitti 
45 dakikalık; ama biraz evvelki sözcü arkadaşımıza 
da arz ettiğimiz gibi, 15 dakikalık bir ikinci süreniz 
var, onu işletmeye başlıyorum. 

Buyurun efendim. 
MB GRUBU ADINA KADRİ KAPLAN (De

vamla) — Peki efendim. 
Değerli arkadaşlarım; 
(Bu konudan sonra şuna temas edeyim: Türk ço

cuğunu, gerekirse standart öğretimden de fedakârlık 
yapmak şartıyla, mutlaka ve mutlaka bir yabancı 

dile alıştırma, yabancı dili öğretme mecburiyetinde
yiz. Bunun noksanlığını hepimiz biliyoruz, daha faz
la üzerinde durmak istemiyorum. Bazı alınacak özel 
tedbirlerle; mesela Orta Doğu Teknik Üniversitesin
de görüldüğü gibi, çok kısa hazırlıklar içerisinde bu 
Türk genci kolaylıkla lisana yatkın hale gelebilmekte, 
hatta öğrenimi bile takip edebilmektedir. Gerekirse, 
bir dördüncü yılı liselere ilave etmekten dahi kaçın
mamalıyız. Kaybımız, büyük kazançların nedeni ola
caktır. Yabancı dil öğretmek için şimdi önümüze 
getirilen Bütçenin gerekçesinde sıralanmış olan ilke
ler bakımından da Bakanı ve Bakanın şahsında bü
tün o hazırlayan arkadaşları kutlamama izin verin. 
Yazılan şeyler gayet doğru görülmektedir. Bunların 
uygulanmasını bekliyoruz. Uygulama için; baştan arz 
ettiğim gibi, teknik modeldeki azmi, iradeyi gösterip, 
cesaretle birtakım yeni önlemler getirilmelidir. 

Değerli arkadaşlar; 
Bir konuya daha açıkça değineyim. Milyarlar ve

riyor bu memleket, evladını yükseköğrenimden ge
çirmek için. O milyarların sonunda o evladı diplo
masını alıp, serbest, hayatına derhal gitmekte kanuni 
bir imkân bulduğu gibi, bir hak olarak da bunu bulu
yor. E, bugün böyle; böyle şartlanmışız. Ben bunun 
çok yanlış olduğu kanaatini taşıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Milyarlar vererek yetiştirdikleri evlatlarının, ge

ne kendisine dönük bir kamu hizmeti görmesini is
teme hakkına bu Millet sahiptir. Onun için teklif edi
yoruz ki; yüksek öğrenimi bitiren her vatandaş, her 
Türk genci, Devletin gösterdiği yerde; bu gösterdiği 
yer de mutlaka Devlet Planlama Teşkilatının geri 
kalmış yöreler için özellikle çalışarak tespit ettiği, 
sizin iradenizle de kalkınma planlarında oftaya kon
muş olan, kalkınmada öncelikli yöreler için özel pro-
jelerin gerçekleştirilmesinde olmalıdır. 

Milli Savunma kaynakları için de böyle bir tek
lifimiz oldu. Bir mühendis, çıktıktan sonra, diploma
sını almadan mühendis olarak, (Mühendisin para 
hakkına ve diğer haklarına sahip olarak demek isti
yorum) Devletin gösterdiği bir yerde dört sene eğitim 
gördüyse, bilfarz iki yıllık bir kamu hizmetini görme
ye mecbur olmalıdır. Bugünkü mevzuat karşısında 
şuradan şuraya tayiin edemiyorsunuz, ettiğiniz vakit 
şu kadar parayı istiyor; Türkiye'nin de çaresizliği 
bu. İşte açık veren bütçeler meydanda ve milyarları 
yaJtırıyofsunuz, eğitiyorsunuz. 

Bunun neresi sakat acaba, anlayamıyorum. Bunun 
demokrasiye aykırı yönü neresi?.. Türk toplumunun 

20 — 
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buna ihtiyacı olmadığı, acaba hangi fikirle ispat edi- I 
lebilir?... Onun için diyoruz ki, doktoru ve mühen- I 
dişi ve diğer bütün branşlardan çıikmış olan gençleri- I 
miz diplomasını alıp serbest icrayı sanat etmek hak- I 
kını kazanmadan önce, Devldtlin göslterdiği yerde (ki, I 
bu yeri tarif ettim, kalkınmada öncelikli yörelerin 
özel projelerinde) çalıştırilmalıdır. Tüfk genci de bu- ,1 
na layıktır. Bunda bir gocunma hissimin mevcut ola- I 
cağını sanmıyorum; Türk Milleti de bunu istemek- I 
tedir. Bu da çok açık seçik bir tekliftir. Bunu daha 
evvelki yularda yaptık. Bir yasaya ihtiyaç var, işitir- I 
ham ediyoruz, Milli Eğitim Bakamımız tetkik ettir
sinler; bu öneri, tasan halline gelebilir mi, ihtiyaç I 
var mı, yokmu; Bunun tartışmalarını da Meclislerde I 
yapalım. I 

Değerli arkadaşlarım; I 
Konuşmamı bitirirken, Yüce Türk Ulusunun ve 

Aziz Vatanımızın kaderiyle yakından ilgili ideolojik 
tehlikeleri bütün çıplaklığı ve açıikhğı ile daha önce 
olduğu gibi, müsaade ederseniz yine huzurlarınızda I 
tekrarlamak istiyorum. I 

Demokraside çoğulculuk esastır; ama bu çoğul- I 
cırttık, ülke ve ulus bütünlüğünün parçallanması yö- I 
rründe asla kullanılamaz. Katılaşmış ve tüm 'seçenek
lerini kaybetmiş türdeki solun, kütür ve toplum an- I 
îayışına uygun düşüyor diye, öbür yönden de aynı I 
riiteiiktelki sağın, dar ve katı anlayışından doğan ve 
her iki yönden de birliğimizi tehdide yönden bölücü I 
'hareketlere hiç bir şekilde, hele «Özgürlükçülüğün I 
gereğidir.». Diyerek hiç bir fırsat verilmemelidir. 
Bunun içlin esasen laik olan eğitimimizden en ufak 
bir ödün verilmemesini, bu yolda en küçük bir kapı- I 
nın aralanmamasını, zorlamalarına karşı şiddetle dav- I 
ranılmasını, direnilmesini ve etnik yapı ve inanç 
farklılıklarının tartışma dışında tutulmasını, böyle- I 
ce her iki konuda da sadece kardeşlik, vatandaşlık ve I 
eşitlik kavramları ve gerekleri üzerinde durulmasını 
ulusal varlığımızın tenteli sayıyoruz. I 

Değerli arkadaşlarım; I 
Bunu korumak için her fedakârlığa katlanmalı, 

en çetin mücadeleleri göze almalıyız. Bu görev, biz^ I 
lere büyük önder Atatürk'ün bıraktığı en büyük ema- I 
nettir, O'na ihanet edemeyiz. Türkiye'miz, kurtuluş- I 
lan için öncülük ettiği uluslara bu yolda da çok iyi 
bir örnek vermeye mecburdur. 

Değerli arkadaşlarım; I 
20 nci Yüzyılın başında yaptığımız bu öncülüğü, 

21 nci Yüzyıla girerken de göstermeliyiz. Türk Ulu
suna, Türk Devletine bu düşer; etrafında gelişen ve | 
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laik Cumhuriyete aykırı olan akımlara kapılmak, 
değil, kendi iddiasını sonuna kadar ve azimle götür
mek düşer. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk öğretmeni elbette ki, bu düşünce ve inancın 

sahibidir ve sahibi olmaya da mecburdur. Öğretmen 
bölücü olamaz, olursa, öğretmenliği de kalamaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz, laik modern Cumhuriyetin yücelmesi ülkü

süyle beslenmiş, Ata'nın devrimine gönül vermiş olanı 
kişiler; yani hepimiz, insanlık haysiyetine ve insanoğ
lunun özgürlüğüne ters düşüp, onu korkuların karan
lığına gömen faşizme olduğu kadar, aym konular ale
minin temsilcisi komünizme de; her ikisine olduğu 
kadar, Türk Ulusundan çağımızın değerleri içinde 
yaşamasını esirgeyen ve sırasında kardeşi kardeşe de 
kırdırabilen din istismarcılığına ve son yıllarda çevre
mizdeki oluşumlardan umutlanan din esasına dayalı 
devlet heveslilerine; her üçüne olduğu kadar da, bun
ların kaçınılmaz bir sonucu ve âdeta bu zıtların zo
raki ittifakı ile ortaya çıkan ülke ve ulus bölücülü
ğüne de kesinkes karşı ve karşı olduğu kadar da mü
cadeleye kararlı olmalıyız. Bu husus, özgürlükçülüğe 
dayalı milli eğitim ve kültür felsefemizin de ayrıl
maz bir parçasıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuşmamı bitirmiş bulunuyorum. Sayın Başka

na, siz değerli arkadaşlarımıza ve Sayın Bakana, Sa
yın Bakanın şahsında milli eğitim camiamızın cefa
kâr, fedakâr, çilekeş mensuplarına yürekten başarı 
dileklerimizle, şükranlarımızı iletiyoruz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kaplan. 
Sayın üyeler, bundan sonra görüşecek olan Cum

huriyet Halk Partisi ve Adalet Partisi Grupları, Milli 
Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir sözcülerinin, 
Üniversiteler Bütçesi üzerinde de bir diğer sözcüle
rinin görüşeceklerini Divana bildirmişlerdir. Grup
lara, ikinci konuşmaları da dahil, tanınan süre 1 sa-
a'ttir. 

Sayın grup sözcülerinin ikişer kişi olarak konu
şacaklarını da gözönünde bulundurarak, bu süreleri 
taksim edecekleri normaldir. 

Bunu arz ettikten sonra, söz sırası Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Sönmez'de. 

Buyurun Sayın Sönmez. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET SÖNMEZ 

(Hatay) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
En genel anlamda eğitim, yürürlükteki değerlerin, 

bilgilerin ve hünerlerin yetişen kuşaklara iletilmesi, 
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kazandırilmasıdır. Bu geniş anlamda eğitim ailede 
'başlar, sokakta, okulda, işyerinde sürer. Dernekler, 
basın, siyasal partiler ve öbür kurumlar bu eğitim 
süreci içinde yer alırlar; bunlar eğitimün ayrılmaz 
birer parçalarıdırlar. 

Bu anlamda eğitim, hem bireyler olarak yüksek 
bir yaşam düzeyi elde etmemizin başlıca yoludur, 
hem toplum olarak gelişme ve ilerlemenin, ileri ül
keler arasında yer almanın başlıca yoludur; hem de 
ülkede demokratik bir siyasi ve toulümsal yaşamın 
gerçekleştirüm'e&inin temel koşuludur. Bu nitelikleri 
taşımayan eğitimin, bireyleri ve toplumu yüksek dü
zeye ulaştırması olanaksızdır. 

Türk toplumu ve bireyleri, uzun yıllardır ülkede 
uygulanan milli eğitim politikasının yanlışlığı yüzün
den bu açmaza düşmüştür. Demokrasi, halkın kendi 
kendini yönettibilmesidir. Ancak, bu geniş yığınların, 
toplum yaşamının ne olduğunu, nasıl işlediğini, nasıl 
düzeltilebileceğini bilmesine bağlıdır. Bu ise, eğitim
siz, bilimsiz olmaz. 

İçinde yaşadığı toplumun ne olduğunu bilmeyen, 
yoksulluğun, haksızlığın, hastalığın nedenlerini bil
meyen insanlar, bunları önlemenin yollarını da bil
mezler. Böylece, kendi kendilerini de yönetemezler. 
Kendi çıkarlarını savunup gerçekleştirebilecek kişile-. 
ri ve kurumları ortaya çıkarıp, onları işbaşına getire
mezler. 

Ulusumuzun yaşadığı ekonomik ve siyasal bunalı
mın özünü, eğitimîmizdeki çarpıklık oluşturmakta
dır. Çağsal bir eğitim uygulanmamış, bilimsel bir eği
tim Türkiye gerçeği üzerine oturtulmamıştır ve bun
ların nedenleri sonucu bu durum doğmuştur. 

Eğitim, temel ilkeleriyle kişiye kendine ve topluma 
yararlı olabilecek şekle sokmaktır. Çağımız eğitimi
nin, bilimselliği, gerçekçiliği, demokratikliği, kendi 
ulusumuzun özelliklerini, Atatürk ilkelerini ve milli 
eğitimin temel ilkelerini içermesi gerekir. Bu nite
likleri içinde bulundurmayan eğitim biçimi, toplumu
muzu çağın gerisinde bırakmaktan başka bir anlam 
taşımaz. 

Uzun yıllardır ülkede milli eğitimin başında bu
lunanlar, Türk eğitimini yönlendirenler ne yazık ki, 
bilimselliği, Türkiye gerçeğini ve çağdaşlığı, özellikle 
de Atatürk ilkelerini hasır altı etmekten mutluluk 
duymuşlardır, 

Söylediklerimizin tüm tersini de eğitime ve Türk 
toplumunun yaşamına geçirmeyi amaç edinmişlerdir, 
Yeniliklere kapılarımızı kapamışlar, bağnaz bir tu
tumla ileri düşünceyi ve ürünlerini yasaklamayı ba

şarı saymışlardır. Kendilerini uyarıcı nitelikteki eleş
tirileri sürekli ihanet, vatan hainliği ve komünistlik 
gibi düşüncelerle damgalamak şanssızlığından da, 
dünya görüşlerinin kıtlığı sonucu kurtulamamışlar
dır. 

Sayın senatörler; 
Bu denli bir eğitim ve politikası çıkmazdır. Eği

timi yönlendirenler, çağdaşlığı, bilimselliği ve Türk 
toplumunun gereksinimlerini mutlaka gözönünde tut
mak zorundadırlar. Günümüzde «A, B, C»ı eğitimi, 
«Uyuşunda büyüsün ninni» teraneleri, çağın ardında 
kalmış olaylardır. Eğitim, ekonomiyle, milli güven
likle, ulusal bütünlükle, üretimle, dış ilişkilerle ve sa-. 
vunma ile direkt ilgilidir. Okullarda bunların gerek
leri yerine getirilmelidir. Yoksulluğu yazgı sayıp, bo
yunlarını büken, hastalığı başedilmeyecek bir olay 
sayan, avantacılığı normal yaşam kuralı gibi gören 
eğitim biçimi yanlıştır. Kadercilik, namelâzımcılık, 
«Ben bir şeye karışmayayım» düşüncesi toplumlara 
eğitim olarak verilmemelidir. Toplumun ne olduğunu, 
neden böyle olduğunu kavrayıp, öğretmelidir. Daha 
iyi, daha adil neler yapılabilir, öğrenilmelidir. Bunu 
öğrenen insanlar demokrasinin ve özgürlüğün en iyi 
koruyucusu olurlar. Üretimin, gelir dağılımının ne 
demek olduğunu; Anayasanın, Anayasa Mahkemesi
nin ne olduğunu, ne işe yaradığını, parlamento ve se
çimin kurulup işlediğini, kamu yararının yeni koşul
larda nasıl anlaşılması gerektiğini bilmeyenlerin de
mokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkmaları olası de
ğildir. 

İşte, bütün bunları da geniş yığınların öğrenmesi
nin en etkili ve güvenilir yolu yine okullar ve genel
likle eğitim kurumlarıdır. Bu denli sorumlulukları ve 
büyük görevleri olan bu kurumların ve kurumlarda 
görev yapan öğretmenlerin korunması, güçlendirilmesi 
büyük önem taşır; ama ülkemizde tam tersine, çeyrek 
asırdır Türk milli eğitimini yönlendiren sağcı zihni
yetler, eğithrı kurumlarını ve öğretmenleri sürekli ken
dilerine odak seçmişlerdir. Yardımcı olmayı bırakın, 
ezmekten mutluluk duymuşlardır. 

Söylediklerimiz bizimle ilgili değil, bilim adam
larının ve çağımız eğitimcilerinin dünya görüşü, dün
yanın her yerinde savunulacak ve uygulanacak evren
sel kurallar. Yurdumuzda bugünedek uygulanan eği
tim biçimi ise, tam bunların tersi. Anayasayı okut
manın, kültür kaazndırmanın, kişiyi topluma kazandı
racağı, onu topluma yararlı biçime sokacağı gerçek 
iken, bizde iktidar olanların, milli eğitimin başında 
bulunanların, kültür, eğitim, öğretmen, kitap ve okulla 
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ilgili anlayışları gerçekten çok üzücü. 20 nci asrın 
sonlarında kitap düşmanlığının, öğretmen düşmanlığı
nın, düşünce yasaklamanın toplumu hiç bir yere gö
türmeyeceği bir gerçektir. İktidar, bugün sağladığı 
sessizliği bir başarı gibi görüyorsa ve sanıyorsa bu 
gerçek değildir. Bu sessizliğin ardında büyük gerilim
ler, büyük patlamalar yatmaktadır. Toplum, içinde sak
landığı bunalımdan yarın ortaya çıkarsa, yakınmanın 
bir yararı olmayacaktır. 

MC'lerden önce sağcı iktidarlar çeyrek asırdır eği
timin başındalar, Somut örnekler sunuyorum: Bir fel
sefe kitabı Türk kamuoyunu uzun süre işgal etti, ka
muoyunda günlerce tartışüdı, kamuoyu ve basın için 
büyük malzeme oldu, Anımsarsınız, ders kitabı olarak 
okutulması için Bakanlıkça bastırılmıştı. Milli Eğitim 
Bakanlığının islkeleti olan Talim Terbiye Kurulu kita
bı incelemiş, onaylamış ve okunması için salık ver
mişti, Kitapta yazılanları ben burada söylemeye uta
nıyorum, Aklı olanın, kitabı okumayı; okumayı bı
rakın, kitaplığında bulundurmayı onursuzluk sayaca
ğı inancındayım. Kitabın içeriği ortada; «Bir işçi ile 
bir doktorun şerefi eşit değildir; vali ile memur kı
yaslanmaz.» diyor kitap. En çirkini de, milyonları bu
lan Alevi yurttaşlarımızın onurlarıyla ilgili olanı, in
sanlık dışı, toplumu, kitleleri böyle ve düzmecelerle 
bir başka tür suçlayan kitabın bulunması olanaksız. 
Bu kitap yazıldığı zaman Sayın Demirel Başbakandı. 
Milli Eğitimin başında Sayın Ali Naili Erdem vardı, 
Sayın Erdem'in siyasi kaydı Adalet Partisinde olma
sına karşın, gönlü ve kafa yapısı MHP»li idi. Sayın 
Erdem, siyasi siciline uygun değil, kafa yapısına ve 
gönlüne uygun...: 

BAŞKAN — Sayın Sönmez^ Sayın Sönmez, bir 
prensibimiz var. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Olur mu 
bu?... Ne alakası var?... 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Beyefen
di bu... (AP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, bakın 
ben ikaz ediyorum sayın üyeler. Efendim müsaade bu
yurun ben konuşuyorum, 

Sayın Sönmez, bir prensibimiz var; bu Parlamen
tonun bu kanadında bulunmayıp da, burada savun
ma hakkı olmayan milletvekili arkadaşlarımızın, ba
kan arkadaşlarımızın şahsı ile ilgili görüşmeleri yap
mıyoruz burada. Lütfen dikkat buyurunuz efendim. İs
tirham ederim. 

CHP GRUBU ADİNA MEHMET SÖNMEZ (De
vamla) — Sayın Başkanım, izin verirseniz sizi... 

BAŞKAN — Çok rica ederim, 
CHP GRUBU ADINA MEHMET SÖNMEZ 

(Devamla) — Belirli değil, bir uygulamanın içinde 
görüyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim; ama lütfedin 
efendim, müsaade buyurun efendim. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — İsim söy
leme. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — İsim söy
leme, biz anlarız onun kim olduğunu. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CHP GRUBU ADİNA MEHMET SÖNMEZ 

(Devamla) — Sayın Milli Eğitim Bakanı, siyasi si
ciline uygun değil, kafa yapısına ve gönlüne uygun 
bir örgütlenmeyi ve eğitim politikasını Milli Eğitim 
Bakanlığında egemen kıldı. Bu düşüncenin gerekleri 
yerine getirildi. Milliyetçi Haröket Partisinde çok üst 
düzeylerde bir yönetici geldi, öğretmen okullarının 
başına oturtuldu. Bu örgütlenmenin ve düşüncenin so
nuçları Türk milli eğitimini çıkmaza soktu. Felsefe 
kitabı gibi, sapık düşünce ürünlerinin ders kitabı 
olarak okutulmasını beraberinde getirdi. 

Sayın senatörler; 
20 nci Asrın sonunda, «Doktorla işçinin şerefi 

eşit değildir.» demk, «Vali ile memur kıyaslanamaz.» 
demek, milyonlarca onurlu yurttaşların onuruyla oy
namak akıl kârı mıdır?... Bu düşünce bırakılmalı
dır. Bunun, Atatürk ilkeleri ve milli eğitimin temel 
ilkeleriyle bağdaşır yanı da yoktur. Ulusumuzun her 
günden çok birliğe, bütünlüğe, kardeşliğe ve barışa ge
reksinim duyduğu günümüzde böyle bölücü davranış
lar gerçekten çok çirkindir. Cumhuriyet Halk Parti
si olarak bunu nefretle kınıyoruz, 

Sayın Bakanımız geldiğinde bir yargımız yoktu,, 
Özellikle uygulamalarını özenle izliyorduk. Okul, ki
tap, öğretmen üçlüsü üzerinde düşüncelerinin bilinme
sinin Ötesinde, uygulamalarını görmek eğiliminde idik. 
MC'ler döneminde Türk milli eğitimin MHP siyaseti
ne, komaödo ve 9 Işık doktrinine bırakılması kuşku 
kaynağımız olmuştu. Sayın Bakanın geçmişteki acı 
deneylerden yararlanacağını umuyor ve milli eğitimimi
zi sapık düşüncelere, özellikle MHP»lilerin kontrolüne 
bırakmaz diye bekliyorduk. Ulusumuzda öğretmen, 
bölük pörçük, tam parçalanmış durumda. Toplumu
muz insanları birbirlerine kuşkuyla 'bakar durumda, 
Bunları gidermenin ve birliği sağlamanın başsorum-
lusunun Sayın Milli Eğitim Bakanı olduğu gerçeği 
tartışılmaz. Bu bölünmüşlüğü hangi uygulamaların 
getirdiği de ortada. Bunlar bu denli açıkken, şimdi 
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Sayın Bakanın milli eğitimi MHP'nin kontrolüne bı
rakmasının anlaşılır yanı yok. 'Belki şeklen değil; ama 
perde arkasında ve ipler yine onların ellerinde. MHP, 
okulları ve öğretmeni bırakmamakta kararlı. Güçlen
mesini, örgütlenmesini, ancak öğretmen ve okul un
surunu elinde tutarak gerçekleştireceği inancında. Bu 
uygulamalar toplumun, özellikle öğretmen örgütünün 
üzerinde çok olumsuz etkiler bırakmakta. Söyledikle
rimizi soyut kavramlar olarak sizlere sunmak iste
meyiz. Somut örnekler bizim gerçekçiliğimizi ve bel
ki de sizin uyanmanızı sağlayabilir. 

Eğitim enstitüleri, bunların giriş sınavları bugün
kü gibi aklımızda. Okullara gireceklere neler sorul
muştu biliyor musunuz?.. '«Sayın Alparslan Türkeş' 
in doğum tarihi, giydiği ayakkabının numarası, 9 Işık 
doktrini» Çağımızda bu tür sınav dünyanın hiçbir ye
rinde görülmemiştir. Siyasi düşüncelerine göre öğ
renciler okullara alınmaz, başarı, beceri ve yetenek 
ölçülür; sınavların gereği yerine getirilir. Başarılı, bi
linçli, yoksul Anadolu çocukları okul kapılarından, 
MHP'li olmadığı için kovuldu, MHP'yi ve 9 Işık 
doktrinini benimseyenler okullara alındı. 

Sayın senatörler; 
Eğitim, yetişkin kuşaklarda kendine güven duy

gusu uyandıracaktır, kişi çevresine kuşkuyla bakma
yacaktır, toplumdan korkmayacaktır, aldatılacağım 
ummayacaktır. Kendisinde bu güveni duymayan kişi, 
başkalarına da güven duymaz, toplumu dost bir top
lum saymaz. Dost bir toplum, demokratik bir toplum
dur. Ekonomisi, hukuku, siyasal erk yapısı, gelenek 
ve göreneği demokratik olan bir toplumdur. İnsanın 
özgürlüğü, eşitliği ve insanın en üstün değer olduğu. 
bir ilke olarak verilmelidir. Eğitim, böyle bir toplumu 
gerçekleştirmenin yol ve yöntemlerini açıklamalıdır. 
Günümüz eğitimi, bilimselliklerin tümüne sırtını dön
müştür. Bu bize özgüdür. «İnsan özgür olmalıdır.» 
denir; ama bu sözdedir ve soyut bir kavramdır, Tür
kiye'de insan özgür değildir. Faşist Mussolini İtal
ya'sından alınan 141, 142 ye 163 ncü maddeler yet
miyormuş gibi, İktidar şimdi de yeni baskı yasala
rıyla toplumu kontrolü altına almak istemektedir. 
Türkiye'nin var olan ekonomik ve siyasal bunalımla
rı unutturulmak istenmektedir. Bunların gözden uzak 
tutulmasına özen gösterilmektedir. Bu düşünce çık
mazdır. Kafaların içerisineVkileri yasaklamak ola
naksızdır. Sayın Eğitim Bakanının, Türkiye'yi böyle 
antidemokratikleştirrne uğraşları karşısında sessizliği
ni anlamak gerçekten zordur. 

Türkiye'de halkın eğitim sorunu vardır. Halk, da
ha okuma - yazma sorununu çözmüş değildir. Yoksul 

halk çocuklarına üniversite kapıları, özellikle yaşa
mında normal kazanç olanakları sağlayacak okul ka
pıları kapalıdır. Buna karşın, egemen sınıfların bir 
eğitim sorunu yoktur. Bakanlığın eğitimde eşitliği sağ
layıcı uğraş vermesi gerekirken, tam tersi, bu denge
yi derinleştirici uygulamalar içerisinde olduğu ger
çeği tartışılmayacak kadar açıktır. 

«Eşitlik» diyoruz. Bunun Türkiye'de yalnız adı 
söylenir. Dünya ulusları arasında eşitsizliğin, denge
sizliğin bu denli olduğu başka bir yeri göstermek ola
naksızdır. Eğitimin eşitlik ilkelerim gerçekleştirmesi 
beklenirken, en büyük eşitsizliği eğitim kendi içerisin
de taşımaktadır. Türkiye, günümüzde de halen oku
ma - yazma sorununu çözmüş değildir. İlkokullar 
arasında büyük dengesizlikler vardır. Birtakım kent
lerde okullar günde beş saat öğretim gördüğü halde, 
Anadolu'da, büyük kentlerde dörtlü tesisat yapan 
okullar vardır. Hiç okula gidemeyenler de ayrı. 

Ortaokullar ve liseler arasındaki dengesizlik, üni
versite sınav sonuçlarıyla tartışılmayacak biçimde or
tadadır. Belirli liselerde, belirli bölgelerden genç in
sanlar üniversiteye girerken, Anadolu'dan, özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan gelen insanların 
üniversite kapılarından döndüğü bir gerçektir. Dönen 
insanların sayısı her yıl yarım milyona yaklaşmakta
dır. Her yıl 500 bin insan liseleri bitirmekte ve üni
versiteye giremeyince, sokakta yazgısıyla başbaşa 
bırakılmaktadır. 

Türkiye'deki anarşinin, terörün içinde eğitim dü
zeninin bozukluğunun katkısı çok büyüktür. Yılda 
500 bin insan sokakta kalacaktır, iş bulamayacaktır, 
okumayacaktır; ondan sonra bunların düzenle ilgili, 
eğitimle ilgili yadsınmaları yadırganacaktır... 

Adalet Partisi Türkiye gerçeğine bilimsel biçimde 
bakmalıdır. Türkiye insanına iş bulmak, kültür ver
mek, sorunlarını çözmek görevidir. Okul kapatmak, 
öğretmen atmak, kitap yasaklamak sorun çözmez. 
Bu yol bırakılmalıdır. Bunun da yöntemi, Sayın Ba
kanın ve kadrosunun çağdaş düşünceye açık, demok
ratik yapıdc olmaları gerekir. Oysa, tam tersine, ge
ricilerin istediği biçimde eğitim yönlendirilmektedir. 
Gelenler, kendilerini ve eğitimi gerici düşünceye tes
lim etmektedirler. Bunda Milliyetçi Hareket Partisi
nin başarısı büyüktür. Bu tezgâhlanmada, eğitimi 
saptırma pahasına da olsa kazançlı çıkmaktadır. 

«Yalnız benim dediğim, benim bildiğim doğru
dur, bunun dışında yol yoktur» diyen bağnaz görüş
lü bireyler, demokrasiyi bilemez, yaşatamazlar. Okul, 
bireylere. «Acaba benim bilmediğim öğeler, beni 
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doğrulamayan kanıtlar var mıdır?..» sorusunu sor
mayı öğretmelidir. Ayrıca, bilimsel düşünüşün ve bi
limsel açıklamanın üzerine dayalı olduğu yöntem, bi
limsel ve mantıksal kural ve ilkeler kavratılmalıdır. 
Hele düşüncelerin ve inançların zor yoluyla engellen
mesinin demokrasiye hiç katkısının olmadığı açıktır. 

Türk eğitimi, bunların tam tersini vermektedir ki
şiye. «Benim dediğim doğrudur, ben yanılmam, en 
iyi ben bilirim» yargısı genç kuşakların kafasına yer
leştirilmiştir. Bunun tersi; bireyi yanıltabileceği, bile
mediğinin bulunabileceği ayıp sayılmaktadır. Zorba
lık tartışılmayacak biçimde egemendir. Bu, o denli 
ileriye götürülmüş ki, Türkiye'de okullar, özellikle 
yoksul halk çocuklarının okuduğu öğretmen okulları 
ve eğitim enstitüleri, zorbalığın, eşkıyalığın ve terö
rün kaynağı haline getirilmiştir. Bu öğrencilerin kal
dığı yurtlar eşkıyaya yataklık eder hale sokulmuştur. 
Bilim, «Uygar düşünceyi yaşama geçirin» diyor, «Zor
balığı yok edin» diyor; Milli Eğitim Bakanlığının 
elindeki okullar ve yurtlar eşkiya yatağı... Sayın Ba
kan bu gerçeği kabullenmelidir. Bu ayıbı yok etme
nin yöntemlerini birlikte aramalıyız. 

Şimdi kalkıp, «Eğitim enstitüleri bizim dönemi
mizde zorbaların elinde değildi.» diyebilecek midir?.. 
«Yurtlarda eşkiya yoktu» diyebilecek midir?.. Sıkı
yönetim mahkemelerincb komandoların hangi okul
da kayıtlı olduğu, nerelerde kaldığı bellidir. Ankara 
Site Yurdu gerçeğini yok sayabilecek miyiz?.. Buna 
da, eğitim enstitülerine öğrenci alma biçimi neden 
olmuştur. Eğitim enstitüleri bilimsel ve çağdaş sınav 
yönetmeliklerine göre öğrenci almamıştır. Bilgi, be
ceriden çok, siyasal düşünce ve MHP'lilik baskın 
çıkmıştır. Bu biçimde öğrenci alınırsa, okullarda öğ
renci yerine elbette eşkiya olacaktır. 

Şimdi de eğitim enstitüleri kapalıdır, açılmasını 
beklemekteyiz. Yalnız, kuşkumuzu artıran birtakım 
izlenimimiz olmaktadır; Sayın Bakanın okulları bu 
denli uzun süre kapalı tutmasının ardından nelerin 
geleceği bizi tedirgin etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Eğitimimiz, tümüyle somut biçimde ve bir bilim
sel değerlendirmeye tabi tutulursa, eksikliklerimiz, 
geriliğimiz ortaya çıkar. Sayın Bakan bu eksiklik
leri ve geri kalmışlığımızın nedenlerini araştıracağı 
yerde, gereksiz birtakım uygulamalara kendisini kap
tırmış durumda. Önce öğretmen gerçeğini doğru de
ğerlendirmelidir. Öğretmen, kitap, düşünce ve bun
ları yasaklama uygulamalarını bırakmalıdır. 
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Demokrasi, çoğunluğun özgürce beliren kararına 
saygılı olmayı bilmekle olanaklıdır. Kişisel olarak 
başka görüşte olsak bile, bir konuda çoğunluğun öz
gür istencine saygılı olmasını, ona uymasını bilmeli
yiz. Bunu da bize okul, öğretmen öğretir. 

Toplum yapısı demokratikleştikçe eğitim düzeyi 
de yükselir. Eğitim, ekonomik yapı, nüfus sorunları, 
köy ve kent koşulları, sınıf durumları, hukuk, siyasal 
ilişkilerin içinde ele alınmazsa, eğitim konusunu ye
terince kavrayamayız. Eğitim, soyut bir kavram de
ğildir. Şu kurallar eksiksiz yerine getirilmelidir; bun
lar zarar değil yarar kaynağıdır : 

1. Yetişen kuşaklara içinde yaşadıkları toplum
sal çevrenin ve kendilerinin bu çevre içindeki yerle
rinin bir göksel yazgı sonucu olmadığı öğretilmelidir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Türkçe 
konuş da anlayalım. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SÖNMEZ 
(Devamla) — Önce dilinizi öğrenin. 

FEVZİ ERGUN (Kütahya) — Biz dilimizi iyi 
biliyoruz. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SÖNMEZ 
(Devamla) — Arapça konuşsam anlarsınız. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin, müdahale 
etmeyin sayın üyeler. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SÖNMEZ 
(Devamla) — 2. Toplumsal çevrenin temel öğeleri 
ve işleyişi anlatılmalıdır. Üretim, bölüşüm dağılımı, 
uluslararası ilişkiler, «Toplumsal güven ve toplumsal 
adalet, hükümet, parlamento, demokrasi, seçim, Ana
yasa Mahkemesi» kavramları öğretilmeli, basın, rad
yo, televizyonun işleyişi, yaymaca yolları, simgecilik 
gibi, yığınların nasıl tek yanlı yayınlarla yanütılabile-
ceği gösterilmeli, demagojiden, duyguları gıdıklayan 
yazılı nutuklardan etkilenmemenin yolları gösterilme
lidir. 

3. Demokratik düzenin temel öğeleri öğretilme
li, bahsedilmeli, özgürlüğün anarşi demek olmadığı 
anlatılmalıdır. 

4. Toplum bilimleri öğretilmeli, yasaklar ve ku
rumlar hakkında teknik bilgiler ve sayılar ezberletme-
li, yasaların, kurumların insanların hizmetinde birer 
araç olduğu açıklanmalıdır. 

5. Yasalar, kurumlar zaman içinde yeni şekiller 
kazanabilir. Bu anlatılmalıdır. 

6. Ulusçuluk üzerinde özenle durulmalı, kendi 
Ulusumuzun onuru kadar, diğer ulusların onuruna da 
saygı duyulmalıdır. 

25 — 
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Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Eğitimin; «Üretim, bölüşüm, ulusal gelir, gelir 

dağılımı, uluslararası ilişki, toplumsal güven, toplum
sal adalet» kavramları üzerinde Türkiye gerçeğini ay
dınlatıcı bilgiler vermesi gerekirken, bizde bunları 
söylemek suçtur. Bir bölüm yöneticiler, Türkiye'de 
neyin, kimler tarafından üretildiğini herkesin bilmesi
ni istememektedirler. Çünkü, Türkiye'de üreticiler, 
ürettiklerini üretirken bir de vitrinde görmektedirler. 
Emekçiler üretecek, kendileri yönetecek ve en büyük 
payı alacak... Toplum bunları bilmeyecek ve öğren
meyecek, ses de çıkarmayacak, düzen sürecek... Ulus
lararası ilişkiler, toplumsal güvenlik tartışılmayacak 
ve bunun adı demokrasi olacak... 

İktidar, öğretmenlerin üzerinde Demokles'in kılı
cı. İşi gücü öğretmen sürmek, kıymak, atmak. Genel
ge üzerine genelge... Öğretmen örgütü kapalı, yönetici
ler tutuklu. Kimse politika yapamaz, yasak. Hatta 
Bakanlığın milli eğitim müdürlüklerinin, ilköğretim 
müdürlüklerinin kapıları şimdi öğretmene de, halka 
da kapalı. Bakanlığın içi silahlı eşkıya dolu. Sabah
ları kendileri gibi düşünmeyenlerin içeri girmeleri 
olanaksız. Akşamları Bakanlıktan, okullardan çık
mak bir sorundur. Ya canını dişine takıp kaçacak
sın veya yığınla sopa yiyeceksin. Bunlar her gün ola
gelen olaylar. 

Bakanlığın işgal edilmediği gün yok. Ülkücüler 
karakol kurmuşlar giriş kapılarına. Biz Mecüsten 
günde bazen iki üç kez çağrılıyoruz; «Gelin bizi 
kurtarın» diye. Sayın Bakanın gözünün önünde, ku
lağının dibinde bunca olanları görmemesini anlamak 
zor. Nedir bu? Zulümle, baskıyla bu insanları sustur
mak olanağı var mıdır? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANİ ORHAN CEMAL 
FERSOY (İstanbul) — Bir misal verir misiniz? 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SÖNMEZ 
(Devamla) — Her gün oluyor efendim. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Misal is
tiyor Sayın Bakan, misal verin. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim, cevap 
verme hakkınız var. Teşrif buyurursunuz, cevap ve
rirsiniz efendim. Rica ederim. Karşılıklı konuşma 
yapmayın efendim, rica ederim. Yeni usuller gelme
sin, koyamayız buraya. Siz devam edin, rica ederim 
efendim. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SÖNMEZ 
(Devamla) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
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Çocuk sevgisi olmayan hanım, analık yapamaz. 
İnsancıl olmayan kız, iyi hemşire olamaz. Yürürken 
uyuklayan adama direksiyon verilmez. Milli Eğitim 
Bakanının da öğretmeni sevmesi, çağdaş düşünceye 
âşık olması gerekir. Öğretmeni kendisine karşı alan 
Milli Eğitim Bakanı olmaz. Kültüre karşı belirli bi
çimde donatılmayan kişinin Milli Eğitim Bakanlığı
nın başında olması düşünülemez. Sayın Milli Eğitim 
Bakanımız ne yapıyor; okulda kitaplarla, kültürle 
ilgili? 

Bir örnek vermek isterim: Okumaya, kitap da
ğıtmaya yardımcı olmak Sayın Bakamn görevi. Ve 
yerine getirilmeyen bu görevi Ankara Belediyesinin 
1 milyon adet, büyük zorluklarla hazırladığı çocuk 
kitaplarını «Ben dağıttırmam» diyor Sayın Bakan. 
Bu nasıl tavır, bu nasıl davranış, bu nasıl Milli Eği
tim Bakanlığı? •, 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Neyse te
levizyon imdadınıza yetişti, reklamınızı yaptı. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SÖNMEZ 
(Devamla) — Bir belediye kalkıyor, yoksul halk ço
cuklarına kitap dağıtmak için, okunmuş gazete ve 
para topluyor, kapı kapı matbaa geziyor, 1 milyon 
kitap hazırlıyor ve Sayın Bakan, «Ben dağıttırmam» 
diyor... Belediye sizin görevinizi yapıyor. Belediye 
Türk toplumuna olan görevini yerine getiriyor. 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Evlere su 
versin, havagazı versin, sokaktaki çöpleri temizlesin. 

BAŞKAN — Sayın Demirtaş, istirham ediyorum 
efendim. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SÖNMEZ (De
vamla) — Yıllardır öykü kitaplarını vitrinlerde gören 
halk çocukları, kitaba kavuşuyor, kapışıyor, dağar
cıkları gelişiyor, Türkiye gerçeklerini görüyor, bu 
uygulamalar zorbalıkla engellenmek isteniyor; ama 
Türkiye'de hâkimler kitaplarda suç unsuru görmü
yor; dağıtılmasına yasal olanak hazırlıyor. Bu olay
dan sonra Sayın Bakan, halen yerinde oturuyor. 
Başka toplumlarda olsa, sokağa çıkamaz kişi. Bu 
ayıp, kişiye yeter. Dağıttırmamanın gerekçesini Sa
yın Balkanın açıklamalarından öğrendiğimiz biçimde; 
kitapların yazarları uluslararası kişiler. Ünleri sınır
larımız dışına çıkan övünç kaynağı yazarlar Dünya 
edebiyatına kişiliklerini damgalamış ustalar. Uluslar 
bunların önünde saygı duyuyor, kitapları yabancı 
dillerde çeviri rekoru kırıyor, Sayın Bakan, «Bunları 
okutmam, dağıttırmam.» diyordu... Solcularmış... 
Solculuk, övünülecek bir olay. Solculuk, dürüstlük, 
solculuk gerçekçilik, solculuk ulusseverlik. Bunların 
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yerine neyi okutacak acaba Sayın Bakan?... Sanırım 
Ali Baiba ve Kırk Haramiler masallarını,. Bunları 
okuyanlar afyon yutmuş gibi uyuyacak, vurgunlar, 
soygunlar sürecek, kimse bir şeyin farkına varmaya-
cak„. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
MC dönemlerinde kitap düşmanlığı ve yanılgı

larla ilgili felsefe kitabı örneğini verdim. Şimdiki ik
tidarınızda 1 milyon kitaba karşı tavrınız açık. Dü
şünceye, özgürlüklere zincir vurmak istiyorsunuz. 
Bunları bırakın, görevinizin ve sorumluluğunuzun ge
reklerini yerine getirin. Çoğulcu demokrasiyle yöne
tiliyoruz. Demokrasinin gereklerini konuşmamızın 
başınlda belirttik, Bunlara uymak, size, ülkeye bir 
şey kaybettirmez^ 

Sayın Bakan, göreve geldiniz, bir tek milli eği
tim müdürü bırakmadınız. Bu partizanlığın sorunu 
nereye vardıracaksınız?... 400 bine yakın... 

MUZAFFER DEMİRTAŞ (Konya) — Allah ra
zı olsun. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SÖNMEZ 
(Devamla) — Yarın yakındığınız zaman, biz öyle 
demeyeceğiz ama. 

400 bine yakın eğitim emekçisi tedirgin. Sürül
mek, kıyılmak beklentisi içerisinde. 

Siz, öğretmenin, eğitim emekçisinin can güven
liğini, yaşam koşulunu sağlamakla görevliyken, Tür-
kiyeMe anarşi ve teröre çanak tutmaktasınız. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — O ne demek ca
nım? O ne biçim konuşma? 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SÖNMEZ (De
vamla) — Öğretmenin can güvenliğinin olmamasını 
sağlamak, öğretmenin öldürülmesini gerçekleştirmek 
için bugün Yozgat'ta, bugün Erzurum'a sürülen öğ
retmenlerin sayısı binin üzerinde. Sayın Bakan bu 
kişilerin can güvenliğini korumak... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — O ne biçim şey? 
BAŞKAN — Sayın Dalokay, rica ediyorum, 
CHP GRUBU ADINA MEHMET SÖNMEZ 

(Devamla) — Korumak, sağlamak görevindeyken, öl
dürülsünler diye Yozgat'ta, Erzurum'a adam atıyor. 
Türkiye'nin... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Bu ne salâhiyet-
siz konuşma. ' 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sen 
TÖB - DERli misin? 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyelim lüt-
fen̂  Sayın Ege, rica ediyorum efendim. Siz Başkan
lık yapmış arkadaşımızsınız?... 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SÖNMEZ 
(Devamla) — Ben TÖB - DER'li olmaktan onur du
yarım. Can güvenliği olmayan, açlıkla savaşım ve
ren yerlerine sürüyor. Ulusuna yardımcı olmak için 
sürülecek başka yer mi yok?... Türkiye'nin 67 ili 
var; ama Sayın Bakan inat ediyor, illa Yozgat'a sü
recek, illa Erzurum'a sürecek, hatta öldürtecek. On-
*dan sonra da Sayın Başbakan, Hükümet çıkıyor, 
«Türkiye'de anarşi önlenmiyor.» diyor. Anarşinin 
kaynağı sizsiniz. Niye itham ediyorsunuz?... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — CHP ka
bul ediyor mu senin konuşmam?... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sizsiniz. (AP 
sıralarından «Sizsiniz, sizsiniz» sesleri) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, rica ediyorum efen
dim. Müsaade edin efendim. Sayın Sönmez, bir şey 
hatırlatayım yalnız: Süreyi bölüşmüştünüz zanneSder-
sem, Şu anda sizin 29 dakika oldu. Arkadaşınızın 
da söz süresi sizin konuşmanıza bağlı. Lütfedin 
efendim, ona göre tensip buyurun, tayin edin. 

Buyurun. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SÖNMEZ 
(Devamla) — Sayın Bakan, aile yaşamına bağlı ve 
saygılı olduklarım söylüyorlar. Oysa ki, Bakanlığın 
başına geldiklerinden bu yana, Türkiye'de, özellikle 
öğretmen olan karı - kocaların bölünmüşlüğü orta
da. Şimdi kalkıp, «Aile yaşamına saygılıyım» diye
ceksiniz, eş durumunu sağlamak için yasal gerekçeler 
ortaya koyacaksınız ve bunların tersi olan uygulama
ları da Bakanlıkta her gün binlerce yapacaksınız... 

Sayın senatörler; 
TürkiyeMe anarşi, terör kol geziyor. En çok canı

na kıyılan öğretmen, Sayın Bakan öğretmenin can 
güvenliğiyle ilgili hangi önlemleri almıştır?,.. Öğret
menin can güvenliği nasıl sağlanacaktır?... Bunlara 
neden önlem düşünülmemektedir?... Ama öğretmen 
cezalandırmaya, kıyıma, sürüme gelince, Sayın Ba
kan ve kadrosu beceriklidir, onda kusur etmemekte
dirler., 

İlginç bir örnek vereceğim: Türkiye'de kâğıt 
sikıritısının sorumlusu TÖB - DER imiş. TÖB - DER 
TürkiyeMe Hükümet midir?... TÖB - DER Türkiye* 
'de Orman Bakanlığı mıdır?... Yoksa, Türkiye'de kâ
ğıt endüstrisinin yönetimi TÖB-DERiin elinde midir?.^ 
Bu akıl almaz saçmalıkları söylüyorlar, borazan 
haline getirdikleri TRT'ye söyletiyorlar, boyalı basın
larına da her gün yazdırıyorlar. Bunlar Orman Ba
kanlığının açıklamaları. TRT, Türk kamuoyuna du
yurdu, basın yazdı. Akıl vardır, izan vardır; insan 
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düşünür söylediklerini. Olay şu: Artvin'deki orman J 
kerimini TÖB - DER engellemiş... Orman Bakanı 
böyle açıMadı, Sayın Eğitim Bakanı, Orman Baka
nının bu davranışları karşısında acaba ne düşü- I 
nur? Öğrenmek istiyoruz. Belki de meslekten ata-
maidığı, cezalandıramadığı öğretmen varsa, şimdi kâ
ğıt sıkıntısının nedenleri olarak sürecektir. 

Sayın Bakan görevlerinin gerçeklerini yerine ge
tirmez, bunlda direniş, tersine, gereksiz ne işlem var- I 
sa yapar. Yine size bir örnek; TRT'den, basından I 
îzlddiğimiz ilginç bir olay: İlkokullara «Milli Güven- 1 

lik Bilgisi» öğretimi konulması için karar verilmiş... I 
Türkiye'deki tüm eğitim ve öğretim sorunlarını bi- I 
tirdi, çözdü, 7 yaşındaki bebelere Milli Güvenlik Bil- I 
gisi öğretimi eksiğini gördü Sayın Bakan şimdi. Sim
idi onu tamamlıyor. Ne başarı, ne başarı... Kutlamak I 
gerek doğrusu. Bundan sonra sınırlarımızı ve güven
liğimizi ilkokul çocukları koruyacak. 1 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Senin ka
fan o kadar anlamaz,. I 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SÖNMEZ 
(Devamla) — Velilere de görev düşmektedir. Herkes, I 
ilkokula giden çocuğuna bundan böyle bir de silah I 
alacaktır. Anarşi ve terör azdır, özlediğiniz boyutla- I 
ra böylece ilkokullara koyduğunuz «Güvenlik» ders- I 
leriyîe de ulaşacaktır. Bundan böyle MHP'li ko- I 
matfdolar ilkokul salonlarında atış poligonu talimi I 
yapacaklardır^ 

Sayın senatörler; I 
Bizde çocuklar zayıf oldukları derslerine çalış- I 

mazlar; tam tersine, iyi bildikleri derslere hazırlanır
lar. Müfredat programı da, bu eksikliği gidereceği I 
yerde, dengesizliği körükler. İktisaden zor durumda- I 
yız, zengin kaynaklarımızın yeterince değerlendiril- I 
mediği bir gerçek. Ürettiğimizden çoğunu tüketiriz. I 
Arap'tan petrol, Yahudi'den para dileniyoruz. Bun
ları yok edecek iktisat bilgilerini okullarda verme 
gereğini duymuyoruz da, kalkıp 7 yaşındaki çocuğa I 
askerlik öğreteceğiz... I 

Üretim nedir, tüketim nedir, bir toplum üretti
ğinden çoğunu tüketirse nereye varır, döviz nedir, 
tasarruf nasıl oıur?... Bunları küçük yaştan çocuk
larımıza öğretmek gereksinimlerini duymuyoruz, ak- I 
sayan yönleri kaldırma uğraşımız yok, ilkokuldan I 
başlayarak çocukları askerliğe özendireceğiz.» Marş
lar söyleyeceklermiş, kışlalara, havaalanlarına ziya- I 
retler, tatbikatlar; çünkü bunlara büyük gereksinim I 
duyuyoruz. Toplumumuzda bu özlem zaten yeteri I 
kadar var. | 
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Sayın senatörler; 
Konuşma süremizin sınırlı olması nedeniyle, özel

likle eğitim ve öğretmenle ilgili dileklerimizi bildir
mek istiyordum, zamanın darlığı nedeniyle bunu söy-
leyememenin üzüntüsü içerisindeyim. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sönmez. 
Sayın Öztürk, buyurun efendim. 
Sayın Öztürk, sayın sözcü 34 dakika süre kul

landı, size 26 dakika kaldı, arz ediyorum efendim. 
Buyurun efendim, devam edin. 

CHP GRUBU ADINA HÜSEYİN ÖZTÜRK 
(Sivas) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığının seçkin tem
silcileri; Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Sena
tosu Grubu adına hepinize önce saygılarımı sunuyo
rum. 

Gençlik olaylarıyla ilgili eleştirilerin, günlerdir 
bütçelerde yapılması nedeniyle, yanlış anlaşılmama
sını sağlamak ve bir noktada birleşip çözümü birlik
te bulmak amacıyla, bazı gerçekleri önce ortaya koy
duktan sonra, üniversitelerin bilimsel yönde gelişme
siyle ilgili duruma geçeceğim. 

1978 yıh başlarında İkinci MC'den devralınan 
yükseköğrenim kurumlarımız, üniversitelerimiz tüm
den, orta dereceli okullarımız kısmen kapatılmış ve 
öğretim durdurulmuştu. 1976 - 1977 yıllarında; hat
ta 1978 yılı başlarında faşist baskılar ve saldırılar 
okullarda anarşiyi büyük boyutlara ulaştırmıştır. Bu 
nedenle devlete milyarlara mal olan eğitim yılları, 
eğitimsiz ve öğretimsiz geçmiştir. 

Sayın Dem'irel hükümetlerinin solu sağa kırdır
ma politikası, 1977 seçimlerinde hoş karşılanma
mış, halkımızın sağduyulu davranışıyla iflâs etmiş, 
Ulusumuzdan beklenen darbe vurulmuştur; ama ül-
ikelde başlayan anarşik olaylar, cephecilik hareketi 
nedeniyle bu anarşi ve terör olayları Cephe Hükümet
leri döneminde gelişip güçlenerek rejim için büyük 
yaralar açmasına neden olmuştur. 

Bu dönemde, 9 864 kadar olay meydana gelmiş, 
siyasi ve ideolojik nedenlerle 569 kişi öldürülmüş, 
14 685 yurttaşımız yaralanmıştın Bu olaylarda mil
yonlarca liralık hasar meydana gelmiş, araçsız ve 
gereçsüz eğitim yılları yaşanmıştır. 

ASlında bu olayların başlangıcı 1968'terden kay
naklanmaktadır. O günler birçok dünya ülkelerinde 
başlayan gençlik eylemleri Türk gençliğini de et
kilemiştir. O zaman AP Hükümeti bu olaylara bir 
çözüm getireceği yerde, tüm gençliği karşısına ala-
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ra'k, solu sağa kırdırmak için bir politika oluştur- | 
mayı yeğlemiştir; haltta üniversite gençlerinin daha 
Verimli çalışmayı gerektiren ve daha demokratik bir 
üniversite istekleriyle ilgili 1969\laki girişimleri AP 
İktidarınca engellen m işittir. Hatta Milli Eğitim Ko
misyonunda öğrencilerin ve üniversitelerin istekleri
nim % 80'ııi kabul edilerek geçen taisarı, Adalet Par
tisi Grubunca geri alınarak, Hoca'ntn kuşuna benze- I 
tiimiş, yine de Meclise gdtirilmeyerek, çıkarılma- I 
mıştır. I 

Ayrıca, Meclisler 1969 Mayıs ayımda tatile so- I 
kularak, üniversite olayları bir bakıma tahrik edil- I 
mistir. Bunun üzerine, tüm üniversitelerde boykot ve I 
işgaller bağlamış, bu eylem 12 Mart 1971 Muhtırası- I 
rra kadar hızlanarak sürdürülmüştür. I 

O dönemde kurulan Ülkü Ocakları Dernekleri, I 
açılan komando kamplarında yetişltdrllen faşist ted- I 
hişçilik eylemci'leriyle soldaki gelişme kırılmak işiten- I 
miş ve böylece gençler düşman kamplara ayrılmış, I 
kanlı olaylar devam etmiştir. I 

Milliyetçi Cephe Hükümetleri dönemindeyse, tüm I 
Türk Ulusunu da düşman kamplara ayırarak, anarşi 
ve terör planlı olarak desteklenmiş, körüklenmiştir. I 
Yaratılan bu düşmanlık, nefret duygusu ve ekilen 
kin tohumları gençlerin gözlerini kırpmadan, yürek- I 
Terinde hiçbir acı duymadan birbirlerini öldürmeye 
neden olmuştur. i 

İşte, 1978 yılı başında Ecevit Hükümetine devre- I 
dilen bu kanlı ortamda, tüm okullar kapanmış ve I 
öğrenciler sokağa atılmışlardır. Buna karşın, CHP I 
ağırlıklı Hükümet, görevi aldığı günden başlayarak, I 
barış, özgürlükçü bir ortam yaraltaraik kısa sürede I 
okulları öğrenime açmak başarısını göstermiştir. 
Ecevit Hükümeti, olumlu tutumuyla 21 aylık Hükü- I 
meti döneminde, 1978-1979 yıllarında, okurlarda 
öğretim kesintisiz olarak sürdürülme olanağını ya- I 
ratmış'tır. Başta üniversitelerimizde olmak üzere, öz I 
yönetime dönük çalışmalara girişilmiş, çağdaşlaşma I 
için olumlu çabalar gösterilmiştir. 1 

Ne yazıik ki, Demirel Hükümetleri zihniyetinin I 
okul kapama örneklerini bugün de görülmekte ve I 
(bütün hızıyla deVaim estirilmektedir. Sayıları 30 bi- I 
ni bulan öğretmenin açığa alınmış, görevinden uzak- I 
laıştırılmış olması, sayıları 100 binlere yaklaşan öğ
retmenlerin de, yasa ve yönetmeliklere aykırı ola- I 
rak sebepsiz yere görevlerinden alınıp, yapılan nakil I 
ve kıyımlarla okulların öğretmensizlikten kapanmış I 
olduklarını görmekle büyük acı duyuyoruz. Bu ne- J 
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demle öğrencilerin bir kısmının karne notlarını ala
madıkları anlaşılmaktadır. 

Yüksekokul ve üniversitelerse sürekli olarak olay
lara itilmeye çalışılmakta ve kapatılmaları için her 
türlü baskılar yapılmaktadır. Bu durum karşısında 
sağduyulu öğrencilerin bu tahrik ve baskılara alet ol
mamaya çalışmaları sevindirici bir durum yaratmak
tadır. Fakat binlerce öğrencinin gözaltında veya tu
tuklu olarak bulundurulmadı da acı bir gerçek-olarak 
ortadadır. Tanrı bu tehlikeden gençlerimizi, öğretmen
lerimizi ve okullarımızı kurtaracaktır inşallah. 

Okul ve sanayi işbirliği: 

Biz yine Ecevit Hükümetinin zamanındaki başa
rılı çalışmalara dönelim. EceVit Hükümeti yeni plan
lamalarla üniversite kapısındaki yığılmayı önleyecek, 
üretime dönük, ülke ve ekonomik sorunların çözü
münü sağlayacak olumlu çalışmalar başlatmıştır. 
Milli Eğitim Bakanlığıyla Ankara Üniversitesince ha
zırlanan OSANOR projesiyle (Okul - sanayi işbirliği) 
bölgelerinin olanakları içinde endüstriyel ortaklaşa-
rak, tüm ortaöğretim okullarında öğrencileri mesleğe 
yönlendirme ve bilhassa orta dereceli rmdsleki teknik-
okul öğrencilerinin ülke gereksinimine göre yetişme
leri ve iş bulma olanağının yaratılmasıyla üniversite 
kapılarına yığılmanın durdurulması amaçlanmıştır. 
Bu önlemler daha önce alınmadığı için, bugün de 
yükseköğrenime devam, yıllar geçtikçe zorlaşmakta, 
üniversite kapılarına yığılmalar çoğalmaktadır. 

Nitekim, 1974-1975 öğretim yılında üniversite 
ve akademiler için sınava giren 229 bin kişiden 59 202 
kişi yükseköğrenime devam olanağı bulurken, 1979' 
da sınava giren 374 689 öğrenciden ancak 37 bini 
üniversite, akademi ve yüksek okullara girme ola
nağını bulmuştur. Yalnız bundan eğitim enstitüleri 
hariçtir. 

Bunlardan, istediği bilim dalında okuma olanağı
nı bulanlarıma oranı, ancak % 20'dir. Gördüğümüz 
kadarıyla, yükseköğretim sınavından eğitim sistemi
ne kadar bir bozuk düzen ve yetersizlik, ülke gerçeği 
ile ve öğrenci sorunlarını çözmek işlemiyle bağdaşık 
değildir. 

Nitekim, 1980 yılında üniversitelerarası sınava 
480 b'in öğrencinin katılacağı sanılmaktadır. Yüksek
öğrenimde hâlâ bir kapasite artışı olmadığına göre 
ve 40 bin kadar öğrencinin yükseköğrenime devam 
etme olanağı bulacağı gözönünde tutulursa, 440 bin 
gencimizin yükseköğretim olanağı bulamayacağı ve 
sokakta kalacağı bir gerçektir. Hele bölgeler ve okul
lardaki değişik olanaklar, sınıfsal farklılıkların yarat-
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tığı fırsat eşitsizlikleri de sürüp gittiğine göre, ÜSYM* 
nin getirttiği sınav sistemini temelden Anayasamızda
ki fırsat eşitliğine aykırı buluyoruz ve buna bir çö^ 
züm getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca, bu 
sınav sisteminde, öğrencilerin istedikleri bilim dalla
rında okuma olanağı bulamamış olmaları, yetenek ve 
yönsernelerine göre yetişemedikleri nedeniyle de, ha
yattaki başarısızlıklarını etkilemektedir. Yine son sı
nıfa gelene kadar öğrencilerin istedikleri bölümlere 
geçebilmeleri için yüzde 21 'inin tekrar sınava girdik
lerini, bölüm ve fakülte değiştirdiklerini görmekte
yiz. 

Oysa, AP ve MC hükümetleri döneminde sürdü
rülen plansızlık, eşgüdümsüzlük, ayrıcalıklı kaynak 
dağılımı, dengesizlik, kapasite kullanımındaki yeter
sizlik ve keşmekeşlikler, statü, amaç ve işlev dağınık
lığı, yükseköğrenimdeki bütünlük ve verimliliğin ger
çekleşmesini önlemiştir. Bu nedenle, plan hedeflerine 
ulaşmak mümkün olamamıştır. İleriye dönük planlı 
bir araştırma sistemi geliştirilip, belli bir olanak ya
ratılmadığı için, ekonominin günlük gereksinimlerine 
yönelik araştırma sistemleri, güç ve gerçeklik kazan
mıştır. Böylece, teknolojiyi getirecek araştırmalar ye
rine, teknoloji transferine öncelik tanınmış, özel sek
tör müşavirliği yoluyla araştırma yapma işi AP 
Programına uygun olarak sürdürülmüş; ne yazık ki, 
üniversitelerimiz de bu klasik ve belli zümrelerin çı
karları yönünden işleyen üniversite sisteminin değiş
tirilmesine de gerekli çabayı gösterememişlerdir. 

Gerçi, bu yeniliklerin bir reform yasasıyla hükü
metlerce getirilmesi zorunlu bir gerçek ise de, 1975 
yılından 'beri üniversitelerimizin yasasız olarak yürü
tülmesi de bağışlanamaz bir hatadır. Bu hatalar üze
rinde, dövize dayalı olarak yapüan teknoloji trans
ferleriyle yetiştirilen gençlerimiz, dışa dönük eğitim 
sisteminin sonucu, yetişmiş beyin gücü olarak dışarı
ya akıp gitmişlerdir. Bu kötü sistemi düzeltmek ama
cıyla 1973 yılında çıkarılan ve maalesef Adalet Par
tisi oylarıyla özerk üniversitenin varlığını da yok et
meyi amaçlayan bir duruma getirilen 1750 sayılı 
Üniversite Yasasının önemli 17 maddesi, 32 fıkra ve 
bendi, Anayasa Mahkemesince iptal edilmiştir. O 
günden beri de üniversitelerimiz ilerici bir kuruluş 
yasasından, reformcu yasal dayanaklardan yoksun 
olarak işlemektedir. 

Sayın üyeler; 
Ayrıca üniversitelerimizin çağdaşlaşmada, bilimsel 

araştırma ve teknoloji üretmede bir gelişme göstere
memiş olması, Türk eğitim düzenini olumsuz yönde 
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etkilemektedir. Bu nedenle, bugün eğitimin içeriğinin 
belirlenmesinde izlenen yöntemler, antidemokratik ni
teliktedir, Eği'timle ekonomi arasında bir bağdaşma 
yaratılmadığı için, verilen bilgilerin de büyük bir kıs
mı gerici, ırkçı, şoven bir bakış açısıyla hazırlanmış 
kitap ve programlardan okutulmaktadır. Bu bakım
dan, eğitim düzenimiz, teknolojik, bilimsel ve çağdaş 
kültüre kapalı, antidemokratik bir özellik taşımakta
dır. Özel olarak mevcut eğitim düzenimiz, ülkedeki 
bozuk kapitalist düzenin bir aracı olarak kullanıl
maktadır. Türkiye'de uygulanan eğicim - öğretim, sis-> 
tem olarak bundan başka bir şey değildir. İleriye dö
nük, yaratıcı, geliştirici, çoğulcu oluşumlardan yok
sun bir biçimde sürdürülmektedir. 

Bu sistemin sonucu olarak da, okullarımızda dü
şünme gücünden yeterince faydalanamayan, tartışma 
alışkanlığı alamamış, hoşgörü kazanamamış kişilerin 
yetiştirilmesi sürüp gitmektedir. 

Açıkçası, Türkiye'deki eğitim sistemi, ülkenin 
içinde bulunduğu çarpık kapitalist, sosyo - ekonomik 
gelişim sürecinin belirgin özelliklerini yansıtmaktadır. 
Örgün eğitimle yaygın eğitim arasında bile sürüp gi
den çelişkileri önleyememiş durumdayız. Bu nedenle, 
en önemli görevimiz, bir eşgüdüme dayalı, eğitimde! 
fırsat ve maddi olanak eşitliğini sağlayacak, demok
ratikleşmeyi gerçekleştirecek bir planlama ve düzen
leme içine girişmektir. 

Çünkü, uygulanan eğitim sistemimiz, bugün daha 
çok egemen sınıfların çıkarlarına hizmet eden bir 
özellik taşımaktadır. Hele üniversitelerimize giren 
öğrencilerin r r 67'sini, sanayici, büyük işadamı, tüc
car, yüksek devlet memuru, büyük esnafların, me
murların çocuklarının oluşturduğu dikkate alınınca, 
sistemin Anayasaya uygunsuzluğunun ve bozukluğu
nun apaçık ortaya çıkmış olduğunu görmekteyiz. Bu 
yukarıda saydığımız kesimin çocuklarının üniversi
teye girme oranları, işçi çocuklarına göre 14 defa, 
köylü çocuklarına göre de 25 defa daha şanslı ola
rak saptanmaktadır. 

Gördüğümüz kadarıyla, ülkenin gereksinme duy
duğu bilim dallarına göre öğrenci alımının sağlana
madığı ve bir kapasite yaratılmadığı anlaşılmaktadır. 
20 yıl öncesinde 3 tıp fakültesinden mezun olan öğ
renci sayısıyla, bugün 20 tıp fakültesinden doktor ola
rak çıkan öğrenci sayısı arasında büyük bir fark yok
tur. Oysa, ülkenin şu anda 6Q bin doktora gereksini
mi vardır. Mevcut 25 bin doktorun ancak 13 ila 14 
bini kamu sektöründe çalışmaktadır. Önemli olan ve 
öncelikle bu sorunu çözücü girişimlerin yapılması ge-

30 — 
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rekmektedir. Her şeyden önce ve her biri Devlete 6 
milyon liraya mal olan doktorların, bu harcanan pa
ra karşılığı mecburi hizmetle çalıştırılma zorunluğu 
getirilmelidir. Ayrıca, tıp fakültelerinin öğrenci kapa
siteleri mutlaka artırılmalıdır. 

Genel olarak, klasik sistem içinde çalışan üniver
sitelerimizin, gelişmeler karşısında yetersiz kalışı, 
teknolojik oluşmalara uyumsuzluğu, üretime dönük 
eğitim düzeyine ulaşamamış olmaları, ülkenin gerçek 
sorunlarına eğilem ey işleri, topluma yön verme gö
revlerini yapâmayışları, yükseköğretimde yasal bîr 
düzenlemeyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle de, 
1975'ten beri yasasız yönetilen üniversitelerimizi, çağ
daş bir yasaya kavuşturmak için CHP ağırlıklı Hükü
metçe hazırlanan yasanın, AP'li Milli Eğitim Komis
yonu Başkanı ve üyelerince Meclis kanadında sav
saklanması, bugünlerde de Komisyondan AP azınlık 
Hükümetince geri çekilmiş olması, bağışlanması zor 
bir hata olsa gerekir. Oysaki, noksanlı'klar tamamla
nıp biran önce çıkarılmalıydı bu yasa. 

Bilindiği gibi, üniversitelerimizin yönetsel ve aka
demik bakımdan çağın gelişimine, yenileşmelere uya-
maması, ülke gereksinimlerini karşılayamaması, halk
tan kopuk oluşu yanında, plansızlık, dağınıklık, savur
ganlık, kargaşa, teknoloji üretimi ve bilimsel araştır-
malardaki verimsizlik karşısında, eşgüdümü sağlaya
cak reformcu bir yasanın çıkarılması zorunlu hale gel
miştir; geciktirilmeden hemen getirilmelidir. 

Çünkü, yükseköğretim kurumlarında uygulanan 
eğitim - öğretim programlarında büyük farklılıklar ol
mamasına karşın, ayrı 32 yasa ile yönetilmektedir bu 
okullar. Bu dağınıklık, Anayasadaki yükseköğretim
deki bütünlük ilkesini zedelemektedir. O nedenle, şu 
anda işler durumda olan 20 üniversite, 98 akademi -
yüksekokulun Anayasa çizgisinde bir yasa ile bütün
leştirilmesi gerekmektedir. Ecevit Hükümetince bu 
noksanlıklar görülmüş, Üniversiteler Yasası da bu 
amaç için getirilmişti. 

Ayrı yasalarla yönetilen, aynı eğitimi yapan, ayrı 
diploma düzenleyen veya eş düzeyde olmayan yüksek
öğretim kurumlarının eşdeğerde diploma vermeleri, 
yönetim kargaşasına, düzensizliklere ve savurganlıkla
ra neden olmaktadır. Yükseköğretimi bu keşmekeşlik-
ten ve kargaşadan kurtarmak amacıyla hazırlanan ya
sanın durdurulmasını hoş karşılamıyoruz. Daha önem
lisi, yasal olarak yükseköğrenim kurumlarının koşul
suz olarak bütünleştirilmesi yanında, planlı gelişme, 
eğitim - öğretimde özverilerle bütünleşmiş eşdeğerde 
olanak ve fırsat eşitliği sağlanması tüm öğretim üye-
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lerinin ve öğrenci temsilcilerinin karar sürecine ger
çek anlamda katılmalarıyla çağdaş bir demokratik
leşme, tam gün çalışma, döngü (Rotasyon), bölüm sis
temi gibi, toplayıcı, bütünleştirici niteliklerin çözüm
lenmesi tezelden gerçekleştirilmelidir. 

Ulusal çerçeve ve düzeydeki çağdaşlaşmayı, olgu
lara, ülke gereksinimlerine, oluşumlara, teknik geliş
melere açık, eğitim, kültür ve sanat kavramlarını içe
ren, üretime yönelik yaratıcı gücü geliştirici bir yük
seköğretim düzeninin geliştirilmesi, gerçekleştirilmesi, 
Cumhuriyet Halk Partisinin başlıca özlemi ve amacı 
olmuştur. 

Böylece, üretken nitelikte, ekonomik amaçlı bir 
eğitim sisteminin yaratılmasıyla, ülkenin gereksinme 
duyduğu ileri düzeyde teknoloji ve bilim üreten araş
tırma, yayın ve danışma gücü yüksek nitelikte insan
ların da sayı olarak yetiştirilmesi sağlanacaktır. Üreti
len yeni teknolojiye dayalı olarak da, ekonomik ve 
sosyal oluşum ve de gelişmenin verimli olarak sürdü
rülmesi gerçekleşecektir. 

Bu şekilde yapısal bozukluklar giderilirken, öğre
tim üyesi ve parasal savurganlıklar, eşitsizlikler de ön
lenecek ve de bölgesel dengesizliği azaltıcı yönde ka
pasite artışı ile Anayasa çizgisinde bir üniversite yara
tılmış olacaktır. O zaman ve bilhassa öğretimde eği
timle ekonomik ilişkileri bağdaştıran, yerleştirme ile 
insangücünün etkin biçimde düzenlenmesini gerçekleş
tiren bir ortam geliştirilmiş olacaktır. Böylece, bilimin 
kaynağı, evrensel bir kuruluş. Devletin vazgeçilmez 
kültür ve dayanışma kurulu olan üniversiteler, yüksek
öğrenim düzenimiz, verimsizlik ve dağınıklıktan kur
tarılacak, özerklik ise eşit olanaklar içinde Anayasa 
gereği olarak yaygınlaştırılacaktır. 

Sayın üyeler; 
Ancak yükseköğretimde bir bütünlük sağlanırken, 

üretilen bilgi ve teknolojiyle, sosyo - ekonomik geliş
meyi birlikte sürdürerek, yönetsel açıdan bilimsel ça
lışmayı kolaylaştıracak, iç denetimin de demokratik 
biçimde oluşturulmasıyla çağdaş bir üniversite düzeni 
kurulmuş olacaktır. Bu nedenle, üniversitelerdeki tüm 
seçimler genel katılım ile yapılmalı; öğretim üyesi, 
yardımcıları ve öğrenci temsilcileri gerçekçi biçimde 
seçime, seçme ve seçilme işinde hak sahibi olmalıdır. 
Bunun yanında, tüm yükseköğrenim kurumları, bilim
sel güvence, özerklik ve demokratik bir yönetim için
de oluşturulurken, her kurumun araştırma, eğitim iş
lev ve özelliklerinin ayrı ayrı dikkate alınıp düzenlen
mesinin gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, yükseköğ
renimin bütünleşmesinde akademilerin ve tüm yüksek-
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öğretim kurumlarının, kuruluş, işleyiş ve amaçları yö
nünde çalışmalarının düzenlenmesinin verimliliği ve 
zorunluluğuna gereklilik olduğunu belirtmek istiyoruz. 

Öğretmen yetiştiren yüksek dereceli okulların fa
külte oluşlarında ise, zengin tarihsel kaynakları, ortak 
pedogojik özellikleri gözönünde tutularak, esneklik 
sağlayıcı biçimde, mesleki yönü ağır basan, teknik 
eğitim işlevlerini de içeren biçimde düzenlenmesinden 
yanayız. Nitekim, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında pedagojik ilkelere göre sosyo - ekonomik, sos-
yo - kültürel gereksinmeye yanıt verecek nitelikte, ge
nel kültür özel alan bilgisi, pedagojik formasyonu ye
terli ve uygulamada başarılı öğretim elemanlarının ye
tiştirilmesi istenmektedir. 

Bu özellikler zedelenmeden, tüm yükseköğrenim 
kurumları, üniversiteler, akademiler, yüksekokullar, 
enstitüler bir bütünlük içinde oluşturulup birleştirile
rek, kurumsal ve yönetsel keşmekeşliğin kurullar yö
netimine kavuşturulması gerekmektedir. 

Böylece, Anayasa gereği özerklik yükseköğretimde 
yaygınlaşırken, çağdaş bilim ve teknolojinin izlenip 
araştırılmasında ve uygulamalarda karşılaşılan parasal 
ve teknik olanaksızlıkların da giderilişiyle. akademik 
çalışmalardaki verimlilik artacaktır. 

Ayrıca, uzmanlık kazanmış kişilerin, bilim adam
larının dışarıya gitmelerini önlemek için gerçek plan
lamalarla, doğal kaynaklara dayalı ulusal sanayinin 
kurulmasına yön verecek çalışma alanlarının sağlan
ması gibi sorunlar da çözümlenmelidir. 

Sayın üyeleri 
Öğretim üyeliğine güvencenin sağlanması da önem

li bir konudur. Biz CHP olarak ekonomik haklarda 
sağlam dayanağı olmayan, yönetime, akademik ça
lışmalara katılamayan ve uzmanlık öğrencisi süresi
nin, memurluk ve yasal güvence altında olmayışının. 
doktor asistanların öğretim üyesi ' olarak yasal bir 
hakka kavuşturulmamış olmasının; yasal ve çağdaş 
bir noksanlık olduğu kanısındayız. Ayrıca, öğretim 
görevlileri, araştırmacı, uzman, çevirtmen, okutman 
ve yabancı dil öğretmenlerinin de özlük haklarının 
ve çalışmalarının yasal güvenceye bağlanmasında çok 
büyük faydalar buluyoruz. 

Yükseköğretimde bütünlük ilkesi ve planlı geliş
me önemli ilkeler olarak kabul edildiğine göre, bu 
görevi yapacak bir kurulun olması da zorunludur. 
Bugün yükseköğrenimdeki dağınıklığın nedeni böyle 
bir kurulun noksanlığından ileri gelmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükümetçe ge
tirilen Üniversiteler Yasası kanun tasarısında, «Üni

versitelerarası Kurul» adıyla bu konu ile ilgilenecek 
bir kurulun oluşturulması istenmiştir. Nedeni ise, 
yukarıda da belirttiğimiz gibi, yükseköğrenimin için
de bulunduğu dağınıklık, savurganlık, politik baskı, 
yanlış tercihlerden kurtularak, gerçek bir eşgüdüm 
sağlayacak bir ortamın yaratılmasıdır. Bu kurulun, 
ülkenin nesnel gereksinimlerini, insangücü kestirim-
lerini, kaynak dağılımının hakça ve ölçülü olarak 
kullanımını, tüm olanakların eşitlik ilkesine dayalı, 
planlı biçimde dağılımını, akademik çalışmaların, 
ekonomik isteklerin düzenlenmesinde rehberliğin, açı
lacak yükseköğrenim kurumlarının gerçek bir plana 
bağlanmasının, harcamalardaki genel savurganlığın 
çözümlenmesinin, Üniversitelerarası Kurul gibi bir 
kurula verilmesinin faydalarına inanıyoruz. 

Üniversitelerarası yönetime katılmanın çağdaş 
demokratik anlayışa dayalı olarak tabana yayılmış 
biçimde gerçekleştirilmesi de, isteklerimiz arasında
dır. Üniversitelerarası Genel Kurulu, Üniversiteler 
Senatosu. Üniversitelerarası Yönetim Kurulu, fakül
te kurulları: fakülte genel kurulu, fakülte yönetim 
kurulu, bölüm sistemi getirildiği zaman, bölüm ku
rulu, bölüm yönetim kurulu gibi kurulların oluşu
munda, yani yönetime katılma işinde temsilcilik dü
zeyini aşan, sorumluluklar taşıyıcı bir seçme ve se
çilme işi esas alınmalıdır. Öğretim üyesi, öğretim üye 
yardımcısı, asistan, öğrenci ve sorumlu personel, yö
netime eşit hak ve olanaklarla katılmalıdır. Etkinlik, 
bilimsel ağırlıkta olmalı, yönetimdeki demokratik
leşmenin gereği olarak da, tüm üyelerin kararlara ge
reken anlamda katılmaları sağlanmalıdır. 

Bilindiği gibi. çağdaş yönetim biçimlerinde de
mokratik ve sağlıklı bir işleyişin, ancak görev yet
ki ve sorumluluklar arasında kurulacak bir eşgüdüm
le gerçekleşeceği kabul edilmektedir. 

Doktora ve doçentlik için getirilecek sürelerin es
nek biçimde düzenlenmesinde, sürenin tavanı bek
lenmeden, bilimsel çalışma, araştırma ve yayınlarla 
ilgili başarıların değerlendirilerek doktorluk ve do
çentliklerin belirlenip sonuçlandırılması, çağdaş bir 
gelişme olarak kabul edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk. şu sırada süreniz bit
ti. Lütfen siz takdir buyurunuz efendim. Lütfen bağ
layınız. 

CHP GRUBU ADINA HÜSEYİN ÖZTÜRK 
(Devamla) — Sayın Başkanım 5 dakikalık süre için
de biter. 

Döngü (Rotasyon) ilkesiyle gerice ve kırsal yö
relerde üniversitelerin eğretim üyesi ve uzman açı-
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ğının geçici olarak karşılanması için üniversitelerin 
olanakları ölçüsünde bir öğretim üyesinin sırayla 
gönderilmesi olduğu kanısındayız. Daha önemlisi ise, 
kırsal ve yoksulluk bölgelerindeki üniversitelerimi
zin, öğretim üyesi yardımcılığı kaynağını kendileri
nin işleterek, üniversitelerini bu yönden tamamlama
ları gerekmektedir. 

Sayın üyeler; 
Üniversitelerimizdeki klasik yapının, çağın ve bi

limin gerçeklerine uygun duruma getirilmesi için, bö
lüm sistemi, (Deparment) sistemi ile çalışma düzeni
nin oluşturulması zorunluluğu doğmuştur. Bugün bö
lüm sistemi Anglo Sakson üniversitelerinde yıllardır 
verimli olarak uygulanmaktadır. Avrupa'da da 1968' 
den beri tümüyle yerleşmiştir. 

Akademik ve yönetsel özgürlüğün, içerik ve eği
tim ve araştırma birimi olarak kullanılması da, fa
külte, kürsü, akademi, enstitü ve yüksekokul gibi be
lirli bir içeriği olmayan, isim kargaşasına ve insan-
gücü savurganlığına neden olan pürüzlerin de gide
rilmesi sağlanacaktır. Bugün türdeş olmayan fakül
telerimizin yapı ve özellikleri dikkate alındığında, 
insangücü, araç gereç ve parasal savurganlıkları çok
tur. 

Oysa ki, bütün bu bölümler beş bölümde toplan
maktadır. Toplum bilim, teknik bilim, sağlık ve sos
yal bilimi, fen bilimi, tarım bilimidir. Bu nedenle, 
üniversite yönetiminde özdeki bu gerçeğe dayalı ola
rak bilimsel dağınıklığı, parasal savurganlığı önleyi
ci, verimlilik sağlayıcı olması bakımından mutlaka 
bu bölüm sistemine dönülmelidir. Bölüm sisteminin 
gelişmesiyle, bölümler içinde zorlamalarla yapaysal, 
biçimde oluşan kürsü sisteminin kaldırılması ve öğre
tim üyelerinin bilimsel olmayan farklı yönetim bi
limleri uygulama isteklerinden doğan çağ dışı bir sis
temden de kurtulunmuş olunacaktır. 

Böylece, bilimdeki bütünlük ilkesine ters düşen, 
aynı birimleri parçalayarak akademik çalışmalarda
ki danışma ve dayanışma ve birliği bozarak bazı çı
karlar için korunan kürsü sisteminden kurtarılma işi 
gerçekleştirilecektir. Bazı öğretim üyelerinin fakülte 
ve kürsülerine sırtlarını dayayarak, büyük çıkarlar 
sağlamak için açtıkları yazıhaneler kapanacrk ve 
üniversitelerine tam dönerek, özerk bir üniversite 
içinde çalışma olanağı bulacaklardır. 

Tam gün çalışma ilkesinin üniversite sisteminde 
gerekliğine inanıyoruz. Bu ilke, belirli insangücünü 

belirli zamanlarda belirli yerler için en uygun ve en 
yoğun biçimde yerleştirmeyi, çalıştırmayı gerçekleş
tirmektedir. Bu nedenle, bilim adamı etkin ve özerk 
çalışmalar yapmak için tam süre ilkesine uymak zo
rundadır. Yoksa, ekonominin egemen çevrelerince 
etki altına alınarak piyasa değerine bağlı duruma ge
tirilir ki, o zaman bilimsel araştırma ve yayın ola
nağı üniversitelerde işlemez olur. 

Değerli üyeler; 
770 milyarlık 1980 mali yılı Bütçesinden, (Tabii 

atlayarak geliyoruz ve özet olarak bitiriyoruz.) kat
ma bütçeli üniversitelere ayrılmış pay ise, 29 mil
yardır. Bu, genel bütçenin 1% 3,6'sı oranında bir pay
dır. Bilime ve teknolojik gelişmelere özlem duyan, 
gereksinmesi olan bir ülke için bu payın çok az ol
duğu kanısındayız. Geçen yıl bu pay % 4,3'tü. Ay
rıca, bu 29 milyar liranın 19 milyarına yakınının 
Ankara, İstanbul, İzmir gibi 3 büyük ilin üniversite
lerine verilmiş olması da, hem Anayasamızdaki eşit
lik ilkelerini ve hem de 5 yıllık kalkınma planların-
daki amacı zedelemektedir. Türkiye'nin kırsal ve 
yoksulluk bölgelerindeki 17 üniversiteye düşen payın 
10 milyar lira kadar olduğu göz önünde tutulursa, bu 
bölgelerdeki üniversitelerimizin gelişmesi ve verimli 
çalışmalar yapmalarının olanak dışı olduğunu görece
ğiz. Yalnız bu anaüniversitelerimizin; yani İstanbul, 
Ankara, İzmir'deki üniversitelerimizin denetimi altın
da kurulan, gelişen üniversite ve fakültelere göstere
cekleri özen, belki bu noksanlıkları giderir umuduy
la teselli buluyoruz. 

Payın üyeler; 
Özet olarak, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuri

yet Senatosu Grubu adına sunduğum, yükseköğre
nimle ilgili bu bilgi ve görüşlerimizin gözönüne alı
nacağı inancı ile ve beni dinlemek sabrını gösterdi
ğiniz için, grubum ve şahsım adına hepinize sonsuz 
saygılar sunarım, bütçenin hayırlı olmasını dilerim. 

Saygılar. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 
Sayın üyeler; 
Çalışma süremizin bitmesine çok az bir zaman 

kalmıştır. Bu süre içerisinde grup sözcüsünün tüm 
konuşma yapması mümkün değildir. 

Bu sebeple, saat 14.00'te toplanmak üzere Birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 12.55 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkan vekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Mustafa Çelik (Afyonkarahisar), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 34 ncü Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/ . — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ye Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. 
Senatosu : 1/649) (S. Sayısı: 949) (1) 

Ay MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
(Devam) 

2. — 1980 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/331; C. Senatosu : 1/665) (S. Sayı
sı : 965) 

3. — 1980 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/330; C. Senatosu : 1/664) (S. 
Sayısı : 964) 

4. — 1980 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/326; C. Senatosu : 1/660) (S. Sayısı : 960) 

5. — 1980 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 1/653) (S. Sayı
sı : 953) 

6. — 1980 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo-^ 
ru. (M. Meclisi : 1/328; C. Senatosu : 1/662) (S. Sa
yısı ; 962) 

7. — 1980 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/332; C. Senatosu : 
1/666) (S. Sayısı : 966) 

8. — 1980 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/324; C. Senatosu : 1/658) (S. Sa
yısı : 958) 

9. — 1980 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/325; C. Senatosu : 1/659) (S. Sayı
sı : 959) 

(1) 949 S. Sayılı basmayan 3.2.1980 tarihli 28 
nçi Birleşim tutanağına eklidir, 

10. — 1980 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/323; C. Senatosu : 1/657) (S. Sa
yısı : 957) 

11. — 1980 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi ; 1/335; C. Senatosu : 1/669) (S. Sayı
sı : 969) 

12. — 1980 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/322; C. Senatosu : 1/656) (S. Sayısı : 
956) 

13. — 1980 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/327; C. Senatosu : 1/661) (S. Sayısı : 961) 

14. — 1980 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi ; 1/318; C. Senatosu : 1/652) (S. Sayı
sı : 952) 

15. — 1980 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/320; C. Senatosu : 1/654) (S. Sayısı : 
954) 

16. — 1980 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/329; C. Senatosu ; 1/663) (S. Sayısı : 
963) 

17. — 1980 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/336; C. Senatosu : 1/670) (S. Sayısı ; 
970) 

18. — 1980 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/333; C. Senatosu : 1/667) 
(S. Sayısı : 967) 

19. — 1980 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
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Meclisi : 1/334; C. Senatosu : 1/668) (S. Sayısı : 
968) 

20. — 1980 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/321; C. Senatosu : 1/655) (S. Sayısı : 
955) 

BAŞKAN — Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 
görüşülmesine kaldığı yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon? Hazır. 
Sayın Bakan? Hazır. 
Söz sırası AP Grubu adına Sayın Sadık Batum' 

da; buyurunuz. 
Sayın Batum, sizin grubunuz da Divana verdiği 

bir yazı ile iki sözcüsünün konuşacağını beyan et
miştir. Grubunuza ayrılan süre 60 dakikadır, bunu 
gözönünde bulundurmanızı rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 

AP GRUBU ADİNA SADİK BATUM (İstan
bul) — Milli Eğitim Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. 
Öyle bir bakanlık ki, Türkiye'de en büyük insangü-
cüne sahip, 400 bini aşkın öğretmen, müdür, idareci 
ve müstahdem kadrosu. Bütçenin 77 milyarlık dili
minde c/c l l ' ini almış bir bakanlık. Fevkalade ehem
miyetli, fevkalade büyük bir bakanlık müzakeresi 
yapıyoruz. 

Kuşuksuz bütün bakanlıklar; bütün uğraş insan
lar içindir. Bir tek müstesnası var. Milli Eğitim Ba
kanlığı, insan için uğraşı yanında, insanı yapmış su-
je. Milli Eğitim Bakanlığı hakkında konu, insandır, 
insan yetiştirmektir. Yine başka bir deyimle Türki
ye'nin geleceğini bugünden yoğurmak demektir Milli 
Eğitim Bakanlığı. 

Daha Büyük Millet Meclisi Hükümeti zamanın
da Yunanlılar Eskişehir'e geldiği zaman 1920 yılının 
(hatırımda kaldığına göre) 23 - 25 Nisanında 3 nu
maralı Kanunla İcra Vekilleri Heyeti kurulmasına 
karar verilmiş ve 3 numaralı Kanunun içinde Milli 
Eğitim Bakanlığı baş sıralardan birini almış. Ordu, 
bütün Türk Milleti milli mücadele içersindedir ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin kurduğu 
ilk bakanlıklardan biridir Milli Eğitim Bakanlığı. 

Milli Savunma Bakanlığı ne kadar ehemmiyetli 
görüldüyse Milli Eğitim Bakanlığı da o kadar ehem
miyetli görülmüş. Hani, Milli Eğitim Bakanlığında 
ilk öğretime anabütçenin yüzde şu kadarı verilmiş, 
tekniköğretime bu kadarı verilmiş; acaba bütün eği
tim sistemi içerisinde hangi modeli destekleyelim ve 
hangi modeli uygulayalım? Bunların hepsi elbet tar
tışma konusu yapılmak lazım gelir. 

Sayın Kaplan sabahleyin fevkalade güzel, boyut
lu bir eğitim teşrihi yaptı diyebiliriz. Bunların yanın
da acaba eğitimde üniversiteye mi ağırlık vermek la
zım gelir, yoksa ilk eğitime mi ağırlık vermek lazım 
gelir? Eğitimde insangücünü eğitmek için modelleri 
tepeden mi almak lazım, tabandan mı almak lazım 
gelir tartışılır. Ama bakıyoruz daha Milli Mücadele 
devrelerinden bugüne milyarlarca lira, binlerce in
san, binlerce insan, binlerce insan... Bugün eğitimde 
elimizde kalan ne? Onun muhasebesini de yapmak 
mevkiinde olduğumuza bu sabah Sayın Halk Par
tisi Grubu adına konuşmaları gördüğümüz zaman, 
bir kere daha inandık. Bu kadar sene uğraştan son
ra hangi özü oluşturmuşuz ve bugün okullarda, mek
teplerde hangi düzeydeyiz? Bunu elbet bu kürsüde 
tartışma konusu yapmak lazım gelecektir. 

Öyle bir sistem olmuş ki, öğrenciler öğretmenle
rini saymaz olmuş, okullar birer silah yuvası haline 
dönüşmüş, askerler arkadan vurulur ve öğretmenler 
öğrencilerinin arkasına gizlenerek, öğrencileri ateş 
hattına süren bir ortam içinde yaşadık; geliyoruz ve 
bugün 14 Ekimden sonra yine Türkiye'de milli eği
timin özünden bahsediyoruz... 

Sayın senatörler; 
Bir yargıya iştirak etmemeye imkân yok. Sayın 

Mehmet Sönmez sabahleyin söyledi. Eğitim Bakanı 
öğretmenleri sürerse, Eğitim Bakanı 67 ilin 64'ünün 
milli eğitim müdürünü değiştirirse ve Eğitim Bakanı 
166 tane müdür yardımcısını hiç bir sebep yokken 
sürebilmiş olursa o Türkiye'de eğitim ciddi ellerde 
değil demektir. Kelimeyi başka bir anlamda söyle
mek lazım gelirse, eğitim siyasetin elinde oyuncak 
olmuş demektir. Bir bakan Şubat ayının iki günü 
içerisinde 64 tane milli eğitim müdürünü alırsa ve 
yine bir bakan Şubat ayının iki günü içerisinde 166 
tane müdür yardımcısını alırsa ve yine bir bakan 
10 700 küsur öğretmeni kış demeden, yaz demeden 
sürerse,, o eğitim ciddi ellerde değil demektir. 

Yalnız bu deyişte bir imza hatası vardır. Arka
daşımız «Eğitim Bakanı» dediği için, o Eğitim Ba
kanını da burada söylemek lazım. Altında imza; 64 
tane milli eğitim müdürü 1978 Şubatının 14 ile 21 
arasında, 10 700 öğretmen sürülür ve altında Sayın 
Necdet Uğur'un imzası olursa, bazı meselelere haki
katen daha başka gözle eğilmek lazım gelir. Hani ar
kadaşlarımız bunu iki aylık Adalet Partisi eğitimine 
yönelik olarak söylüyorlarsa biz de döner, «O za
manlar neredeydiniz?» diye sormak hakkına sahip 
oluruz. 
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Arkadaşlar; 
Biz, hangi taraftan olursa olsun siyasetin eğitim

den elini çekmesi taraftarıyız, çekmesini istiyoruz. 
TEMEL KİTAPÇI (Sivas) — Uygulama öyle de

ğil, 
AP GRUBU ADİNA SADIK BATUM (Devam

la) — Bir dakika müsaade buyurun. Uygulamayı ko
nuşuyoruz zaten beyefendi; zaten onu konuşuyoruz. 

1962 yıllarında AP'nin Türk siyasi ortamına ge
tirdiği bir slogan vardı, üçlü bir slogan; «Kışlaya, 
camiye, okula siyaset sokmayacağız ve siyaset sok
turmayacağız.» AP o günden beri sözünde durdu ve 
arkadaşlar çok şükür, kışla siyasetten arınmıştır, ca
mi konumuzun dışında; ama okullar, ama okullar... 
Türkiye'nin geleceğini yapacak, yarının insanını ye
tiştirecek okullar. Milli Eğitim Temel Kanunu var 
elimizde; hedefleri tespit etmiş. Milli Eğitim Temel 
Kanununun ve Anayasanın dibacesinin en önde ge
len prensibi Türk milliyetçiliği ve Atatürk milliyetçi-
liğiyle sınırlanmış bir kavramlar manzumesi. Şüphesiz 
biz milliyetçiliği fizyolojik bir olgu olarak görmeyiz ve 
milliyetçiliğin fizyolojik bir olgu olmadığının da mü
nakaşasını ederiz. Milliyetçilik, bir yönden de tarihi 
süreç içerisinde oluşmuş psikososyal bir olaydır. Sos
yal tarafı ağır basan psikososyal bir olaydır. Hani 
Atatürk'ün Nutku'nda, «Muhtaç olduğun kudret da
marlarındaki asil kanda mevcuttur» denen sıfata ba
karak fizyolojik bir milliyetçilik asla... Onun arkasın
dan gelen «Ne mutlu Türküm diyene» lafı, bütün 
boyutlarıyla milliyetçilik olgusunu sosyal alanda izah 
eden genişlikte ve nitelikte: «Ne mutlu Türküm diye
ne.» Hani gayet rahatlıkla, gayet kolay, «Damarla
rındaki asil kanda mevcuttur» diyen kişi, «Ne mut
lu Türke» diyebilirdi. Değil; «Ne mutlu Türküm di
yene» 

Arkadaşlar; 
Milliyetçilik, bizim siyasi ortamımızda da bazı 

kez yanlış anlaşılmış. Hani konuşuruz; sosyalizm ma
teryalizmden kaynaklanmıştır. Materyalist felsefeye 
inananlar, psikolojik bir olgu, sosyolojik bir olgu 
olan milliyetçilik duygusuna, milli ruh kavramına, 
inanmazlar... Bir kaziyedir; fakat öyle sosyalistler 
doğmuştur ki, milliyetçiliği vazgeçilmez bir unsur 
olarak görmüşlerdir. Daha şimdi değil, 1905 yılların
da Stutgart Kongresinde, Sosyalist Kongresinde Jan 
Jaures bunun en güzel örneklerini vermiş ve arka
daşlar, bizim üniversitelerimizde, bizim mektepleri
mizde istiklâl Marşı söylenirken «Otur» diyen tale
belere karşı susan hocaların yanında, Enternasyonal 

söylenirken «Ayağa kalkın» diyen talebelere karşı 
ayağa kalkma durumunda kalmış kişileri de Türki
ye'de maalesef seyreder olduk. Enternasyonal, Milli 
Marş ve Türk milliyetçiliği... 

Arkadaşlar; 
1943 yılında Alman orduları Stalingrad hudutla

rını zorlarlarken, Moskova düşmek üzere, Stalingrad 
düşmek üzere iken, Enternasyonal Marşı Rus Ordu
larını Almanlara karşı tutamazken, Enternasyonalin 
işçilere hitap eden kavramsız, şekilsiz o ilk mısrası, 
Alman Ordularının karşısında Rus Ordularına bir 
heyecan veremez iken, Ruslar düşünmüşler ve 1943 
yılında Enternasyonali Milli Marşlarından çıkartmış
lar ve 1943 yılından bugüne kadar hâlâ Rusya'da 
söylenen Milli Marş, «Yüce Rus Ulusu» diye baş
layan ve milliyetçiliği bütün mısralarında gizleyen 
ve açıkça belirleyen bir marştır. 

Dünyanın ilk komünist örgütü veyahut da Dev
leti denen Rusya'da, Enternasyonal bir şey söyleye
mezken Rus Halkına, Rusya Moskova Sanat Tiyat
rolarında, bizim «Korkunç», onların «Muhteşem 
tvan» dediği eserleri oynarken, hatta hatta bazı yer
de tarihi tesaviri mekteplerine getirirken, Türkiye'de 
Enternasyonale ayağa kalkmak ve tarihi tesaviri bir 
gericilik unsuru olarak görmek fevkalade hazindir 
ve Türk milliyetçiliğinde, Türk eğitiminde kavran
ması lazım gelen, münakaşa edilmesi lazım gelen 
özün ne kadar geri, ne kadar ortadoks bazı fikirlerle 
ilericilik adına Türk efkârı umumiyesinde sergilen
diğini görmekteyiz. 

Arkadaşlar; 
Gene değerli arkadaşımız Hüseyin Öztürk Beye

fendinin, anarşinin kökeninde 1968'den bu yana ula
şılan ve Avrupa'da örnekleri görülen talebe hareket
leriyle Türkiye'deki hareketleri birleştirip, bir siyasi 
amaca yönelik «Teşhis», «Anatomi» diyeceğimiz laf
lar, bizi bir yönden Adalet Partisi Grubu olarak, ha
zırlanmış metnin dışında da bazı laflar etmek zaru
retini gösterdi bize. 

Şurasını her boyutta münakaşa etmeye hazırdır 
Adalet Partisi Grubu : Gerek Türkiye'deki talebe 
olayları (1968) ve gerekse dünyadaki talebe hareket
leri (1968) iktisadi kökenli hareketler değildir. Siya
si kökenli hareketlerdir, «iktisadi kökenli hareketler
dir» diyenler, o siyasi kökenli hareketlerin gayri 
meşruiyetini meşrulaştırmaya çalışan kişilerdir. 

Bu Fransa'da görüldü; ama ne zamana kadar? 
20 Mayıs 1968'e kadar. Ne zaman ki, o 13 Mayıs'ta 
Paris sokaklarını inleten, başlarında Georges Marc-
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hais, Mitterand, Mendece France ve ünlü komünist- I 
ler, bir milyon kişiyle Paris sokaklarında «Talebe 
özgürlükleri» adına giderlerken, belki de onlar da ya- I 
mlmışlardır; ama o zamanki Fransa'da, bir vesileyle I 
söyledim, yeri geldiği için gene tekrarlamakta fayda I 
görüyorum; o zamanki Fransa'da dekanları milli I 
eğitim bakanı tayin ederdi, rektörleri de Reisicum
hur. Mevcut siyasi iktidarın idari yönden emrindey-
di Fransız üniversitesi. Orada tahsil etmiş değerli I 
Kontenjan Grubundan bir arkadaşımız var. İdari 
mekanizmasını fevkalade güzel biliyor. Fransızların 
çoğunluğu, acaba dediler, bir üniversite reformu... 
Fransa'da 1968 yıllarının sonunda teşekkül etti. 

13 Mayıs yürüyüşünde bulunan ünlü Komünist 
Partisi ileri gelenleri, 20 Mayıs'ta Fransız işçisi (20 
milyon) greve gittiği zaman, kendileri «Durun» de
diği halde greve gittiği zaman, oyunun başka oldu
ğunu anladılar. O zaman gene Komünist Partisi Ge
nel Sekreterinin, komünizmle bu anarşinin bir olma
dığı şeklindeki Humanite'de çıkan yazısı ve Komü
nist Partisinin beyannamesi, bizim, sol adına müca
dele eden arkadaşlarımızın kulağına altından birer 
küpe olması lazım gelir. I 

Türkiye, mektepleri okunamaz, hocaları dövülür, 
hocaları kürsüde konuşamaz bir durumda. Hani «Fa
şist» dediğimiz İtalya'da, hani «•Nazi» dediğimiz Al
manya'da, tevatür, Alman SS güçlerinin kürsüden I 
profesörü alıp sürükleye sürükleye götürdüğü söyle- I 
nir. Bugün Türkiye'de polis gücü üniversite hocasını 
kolundan sürükleye sürükleye götürmüyor; ama 
onun yetiştirdiği talebe hocayı kürsüden, kolundan 
tutup, sürükleye sürükleye götürüyor ve Türkiye'de 
ila maşallah taalâ, bir grup arkadaşımız hâlâ buna, 
özgürlükler adına nutuk söylemeye kalkıyor. 

Arkadaşlar; 
Meseleyi çıplak gözle görmek mecburiyetindeyiz. 

Meseleye kendi boyutlarında eğilmek mecburiyetin
deyiz. Milli eğitim, milliyet hedefleri, Atatürk ilke
leri, insan sevgisi, Milli Eğitim Temel Kanununda I 
belirlenmiş ve hocaya hedef olarak verilmiş. Milli | 
Eğitim Temel Kanununun dışına çıkan bir hoca, ev- I 
vela hoca değildir ve gene talebesinin, dokuz yaşın- I 
daki çocuğun arkasına gizlenip yürüyüşe katılan ho- I 
ca da Türkiye'de hoca değildir sayın senatörler. Ev
vela bu çerçeveyi oturtalım Türkiye'de. Evvela neyin I 
yanındayız, neyin karşısındayız; oturtalım. Ondan 
sonra Kaplan'ın söylediği fevkalade ehemmiyetli laf
lara, heyecansız, bilinçli ve yapıcı bir girişimle giri- I 
selim. I 
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Türkiye Maarifi. siyasetten arınmadı ki... Siyasi 
partilerin bir kısmı Türkiye Maarifini, Türk Milli 
Eğitimini siyasi parti ocağı gibi kullanmaya kalktı
lar Türkiye'de ve o siyasi parti ocakları bugün üni
versiteden liselere kaydı. Lisede kendine güç yapa
rak, taban yaparak baskı grubu oluşturmak, hiç bir 
siyasi partiye, hele o baskı grubundan yarar uman 
kişilere asla fayda getirmez. 

Öğretim, siyasetin dışında bırakıldığı sürece, bir 
Türk eğitiminden bahsedilebilecektir; ama öğretim 
siyasetin o baskılı, o kendi fikrinden başka fikri ka
bul etmeyen tekeline bırakıldığı takdirde Türkiye'de, 
değil hocalarını dövmek, geçmiş dönemde gördüğü
müz gibi, okumadan da sınıf geçmeyi bir yöntem 
haline getirilebilecektir. 

Arkadaşlar; v 
Eğitim birleştiricidir dedik, eğitim yaratıcıdır de

dik, eğitim kendi kadrosunda Türk milliyetçiliğini 
ve Misakı Milli hudutları içerisinde Türkiye'yi yeni
den yapılacak değil, yapılmışı muhafaza edecek hür 
ve mutlu insanlar ülkesi Türkiye'yi yapacaktır, de
dik. Bakınız, bir eğitim kurumunun bir kongresinde; 
hani burada hassaten Halk Partili arkadaşlar eğitim 
mücadelesi yaparken bir gözlerini kapayarak konuş
tular da onun için muhterem senatonun huzuruna 
öbür gözü de açmak görevi, bu olayların devamlı 
karşısında olmuş, devamlı okulu siyasetin dışında 
tutmak amacına yönelmiş Adalet Partisinin Grup 
sözcüsü olarak okumak lüzumu hissettim: «Türkiye 
eğitimi öteden beri ırkçı, söven, asimilasyoncu milli 
bir hedef taşımaktadır. Anadili Türkçe olmayan halk 
topluluklarından küçük bir azınlığın dışında hiç bi
rinin kendi anadilinden eğitim, öğretim görme ve 
kendi kültürünü özgürce geliştirme hakkı tanınma
mıştı^ Türkiye'de halkların haklarını eşitliği ve ken-: 
di geleceklerini özgürce belirlemesi ilkesi doğrultusun
da herkese kendi anadilinde eğitim görme hakkı ta
nınmalıdır.» TÖB - DER kongresinden bir afiş ve bil
diri. 

Gene bir tane daha okuyayım: «TÖB - DER 
eğitimin biçiminde ulusal, özde emekçi bir niteliğe 
kavuşturulması için mücadele edecektir. Türkiye'de 
dil ve kültür üstüne konan antidemokratik engellerin 
kaldırılması için çalışılacaktır. Artık demokratik kit
le örgütlerinin, antisömürücü ilkenin hayata geçiril
mesi, grup çıkarları gözetilerek bu ilkeye karşı çık
mak, son tahlilde Kürt ulusunun kendi kaderini ta
yin etme hakkı ilkesinin yorumunu ortadan kaldır
maya neden antisömürücü güçlerin bir eseridir.» di
yor, 



C. Senatosu B : 34 9 . 2 . 1980 O : 2 

Gene, «TÖB - DER yönetiminde iki yıldır bulu
nan ekip, Türk halklarının ulusal demokratik' mücade
lesinde yer aldığından dem vuran bir siyasal tutumu 
savunmuştur. Geçmişte Kürt halkı üzerine uygula
nan jenosid eylemlerinin ve bunu alkışlayanların he
sabı sorulacaktır.» 

TÖB - DER kongresinde bunlar ve ne yazık ki, 
Türkiye'de Türkiye Cumhuriyetini kurduğunu iddia 
eden ve Atatürk'ün Başkanlığını yaptığı bir partinin 
sözcüsü TÖB - DER müdafaasını bu kürsüden yapa
bilmiştir. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞl (Konya) — Nerede 
efendim?,.. 

AP GRUBU ADINA SADIK BATUM (Devamla) 
— Demin... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞl (Konya) — İyi din
lememişsiniz Sayın Batum, Bütün bunlara karşı çık
mış bir partiyiz. 

AP GRUBU ADINA SADIK BATUM (Devamla) 
— Çok iyi dinledim beyefendi müsaade edin. 

Arkadaşlar, «Sağa da, sola da karşıyız, faşizme 
de komünizme de karşıyız.» demekle ne faşizme kar
şı olunur, ne komünizme karşı durulur. 

FEVZİ ÖZER (Muğla) — Siz onu da söyleyemi
yorsunuz ya... 

RIZA AKGÜN (Kahramanmaraş) — Sen söyle de 
duysun Senato bunu... 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Sanki başka 
dünyadan gelmiş gibi konuşuyorsunuz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Sayın Arte-
miz, rica ediyorum efendim. 

AP GRUBU ADINA SADIK BATUM (Devamla) 
— Ben Adalet Partisi sözcüsüyüm. Adalet Partisi söz
cüsü olarak ve bütün mesuliyeti omuzlarıma alarak 
diyorum ki, Adalet Partisi komünizme de, faşizme 
de karşıdır, karşı olmuştur, karşı olacaktır. 

MUKBİL ABAY (Konya) — Bravo, bu güzel bir 
gelişme. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri.) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hangi 
eğilimde Adalet Partili gördünüz?.., 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
ERDOĞAN BAKKALBAŞl (Konya) — Milliyet

çiler suç işler mi, işlemez mi Batum? 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurunuz, ha

tip deVam etsin efendim. 
AP GRUBU ADINA SADIK BATUM (Devamla) 

— Arkadaşlar, müsaade edin. Karşılıklı konuşmayla 
bir şey çıkartmayız. Bu kürsü biz konuşacağımız için 
vardır. (CHP sıralarından gürültüler.) 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Bırakın efen
dim Allahaşkına, Başbakana anlatın. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Bırakın da konuş
sun, biz dinledik. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, lütfen. 
AP GRUBU ADINA SADIK BATUM (Devamla) 

— Efendim müsaade buyurun. Bu kürsü konuşulsun 
diye vardır. Onun için fikirleri olan buraya gelip 
konuşacaktır, karşılıklı laf yok... (CHP sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim, rica ediyorum, müsaade 
buyurun efendim. 

Evet efendim, devam edin, 
AP GRUBU ADINA SADIK BATUM (Devamla) 

— Yalnız, faşizme de, komünizme de karşıyız de
mekle faşizme ve komünizme karşı durulmaz. Evvela 
kaide bu, evvela olay bu, (CHP sıralarından «Doğ
ru» sesleri.) Ve «Doğru» diyen arkadaşlarımın da 
Halk Partisi bünyesinde bunun özeleştiriyle mücade
lelerini vermeleri lazım, 

ERDOĞAN BAKKALBAŞl (Konya) — O bize 
ait bir şey efendim, işimize karışmayın. 

AP GRUBU ADINA SADIK BATUM (Devamla) 
— Bir dakika durun. Çünkü, Parlamentoda konuşu
yoruz. 

«Faşizme ve komünizme karşıyım» diyerek, «Dev
let dairelerini faşistlerden, arındırıyorum» diye birta
kım mefhum suçlamalarla 10 bin öğretmeni faşizm 
adına sen milli eğitimden koparıp başka yere gönde-
rirsen, hattızatında faşizme ve komünizme karşı değil, 
bir ekibi, bir başka türlü faşizmi iktidar olmak için 
mücadele etmiş sayılırsın. Olay bu... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bugün de tersi 
yapılıyor, 

AP GRUBU ADINA SADIK BATUM (Devamla) 
— Hani bakıyoruz geçmiş döneme, her boyutuyla 
münakaşa ederiz, teker teker adam olarak müna
kaşa ederiz; faşizme, komünizme karşıyız... Ne güzel 
laf onun tarafından... Ondan sonra öğretmenlerin ya
kasından elini çekme, öğrencilerin arasından ayrıl
ma; «Faşizme ve komünizme karşıyım...» Öyle de
ğil, 

Milli Eğitim Temel Kanununun çizmiş olduğu te
mel prensiplerin hududunda bir eğitime var mısınız?. 
Milli Eğitim Temel Kanununun tayin etmiş olduğu 
prensipler içerisinde bir öğretime var mısınız?.^ Gene 
Milli Eğitim Temel Kanunu çerçevesinde milliyetçi
liğin bir suç olmadığını tescilde (Sosyalist milliyet
çiliğin tarifi kadrosunda değil) var mısınız?... O za-
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man Türkiye'de birçok şey halledilmiş olur. Birçok 
meselede, birço'k asgari müşterekte değil, büyük müş
terekler yaratmış oluruz, aıma evvela şurada milli eğiti
mi bir hükümet sorunu, anarşiyi bir hükümet sorunu 
olarak görmemek mecburiyetindeyiz^ Konumuz sa
dece milli eğiğtim olduğu için bunun tartışmasına 
girmek istemiyorum; ama. arkadaşlarımız hiç olmaz
sa iki sene evvelki tatbikatı bir gözleriyle değil, iki 
gözleriyle okumalarını, takip etmelerini, görmezin fil 
tarifi gibi değil, çok yönlü görüşü..., 

RIZA AKGÜN (Kahramanmaraş) — Bugünü de 
ilki gözümüzle görüyoruz. 

AP GRUBU ADINA SADIK BATUM (Devamla) 
— Çok yönlü görüşü tahlil eder nitelikte görmeleri 
laztm. Memleketin kurtuluşu da budur. Daha başka 
yolu da yoktun; 

Hani uygulama diyoruz da hatırımıza geliyor. Yi
ne bir prensip: Sosyalist eğitimde öğrencinin sınıf 
geçmesi, bilmesiyle tev'em değildir. Sosyalist eğitimde 
öğrencinin sınıf geçmesi için sadece sınıf şuuruyla bi
linçlenmesi lazımdır. Bu da bir ilke ve ondan sonra 
60 günde, 6 haftada hızlandırılmış eğitim, 30 bin ki
şinin öğretmen yapılması^ 

HASAN GÜVEN — (Trabzon) — 1,5 aydır okul
lar kapalı. 

AP GRUBU ADINA SADIK BATUM (Devamla) 
— 30 günde öğretmen çıkartan bir zihniyet, 1,5 ay 
okullar kapandı demek hakkına sahip değildir. 60 gün
de öğretmen yetiştiren bir zihniyet, 60 günde Fran-
sızcayı bilmeyen, îngilizceyi bilmeyen, matematiği bil
meyen kişilere Türk çocuğunu eline veren bir zihniyet 
bir aylık okul kapatılmasını tenkit etmek hakkını sa
hip değildir. Çift gözle görün aynı şeyi... (AP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sizin zamanınız
daki kabul edilenleri telafi içlin..:. 

RIZA AKGÜN (Kahramanmaraş) — Zamanınız
da yapılan adaletsizliklerin ürünü o. 

AP GRUBU ADINA SADIK BATUM (Devamla) 
— Bizim zamanımız, sizin zamanınız değil. Olay... 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayın, ri
ca ediyorum. Müsaade buyurun- Sayın Akgün. 

RIZA AKGÜN (Kahramanmaraş) — Sizin zama
nınızda yapılan adaletsizliği gidermek için 60 gün
lük eğitim yapılmış. 

BAŞKAN — Sayın Akgün, rica ediyorum efen
dim.-

RIZA AKGÜN (Kahramanmaraş) — Sağcı solcu 
diye çocukları tahrik ettiniz. 
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I BAŞKAN — Sayın Akgün, Sayın Akgün, rica 
I ediyorum beyefendi. Rica ediyorum efendim. 

AP GRUBU ADINA SADIK BATUM (Devamla) 
I — Olay Türkiye'nin zamanı ve olay Türkiye'de mü-
I zalkere edilmiş veya edilmesi lazım gelen bir olay. 
I Arkadaşlar; 

Adalet Partisi, Adalet Partili memur, Adalet Par-
I tisi Adalet Partili öğretmen istemiyor. Adalet Partisi 

Devlet memuru, Adalet Partisi Devlet öğretmeni isti
yor. 

BEYTİ ARDA (Kırklareli) — MHP'li öğretmen 
I istiyor değil mi?... 

AP GRUBU ADINA SADIK BATUM (Devamla) 
— Ve biz Devlet memurunda ve biz Devlet eğitimin-

I de ve biz Devlet öğretiminde, «O bendendir, o ben-
I den değil» ayırımını getirmeyeceğiz, getirmiyoruz da... 

RIZA AKGÜN (Kahramanmaraş) — Onu Ba-
I kanınıza sorun. 

AP GRUBU ADINA SADIK BATUM (Devamla) 
I — Arkadaşımız burada milli eğitimde birtakım bas-
I kılardan bahsetti. Ben Adalet Partisi Grup sözcüsü 
I ve bu kürsüde bugün şu anda yetkili kişi olarak ken-
I dişine söylüyorum: Hangi kişi milli eğitim kadrosunda 
I taşıdığı fikirler yönünden, eylemler değil, taşıdığı fi-
I kirler yönünden ayrıcalığa uğradıysa bana gelsin, 

Adalet Partisi Grubuna gelsin, Adalet Partisi yetki-
I lilerine gelsin, biz onun hesabını sizden daha evvel 
I Milli Eğitim Balkanından da sorarız; ama... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Bu sözü-
I nüzü unutmayın Sayın Batu'm, bunu getireceğiz, 

AP GRUBU ADINA SADIK BATUM (Devamla) 
{ — Müsaade edin, müsaade edin, tabii, 
I Ama ben size bir laf söyıeyeyim, onu da siz lüt

fen kendi bünyenizde tahkik edin.-
BAŞKAN — Sayın Batum, bir saatlik sürenin ya

rısını doldurmuş bulunmaktasınız, hatırlatıyorum efen-
I dim. 

AP GRUBU ADINA SADIK BATUM (Devam
la) — Toparlayacağım Sayın Başkan. 

I Arkadaşlar; 
I Sen - ben konuşması için buraya gelmedim, sen -
I ben konuşması için de buraya çıkmadık Grup olarak. 

Bazı doğruları tespit etmek mecburiyetindeyiz. 
NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Belli... 
AP GRUBU ADINA SADIK BATUM (Devamla) 

I — Evet, belli olacak, bundan sonra belli olması la
zım gelir ve iki büyük partinin «Sen - beni» bıraktığı 
zaman Memlekette, çıkar birtakım doğrular yaratıla-

I cağı inancını taşıyoruz, hâlâ her şeye rağmen taşı-
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yoruz, taşımakta devam edeceğiz. Bunu bir taahhüt 
olarak alın arkadaşlar; ama Avrupa'ya gönderilen 300 
tane öğretmen, imtihan açılır da bu öğretmenler 2 defa 
imtihandan geçer de, bu öğretmen imtihanında birinci 
sırayı alan ficisi Avrupa'ya gönderilmez de keyfi bir
takım değerlendirmelerle 300 ncü kişi Avrupa'ya öğ
retmen olarak gönderilirse, burada birtakım taraf
sızlıkların, öğretimde tarafsızlığın var olduğunu ikin
ci bir yönde vurgulamak lazım gelir. 

Arkadaşlar; 
Sözümün başında söyledim, şimdi de söylüyorum 

ve Adalet Partisi Grup sözcüsü olarak bütün siya
si kuruluşlara sesleniyorum : Öğretmenlerin yakasın
dan, eğitimin yalkasınktan elinizi çekiniz. Siyaset, öğ
retimin yakasında eli olduğu sürece siyaset belki 
olur; ama öğretim olmaz. Hangi inanca sahip olur
sanız olunuz, öğretim kendi koşullarında hür olmak 
mecburiyetindedir. Şu veya bu mevhum birtakım ka
ralamalarla hiç bir kişiyi yerinden etmek hakkına sa
hip değilsiniz. «Şu faşisttir» diyerek 10 bin öğretmeni 
süremeyeceğiniz gibi, «Bu benden değildir» diye imti
han kazanmış öğretmenlerin haklarını yok edemezsi
niz. 

Arkadaşımız patlamadan bahsetti. Patlama hak
sızlığın var olduğu bir sistemde mevcut olur. Haksız
lığı yapan kişiler aynı haksızlığı sürdürmekte de
vamlı ve inançta olurlarsa, birtakım karşılıkları al
mak mecburiyetinde kalırlar ve yine söylüyorum Sa
yın Bakanımıza; (Sizin tayin ettiğiniz adamların ço
ğu hâlâ işbaşında) eyleme karışan, kendi fikirleri için 
değil, öğrencileri öne sürerek kendisi arkada kalan 
kişileri yerinde tutarsa, eyleme karışmış 9 yaşındaki 
öğrencisini siyasete karıştırmış adamlar öğretmen ol
mayacakları için, onları yanında tutarsa Adalet Partisi 
Grubu da Balkanın yakasında olur. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Batum 
Sayın üyeler, Adalet Partisi Grubu adına ikinci 

söz Sayın Emin Uyansoy'da. 
Buyurun Sayın Uyansoy. 
Saym Uyansoy, 27 dakikanız var efendim. 

AP GRUBU ADINA EMİN UYANSOY (İstan
bul) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde Adalet 
Partisi Cumhuriyet Senatosu Grubu adına görüş ve 
düşüncelerimizi açıklamak amacı ile huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

ı Bu vesile ile sözlerimin başında Yüce Senatoyu 
başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere Milli Eğitim 

I camiasını, üniversitelerimizin sayın rektör ve idareci-
I lerini, akademilerimizin sayın başkan ve idarecilerini 
I en içten saygı ile selamlıyorum. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden hızla ge
lişme ve değişme içinde olan Türkiyemizin, çağımızın 
ileri fikir ve teknik gelişmesini takip etmek ve milli 
varlığımızın teminatı olan nesillerimizin, milli - ma-

I nevi değerlerinin korunup geliştirilmesini sağlayıcı 
şekilde yetişmelerinde eğitim sistemi ve kurumlarının 
büyük bir görev ve sorumluluğu olduğu gerçektir. 

I Esasen eğitimin temel amaçlarını da bu esaslar içinde 
değerlendirmek gerekir. Bir ülkede eğitim ve öğreti
min ilmi gerçeklere göre gelişmesi ve milli vasıflara 
sahip nesillerin yetiştirilmesi ancak hürriyet ortamın-

I da gerçekleşebilecek bir değerdir. Hür düşünce, geliş
menin ve yaratıcılığın kaynağını teşkil eder. Türk 
Milli Eğitiminin amacı ne olmalıdır? Bunun cevabını 
Anayasamız vermiştir. 

Anayasamızın başlangıç bölümünde ifadesini bu
lan; milli birlik ruhu içinde daima yücelmeyi amaç 

I bilen Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve; 

I «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh»; ilkesinin, Milli Mü
cadele ruhunun, millet egemenliğinin, Atatürk Dev
rimlerine bağlılığın tam şuuruna sahip insan yetiştir-

I mek, eğitim sistemimizin amacıdır. Bu amaç bütün 
eğitim ve kuruluşlarını bağlayan temel ilkedir. 

I Üniversiteler Kanunu, üniversitelerin görevlerini 
birer birer tespit etmiştir. Nasıl bir Gençlik?.. Nasıl 
bir nesil yetiştirilecek?.. Yasa bunu açıkça belirtmiş
tir. 

«Öğrencilerini bilim anlayışı kuvvetli, milli tarih 
I şuuruna sahip, vatanına bağlı, milliyetçi ve sağlam 
I düşünceli aydınlar, bilgi ve tecrübe sahibi sağlam 
I karakterli vatandaşlar olarak yetiştirmek, şanlı ma

zimizin şuur ve gururuna sahip, geleneklerimize ve 
I moral değerlerimize bağlı aydınlar yetiştirmek...» 
I Üniversiteler yalnız fiziki planda insan gücü veya 
I meslek elemanı yığını yetiştirmezler. Milletine, tari-
I hine, geleneklerine, manevi değerlerine bağlı vatan-
I daş yetiştirirler. Türk Devletine düşman, Türk mil-
I letine düşman insan yetiştiremezler. 

Üniversiteler, Türkiye'de iseler Türk Milliyetçisi 
yetiştirirler. Bu düşüncede olmak, üniversitelerde 
milliyetçilikten başka bir şey öğretilemez demek de
ğildir, 

Büyüyen ve gelişen Türkiyemizde ihtiyaç duyulan 
I alanlarda yeterli sayı ve nitelikte insan gücü yetişti-
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ren ve ülkenin her alandaki temel meselelerine çözüm 
arayan araştırma faaliyetleri ve ilmi yayınlar yapan 
bir üniversite istiyoruz. Yükseköğretim kurumlarımız, 
çağdaş bilim ve teknolojinin gerekleri ve kalkınma 
planının hedefleri doğrultusunda, ülkenin ihtiyaç duy
duğu insangücünü yetiştirmeyi, öğrencilerini toplum 
hayatına uyacak bilgi ve becerilerle donatmayı, bilim
sel araştırmalar yapmayı amaç edinmiş bilim yuva
larıdır. Bu sebeple üniversitelerimizin memleket sat
hında yaygınlaştırılması hedefini benimsiyoruz. An
cak öncelikle ve ivedilikle daha önceki hükümetleri
miz döneminde başlattığımız üniversitelerimizin ta
mamlanması ile gençlerimize daha fazla yükseköğre
nim fırsatı sağlamayı gerçekleştirmiş olmalıyız. 

Büyük Önder Atatürk'ün gösterdiği yoldan çağ
daş medeniyet düzeyine ulaşabilmek için üniversite
lerimiz herşeyden önce Atatürk ilke ve devrimlerinin 
yılmaz savunucuları olmalı, Atatürk ilke ve devrim
lerine ters düşen, başta komünizm olmak üzere, bö
lücü, yıkıcı ve Cumhuriyet düşmanı her türlü ideolo
jiyi benimseyenlerle yılmadan mücadele etmelidir. 

Üniversitelerimiz, milletimiz için birleştirici yolun 
Atatürkçülük ve Atatürk devrimleri olduğunu bilim
sel olarak öğretmeli, yayınları ve çalışmaları ile bu
nu bütün Türk Milletine mal etmelidirler. Sınır 
komşularımızda, cereyan eden hadiseler ve ül
kemizin içinde bulunduğu fevkalade hal, bütün 
anayasal kuruluşlarımızın ve milletimizin bütün fert
lerinin her zamankinden daha fazla bir beraberlik 
şuuru içinde olmalarını gerektirmektedir. 20 nci Yüz
yılın başlarında bütün dünyaya büyük Önder Ata
türk'ün direktifleri ile yaptığımız öncülüğü ve liderli
ği 21 nci yüzyıla girerken de göstermek zorunda ol
duğumuz unutulmamalıdır. Üniversitelerimizin de bu 
istikamette görev yaptıklarına dair inancımızı daha 
güçlü biçimde teyit etmelerini bekliyoruz. 

Sayın senatörler; 
19 Kasım günü Sayın Başbakanımız bu kürsüden 

okuduğu Hükümet Programında «Özerk yükseköğre
tim kurumu ve kuruluşları öğrencilerini Devletimi
ze; insan haklarına dayalı demokratik rejime, milli 
hayat felsefemize sadık bir şekilde yetiştirmekle mü
kellef olacaktır. Bunun için bütün tedbirleri alacak
lardır. Gençlerimizi; ülkemizin geleceğinin teminatı 
en büyük ve en değerli varlığı sayıyoruz. Milli ve 
manevi değerlerimize gönülden bağlı Türk gençleri
nin Devletimize ve onun bütünlüğüne, milletimize 
onun birlik ve beraberliğine sahiplik şuuru şüphe gö
türmez. Gençlerimizin meselelerine titizlikle eğilece

ğiz. Onlara mesut yarınlar hazırlamak en büyük ar
zumuzdur. Başladığımız üniversite ve akademiler sü
ratle tamamlanacak daha ço'k gencimizin Yükseköğ
renim imkânına kavuşması sağlanacaktır.» şeklinde 
ifade ettikleri net ve açık beyanlarını kıvançla karşı
lıyoruz. 

Yine Milli Eğitim Bakanımızın, «Okula, camiye, 
kışlaya siyaseti sokmadık. Bu bizim siyasi anlayışı
mızın gereğidir. Milli Eğitime politika girmeyecek
tir.» şeklindeki'kararlı ve samimi beyanlarını takdir
le karşılıyoruz. 

Tüm öğretim kurumlarımızın ve üniversitelerimi
zin pek çok meseleleri vardır. Bu meseleleri üniversi
telerin kapısında başlıyor sanmak hatalıdır. Dertler, 
üniversiteye girmeye hak kazanıncaya kadar geçen 
öğrenim devresinden oluşmaya başlar. Üniversite ön
cesi aksaklıkları gidermeden bu sorunu çözmek pek 
kolay değildir. Yükseköğrenim isteğinde bulunan yüz-
binlerce öğrencinin ihtiyaçlarına tümüyle cevap vere
miyoruz. Bu durumu, Anayasamızın bilim ve sanat 
öğreniminden herkesin serbestçe yararlanmasını ön
gören (Madde 21) hükmü ile bağdaştırabilmek için, 
bütün öğrencilere eşit şans bir ölçüde fırsat eşitliği 
sağlamak Devletin önde gelen görevleri haline gel
miştir. Bu görevi tam manası ile yerine getirebildiği
mizi iddia etmek çok zordur. 

Ortaöğretim kurumlarımızda fırsat ve imkân eşit
liği ilkesinin tatbikinde dengesizlik olduğunu görü
yoruz. Şüphesiz, eğitimde fırsat ve imkân eşitliği, yal
nızca yükseköğrenim gerekleri için değil, her öğretim 
kademesi için dikkate alınmalıdır. 

Lise öğrenimini tamamlamış gençlerin meslek ve 
istidatlarının belirlenmesinde de yapa yalnız kaldık
ları bir gerçektir. Halbuki, ileri birçok ülkelerde öğ
rencinin kabiliyet ve temayülleri çok küçük yaştan 
başlayan inceletmeler, tecrüibi psikoloji laböraituivar-
larında yapılan muayeneler ve testlerle meydana çı
karılmakta, öğrenciler en rahat başarıya ulaşacakla
rı meslekleri seçebilmekte zorluk çekmemektedirler. 
Bu noksanların hepsinin acısını öğrenciye çektirmek, 
adalet ve insafa sığmaz. Ayrıca bu acıların şuur al
tında hapsolmasf, bugün hep beraber şikâyetçisi ol
duğumuz öğrendiler arasındaki kaynaşmanın, çatış
mamın çekirdeği ve kaynağı olabilir. Bu duruma son 
vermek için üniversitelerin eşiğinde her yıl çığ gibi 
büyüyen bekleyiş ve başarısızlığa bir çözüm yolu 
bulmanın zamanı çoktan gelmiştir. Üniversitelerara
sı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince hazır
lanan kılavuza göre, 1980 -• 1981 öğretim yılında tüm 
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yükseköğretim kurumlarına yaklaşık 40 000 öğrenci 
alınacaktır. Bunun üniversiteler 22 957, İ.T.İ.A. 5 290, 
D.M.M.A. 3 076, Eğitim Enstitüsü ve diğerleri 8 096' 
sini alacaklardır. Görüldüğü gibi, alınacak öğrenci 
sayısının % 58'ini üniversiteler, c/c 13'ünü İ.T.İ.A. 
leri, % 8'ini D.M.M.A. ve 'f/c 21'ini Milli Eğitim Ba
kanlığına bağlı eğitim enstitüleri, öğretmen okulları 
ve meslek yüksekokulları alacaklardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Sayın Arkada
şımın söylediği gibi, bu yıl liselerden 500 bin kişi me
zun olmayacak, liselerden mezun olacakların sayısı 
200 ila 220 bin arasında. Üniversite imtihanına gire
ceklerin sayısı ise 465 bin civarında olması beklen
mektedir. 

Başta üniversiteler ve akademilerimiz olmak üze
re, yükseköğretim kurumlarında halen yeterince genç
lerin eğitim ve öğretimlerine arz edilmemiş teknik ve 
bilimsel potansiyelin mevcut olduğuna inanıyoruz. 
Biz Amerika'dan, Japonya'dan maddi bakımdan da
ha zengin bir ülke değiliz. O ülkelerde, üniversite ve 
yüksekeğitim kurumlarında yaz - kış öğretim yapıl
dığı gibi, ikili sistem de uygulanmaktadır. Böyle bir 
sistem bizde uygulandığı takdirde, en az bugün üni
versite ve yüksekokullara alınan öğrencinin dört mis
lini okutmak mümkündür. Üniversitelerimizin bütçe
leri komisyonlarda, Millet Meclisinde, Senatoda her 
zaman anlayışla karşılanmıştır. Bu fakir milletin di
şinden tırnağından artırdığı imkânlar, kendilerine her 
zaman ziyadesiyle verilmiştir. Onlardan da bu im
kânları en iyi şekilde kullanmalarını beklemek hepi
mizin hakkıdır. 

Bütçeleri her yıl milyarlarca arttığı halde. 5 - 6 
yıldır, aldıkları öğrenci sayısı hep aynı olmuştur. 

Sayın senatörler; 
8 . 1 . 1980 tarihinde Bütçe Karma Komisyonun

da üniversiteler adına İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rektörü ve akademiler adına konuşan Eskişehir İk
tisadi Ticari İlimler Akademisi Başkanının izahlarım 
dikkatle takip ettim. Bu iki saygıdeğer Profesörümüz, 
konuşmalarını bir tek konuya teksif etmişlerdir. Me
sele kısaca şudur. 

1977 yılında çıkarılan 2095 sayılı İktisadi Ticari 
İlimler Akademileri Kadro Kanunu, Akademilerarası 
Kurul kararıyla 1438 sayılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince, «Fakülte haline getirilen bölümlerin kad
roları o fakültelere aktarılır.» hükmünü getirmiştir. 
Bunu takiben, iktisadi ticari ilimler akademileri ve 
sonra da devlet mühendislik ve mimarlık akademile
ri, fakülteler kurmuşlardır. 
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İstanbul Üniversitesi, akademilerin fakülte kurma
larının aleyhinde Anayasa Mahkemesine dava aç
mıştır. Ancak, Anayasa Mahkemesi, akademilerin, 
üniversiter kuruluşlar olduklarını, dolayısıyla fakülte 
açabileceklerine karar vermiştir. Geçen yıl Ankara 
ve İstanbul Ticari İlimler Akademileri tıp fakülteleri 
kurunca, bu sefer de İstanbul Üniversitesi Danışta-
ya başvurmuştur. Danıştay, akademilerin genelde fa
külte ve özelde tıp fakültesi açamayacakları gerekçe
siyle iki akademinin kurdukları tıp fakültelerinin 
faaliyetlerini durdurmuştur. Oysa, Anayasamızın 152 
nci maddesine göre, Anayasa Mahkemesi kararları 
Resmi Gazetede hemen yayınlanır ve Devletin yasa
ma, yürütme ve yargı organlarını, idare makamları
nı gerçek ve tüzelkişileri bağlar. Danıştayın ve üni
versitenin kendisini bu Anayasa hükmüyle bağlı say
maması anlaşılır bir şey değildir. 

Bu durumda hukuk açısından acaip bir durum or
taya çıkmıştır. Bu defa Ankara ve İstanbul İ.T.İ.A.' 
leri aleyhlerine neticelenen Danıştay kararlarına uy
mamışlardır. Hatta üçlü Kararname ile eski Hükü
met zamanında (Cumhurbaşkanı, Başbakan, Milli 
Eğitim Bakanı) bu fakültelere öğretim üyeleri tayin 
ettirmişlerdir. Danıştay kararı uygulanmayınca bu 
sefer İstanbul Üniversitesi Senatosu, akademilerin aç
tıkları fakültelere öğretim üyesi göndermemek kara
rı almıştır. Üniversite davada taraf olunca bu tutu
mu takınmıştır. Aslında üniversiteler geçmişte aka
demilerimizin öğretim üyelerine kaynak olmuşlar
dır. 

Akademiler özellikle kendi branşlarında olmayan 
dallarda açtıkları fakülteleri (Tıp, Eczacılık, Diş He
kimliği) ancak üniversiteden gelen öğretim üyeleri 
ile yürütebilirler. Çünkü bu konularda kendi asli 
kadrolarında çok az eleman vardır. Bazılarında hiç 
yoktur. Şimdi bu durumu anlaşılmaz çatışmalar için
de bırakıvermek üniversitelerin şanına ve ilmi hüvi
yetlerine yakışmaz kanaatindeyiz. 

Özellikle gelişmiş olan üniversitelerimizin akade
milere bilimsel yönden kaynak olmaları ve ilim 
adamlarımızı akademilerimizin gelişmesine tahsis et
meleri bir zarurettir. Bize göre akademilerimiz üni-
versiteleşmek arzusunda değillerdir. Ama, mevcut 
kurullarının yetki ile teçhizini arzu etmektedirler. 
Akademilerimizin çok büyük bir yük taşıdıklarını 
biliyoruz. Bütçeleri elimizdedir. Daha az harcama 
ile daha verimli sonuçlar aldıklarım da görüyoruz. 

Şu kadarla ki iki tıp fakültesi olan yerlerde bir 
üçüncü tıp fakültesi açmalarını yine bir Anadolu 
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şehrinden bir tıp fakültesi varken ikinciyi açmaları
nı anlamakta güçlük çekiyoruz. Neden hep aynı 
merkezlerdedir?.. Üniversitelerle, akademiler arasın
daki sürtüşmenin memleketin anarşik ortamı içerisin
de, bilimsel bir anarşi manzarası arzetmemesi ve kö
tü bir model olmaması başlıca temennimizdir. 

Sayın senatörler; 
Üniversite öğretim üyeleri arasında huzursuzluk 

yaratan bir konuya değinmek istiyorum : 
Tamgün Kanunu diye bilinen 2162 sayılı Sağlık 

Personelinin Tam süre çalışma esaslarına dair Kanu
nun 1 nci maddesinde, Kanundan yararlanacaklar 
arasında «Öğretim ve eğitim hizmetleri»1 yapan ku
rumlarda sayılmıştır. Bu hükme göre, çok dikkate 
değer durumlar ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki : 

1. Fiilen sağlıkla ilgili uygulama yapmayan ec
zacı yetiştiren yükseköğretim kurumlarında (eczacı
lık fakülteleri veya yüksekokullarında) bütün öğre
tim üyeleri Tamgün Kanunundan yararlandırılmak
tadır. Bu şu demektir : Kanunun uygulanmasından 
önce 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu hükümlerine 
göre öğretim görevi yapan ve söz gelişi haftada 6 
saat ders okutan bir öğretim üyesi, aynı görevine de
vam ettiği halde; tam güne girerken, ek tazminat sağ
lamaktadır. Bu durumda, fiilen sağlıkla ilgili görev 
yapmadıkları halde, Tamgün Kanunun kapsamına 
sokulan eczacılık fakültelerindeki öğretim üyeleri ve 
yardımcıları ile, sosyal bilgiler dalında aynı şekilde 
görev yapan öğretim üyeleri ve öğretim yardımcıları 
arasında büyük farklılık doğmaktadır. 

2. Öğretim branşları uygun olmadığı halde, tam 
günden yararlanmak için muvazaalı durumlar yara
tılmaktadır. Şöyle ki : 

Söz gelişi Orman Fakültesinde botanik dalında 
çalışan bir öğretim üyesi, Orman Fakültesinden ayrı
lıp, tam günün uygulandığı eczacılık fakültesinde bo
tanik dersini okutmak üzere tayinini yaptırıyor ve 
böylece tam günün sağladığı menfaatleri ele geçiri
yor. Yani, aynı öğretim üyesi, Orman Fakültesinde 
botanik dersi verirken 12 bin lira alır ve tayinini Ec
zacılık Yüksekokuluna veya Fakültesine yaptırdığın
da 22 bin lira alırsa, bu işin tadı elbetteki kaçıyor. 

3. Kanunun 7 nci maddesi, tam güne girenlerin 
çalıştıkları kurumların dışında maaş ya da ücretli 
hiçbir görev almamalarına amirdir. Ancak, Kanuna 
bağlı olarak 1978'de çıkarılan yönetmeliğin 16 nci 
maddesinin 20 nci fıkrası uygulanarak, başka öğre
tim kurumlarında ders vermeye giden tam güne tabi 
öğretim üyelerine 400 gösterge üzerinden tazminat 

ödenmektedir. Bu, yanlış bir uygulamadır. Söz konu
su tazminat başka amaçla kanuna alınmıştır. 

4„ Üniversite öğretim üyeleri, 1750 sayılı Üni
versiteler Kanununun 38 nci maddesine göre tam gün 
çalışmayı kabul ettiklerinde, 1765 sayılı Üniversite 
Personel Kanununun hükümlerine göre tazminat alır
lar. Bu öğretim üyelerine, 2162 sayılı Kanuna tabi 
olduklarında, 1765 ile aldıkları tazminata halel gel
meksizin, ayrıca' 2162'ye göre tazminat ödendiği gö
rülmektedir. 

Uygulamadaki bu sakıncalı durumların ışığında 
şu sonuçlar söz konusu olabilir : 

1. Fiilen sağlık hizmeti yapmayan öğretim ku
rumlarında kanun uygulanmamalıdır. (Örnek; ecza
cılık fakülteleri). 

2İ Tam güne giren öğretim üyelerine başka öğ
retim 'kurumlarında ders okutmak durumunda kaldık
larında, ne şekilde ders ücreti ödeneceği hükme bağ
lanmalıdır. 

3. Şimdiye kadarki uygulamada yapılan ödeme
ler Sayıştayca sıkı şekilde denetlenip, haksız ödeme
ler ortaya çıkarılmalıdır. 

4. Yukarıda açıklandığı şekilde, tam güne mu
vazaa ile giriş önlenmelidir. 

Türkiye'de yükseköğretim bir sistem bozukluğu 
içindedir. Yükseköğretim mutlaka bir sistem birliği
ne kavuşturulmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Türkiye Cumhuriyetinin millete hizmet veren ba

kanlıkları arasında yalnız iki tanesi, isimlerinin önün
de «Milli» ibaresini taşımaktadır. Bunlardan birisi 
«Milli Savunma» diğeri ise «Milli Eğitim» dir. 1980 
Mali Yılı Bütçe tasarısına baktığımızda Devlet har
camaları içinde en büyük payın, bu iki Bakanlığa ay
rıldığını görmekteyiz. Bu durum Hükümetin her iki 
konuya ne derece önem verdiğinin en belli başlı de
lillerinden birisidir. 

1980 Bütçesinin Milli Eğitime ilişkin bu harcama 
büyüklükleri aynı zamanda bütçenin gerçekçiliğini de 
göstermektedir. Çünkü Türkiye'nin içinde bulunduğu 
güç şartlardan sıyrılıp düzlüğe çıkabilmesinde, bir 
yandan Silahlı Kuvvetlerimizin iç ve dış tehlikelere 
karşı milli birliğimizi koruması, diğer yandan son yıl
larda içinden çökertilip, bölücülüğün, yıkıcılığın, 
anarşinin ve terörün yuvası haline getirilmek istenen 
eğitim kurumlarımızın veya diğer bir deyişle irfan 
ordumuzun gerekli ıslahata kavuşturulması kaçınıl
maz bir şart olmuştur. 
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Sayın senatörler; 
1980 yılında Cumhuriyet bütçelerinden yükseköğ

retime ayrılan pay 29 milyar liradır. Nitekim, öğ
renci sayısı üç - dört bini geçmediği halde bütçesi 
milyarın üstünde olan üniversitelerimiz giderek art
maktadır. Öyle ki, bunların içinde yalnız bir tek Tıp 
Fakültesi bulunan^ ve elli adet öğrenciside, eğitim 
yapılmadığı gerekçesi ile Danıştay'a dava açarak 
Ankara'daki anaüniversiteye dönen ve öğrenci başı
na yıllık cari harcama maliyeti iki milyon liranın 
üzerinde olan Anadolu üniversiteleri vardır. 

Bu durum, özerk yükseköğretimimizdeki çarpık
lık, tutarsızlık ve plansızlıklardan sadece birisidir. 

Türkiye'de milli eğitime ayrılan ödeneklerin en 
büyüğünü alarak harcama piramidini tersine çeviren 
yükseköğretime ve bu konudaki politikaya biraz da
ha yakından bakmak gerekirse bugün Türkiye'de yük
seköğretime kayıtlı öğrencilerin 1/3'ini Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı yüksekokullar, 1/3'ünden biraz azı
nı da üniversitelerimiz ve 1/3'ünden biraz fazlasını 
da akademilerimiz bünyelerinde bulundurmaktadırlar. 

Bunlar içinde yalnızca Ankara, istanbul ve Hacet
tepe Üniversiteleri yükseköğretime ayrılan Devlet har
camalarının % 60'ından fazlasını almaktadırlar. Geri
ye kalan % 40'ından daha az kısmı ise 15 üniversite 
ve 21 akademi arasında paylaştırılmaktadır. Bu 15 
üniversite arasında, hiç öğrencisi olmadığı halde yük
seköğretim harcamalarının % 2'sini alan, kadroları 
bile 5 - 6 profesörü geçmeyen üniversiteler vardır. 
ıBu üniversitelerin yanında yükseköğretim kapasitesi
nin 1/3'ünü bünyelerinde bulunduran altı İktisadi ve 
Ticari İlimler Akademisi ise yükseköğretim harca
malarının ancak % 2,7'sini almaktadırlar. 

Görüldüğü gibi Türkiye'de yükseköğretim bir sis
tem bozukluğu içindedir. Bu sistem bozukluğu için
de üniversitelerimiz görevini nasıl yapacaklar, ama
cına nasıl ulaşacaklardır? Eğitim bir bütündür. İlk
öğretimden yükseköğretimin sonuna kadar bu bü
tünlüğün sağlanması zorunludur. Yükseköğretimde 
esaslı bir planlamaya gidilmenin zamanı gelmiştir. 

Üniversite ve yükseköğretim kurumları statüsünü 
1750, 1422, 7334, 1172, 1184, 1418 ve kuruluşu özel 
kanunla olanlar gibi çok ayrı ayrı mevzuat belirle
mektedir. Bunları birleştirmenin zamanı gelmiştir. Bu 
göreV ise Parlamentoya düşmektedir. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum sayın sena
törler; 

Eğitim politikası, hükümet politikası olmamalı, 
Devlet politikası olmalıdır. Değişen hükümetlere göre 
değişmeyen bir milli karaktere sahip olmalıdır. 
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Üniversiteler bütçesinin memleketimize, milletimi
ze, üniversitelerimize hayırlı olması dileğiyle Yüce Se
natonun Başkan ve üyelerine Grubum ve şahsım adına 
saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sayın Uyan-
soy. Gösterdiğiniz hassasiyete de ayrıca teşekkür ede
riz efendim; sağolunuz. -

Sayın üyeler; 
Böylece Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler büt

çeleri üzerinde gruplar adına görüşmeler bitmiştir. 
Kişisel görüşmelere başlıyoruz. 
İlk Söz Sayın Orhan Özen'in. Buyurun Sayın 

Özen. 
ORHAN ÖZEN (Erzincan) — Sayın Başkan, 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri, Milli Eğitim 
Bakanlığının güzide mensupları, değerli öğretmenle
rim. Siz sayın üyelere ve talebesi olmakla her zaman 
iftihar ettiğim çok kıymetli hocalarıma hitap etme
nin zeVki ve gururu içerisindeyim. 

Milli eğitim konusunda kişisel düşüncelerimi arz 
etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyorum, 

Eğitim, her toplumun devlet olarak yaşama ira
desi adına yaptığı en önemli yatırım faaliyetidir. Bu 
yatırımı yapamayan ya da bu yatırımdan gereğince 
istifade etmeyi başaramayan toplumlar yarınlarından 
ümitlerini kesmelidirler. Çünkü, gelişmenin temel nü
vesi insandır ve gelişme insan için değilse hiçbir şey 
için de değil demektir. 

Milli eğitim Türk milletinin Anayasamızda ifade
sini bulan Türk insanı, Türk vatandaşı modelini aile
den meslek hayatının sonuna kadar gerçekleştirmek
le görevli bir sorumluluk müessesesidir. Milli eğitim
den sorumlu kişi ve kuruluşların ilk amacı Türk in
sanında yaratılan, mevcut olan engin kudreti Türki
ye'nin gelecekteki ihtiyaçlarına göre geliştirip düzen
lemek, bu yetenekleri yerinde kullanmak, bu konu
lardaki meseleleri vakit geçirmeden çözümlemek ol
malıdır. 

Türkiye'nin bütçesinden her gün ve hızla artan 
bir oranda en büyük payı alan Milli Eğitim Bakan
lığının bu payı yeterince iyi ve etkin bir düzeyde kul
lanmaması onları ve bu bütçeye «evet» diyen herkesi 
millet ve tarih önünde, vicdan ve kanun karşısında 
mesul duruma bırakır. 

Milli eğitim yatırımlarının faydalı kullanımı ka
naatimizce şu görevlerin aksatılmadan yapılmasına 
bağlıdır : 

1. Eğitimden kimin hangi düzeyde ve en ve
rimli şekilde yararlanacağının tespit edilip seçilmesi 
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ve uygun olan eğitim programından geçirilmesi ted
birlerinin alınması; 

2. Öğretim metotlarının yenileştirilip millileşti
rilmesi; 

3. Öğretmenlerin çok iyi yetiştirilmesi ve yetiş
miş olan bu öğretmen zümresinden azami faydalan
ma imkânlarının sağlanması; 

4. Öğretim, eğitim sisteminin ilkokuldan yük
seköğretime kadar dengeli bir biçimde geliştirilmesi, 

5. Yetiştirilenlerin memleket için en verimli şe
kilde istihdam edilmeleri için gereken tedbirlerin alın
ması. 

Ancak bu sayededir ki, cehaletin sebep olduğu ki
şisel ve toplumsal huzursuzluklar giderilebilir, milleti 
meydana getiren fertlerin milli değerler etrafında bü
tünleşmeleri sağlanır. 

însan tabiatında mevcut olan başarı ihtiyacı ilim
le, kültürle, hizmet edip karşılığını almakla karşıla
nır ve böylece tatminsizliğin sebep olduğu toplumsal 
çalkantılar ortadan kalkar. Aksi halde tek güven kay
nağımız olan Türk insanı kötü niyetli kişi ya da grup
ların elinde beyinleri yıkanmış, tarih şuurundan, va
tandaşlık Sorumluluğundan, vicdani hesaplaşmadan ve 
Alları sevgisi ile kanun saygısından yoksun alelade 
yaratıkları haline getirilir. 

Bu alelade insan tipinin Türk milleti ve Türk va
tanı için ne büyük bir tehlike olduğunu anlamakta 
daha fazla geç kalırsak, bugün bir ilimize maalesef 
göndermek mecburiyetinde kaldığımız 500 Türk Bay
rağı miktarı, yarın çok daha artan, hatta yakın geç
mişte olduğu gibi şehit kanlarıyla bedeni süslenen şan
lı kalelerimizde başka bayraklar görmek bahtsızlığına 
uğrayabiliriz. 

Halbuki Türk milleti tarihin hiçbir döneminde 
böyle bir bahtsızlığa layık olacak büyüklükte bir gü
nah işlememiştir. Bugün de işlememek azminde ve ka
rarındadır. Bu kararı uygulamaya koymak için Milli 
Eğitim Bakanlığının sorumlularının şu noktalara en 
kisa zamanda ve ciddiyetle eğilmelerinde zaruret gö
rüyoruz : 

1. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 
11 nci maddesinde sözü geçen «Demokrasi eğitimi» 
ilkesini hür demokratik düzeni öğretme, öğrenme, 
araştırma hürriyetini yok etme eğitimi, kişi ve grup
ları komünist ve faşist sözcüklerdeki anlamıyla bilinç
lendirme eğitim şeklinde anlayan ve uygulayanlara 
karşı etkin kanuni tedbirler alınmalıdır. 

2. 'Milli Eğitim Temel Kanununun 33 ncü mad
desinde yer alan ve yükseköğretimin ortaöğretim 
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üzerinde en az iki yıllık öğretim kurumu olduğu amir 
hükümlerini hiçe sayarak, iki aya indirip yetişmemiş 
insanı insan yetiştirmekle görevlendiren kişi ve zih
niyetlerden büyük Türk miletinin geleceği adına he
sap sorulmalıdır. Bu yanlış ve çok tehlikeli uygula
ma sonucu ortaya çıkan ve aynı Kanunun 42 nci 
maddesinin ihlalini doğuran noksanlığı giderici ted
birlerin Bakanlıkça alınması memnuniyetimizi mucip 
olan bir husustur. 

3. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Kanununun ken
disine yüklediği 55 ve 57 nci madde mühtevasındaki 
sorumlulukları en etkin bir biçimde yerine getirmeli
dir. 

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 
sayılı Kanunla değiştirilen 36 nci maddesiyle aynı 
Kanunun yükseköğretim diplomasına sahip herkesin 
öğretmenlik yapacağına imkân veren maddeleri ara
sındaki tenakuz giderilmeli, öğretmenliğin özel eği
tim gerektiren yüce bir meslek olduğu menşei lafta 
kalmamalıdır. 

5. 1416 ve 6660 sayılı kanunlar çerçevesinde yurt 
dışına gönderilen öğrenciler ciddiyetle takip edilmeli. 
ilgili yönetmeliklerde öngörülen şartları ihlal eden
ler vakit geçirilmeden geri çağrılmalıdır ve hakların
da kanuni işlem derhal yapılmalıdır. 

Ayrıca, bu kanunlar sadece fen uygulamalı bi
limler ve güzel sanatlar alanlarında değil, üstün yete
nekli öğrencilerin sosyal bilimlerde de yurt dışında 
öğrenim görmelerini sağlayacak biçimde işletilmeli
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yurt dışına birtakım talebeler gönderiyoruz şu ve

ya bu şekilde. Yurt dışına giden bu talebeler kendi
lerini bir hava boşluğuna atmış gibi farzediyorlar. 
Oradaki tutum ve davranışları her zaman maalesef 
aziz Türk milletini ve Devletini temsil edecek kapasi
tede olmuyor. Bakın size ufak bir misal arz etmek 
isterim : 

Geçenlerde bir Fransızca öğretmeni arkadaşım an
lattı. Diyor ki; «Fransa'ya bir yıllık lisan kursuna git
tim. Orada fakültenin kantininde yemek yerken, 
Fransız talebeleri başıma birikti, bir hasbibal havası 
doğdu.» Talebeler aynen arkadaşıma şunu söylüyor
lar, diyorlar ki : «Sizin Ordunuz barbar bir Ordu, 
faşist bir Ordu.» «Niye?» diyor arkadaşım. Diyor
lar ki, «Siz gittiniz Kıbrıs'a, zavallı insanları katlet
tiniz,-ezdiniz, çoluk çocuk demediniz öldürdünüz, bar
barca hareketler yaptınız. Biz Fransızlar olarak bu 
hareketi lanetliyoruz...» 
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Arkadaşım diyor ki, «Siz büyük bir yanılgı içe- ı 
risindesiniz. Asla ve kesinlikle bu iddialarınızı kabul 
etmiyorum. Kıbrıs dediğiniz yerde iki ayrı milletten 
kişiler yaşar. Rum tebaisındaki kişiler senelerden beri I 
Türk evlatlarını, Türk vatandaşlarını nahak yere öl- I 
dürürler, katlederler. Biz onlara yapmayın, etmeyin I 
deriz, dinlemezler ve uluslararasında, devletlerarasında I 
yapılan kanunlar gereğince Türk Ordusu hakkını kul- I 
lanmak suretiyle oradaki Türk vatandaşlarımızın bu I 
hakkını korumak için bu Barış Harekâtını yapmış
tır.» I 

Bunun üzerine... I 
BAŞKAN — Sayın Özen, söz süreniz bir dakika I 

da geçti, lütfen bağlayın efendim. I 

ORHAN ÖZEN (Devamla) — Bunun üzerine di
yorlar ki, «Bize şu ana kadar Fransa'ya gelen hiç-
'bir Türk talebesi sizin gibi bu meseleyi anlatmadı, I 
bize tamamen Türk Ordusu aleyhinde, faşist ordudur, I 
katil ordudur diye bilgiler verdi...» I 

Muhterem arkadaşlarım; I 
Milli eğitim camiasının, Milli Eğitim Bakanlığı- I 

nın bu meseleye fevkalade önem vermesi, bu meşe- I 
leye fevkalade parmak bakması gerekir. 

Üniversiteler fonksiyonlarını yapacak hale getiril
meli, muhtariyetin üniversite içinde ve dışında orga- I 
nize edilen zorba güçlerle zedelenmesi kesinlikle ön
lenmelidir. Üniversite öğrencilerinin yurt, beslenme, I 
kitap, burs, yabancı dil eksikliği gibi meselelerini ger- I 
çekçi bir araştırma sonucu geciktirilmeden çözüm
lenmelidir. Özellikle, bursların ödenmeye başlanması 
konusundaki gecikme önlenmeli, yükseköğrenimde I 
öğrenci sıfatının kazanılması ile hakkı olanlara burs 
ödenmeye başlanması zamanı aynı olmalıdır. Böyle
ce, yükseköğretim öğrencisi hakkı olan parayı Dev- I 
letten alıncaya kadar, zaman içinde hem yokluğun, 
hem de kötü niyetli beyin avcılarından kurtulmuş 
olur. I 

Daha birkaç tedbirimiz vardı; fakat sabrınızı sui- I 
istimal etmek istemiyorum. Sadece şu hususları söy- I 
lemek suretiyle konuşmamı bağlamak istiyorum. Biz- I 
ce bugün okullarda ve üniversitelerin ahenginin bo- I 
zulmasının, iyi bir öğretim yapılmamasının, şahsi ka
naatime göre bir tek sebebi, bu okuma şartlarını ko- I 
laylaştırmamızdan ileriye geliyor. I 

Bugün tatbik ettiğimiz eğitim öyle bir eğitim ki, I 
neredeyse vatandaşa; «Zahmet etme, buraya kadar I 
teşrif etme, şuraya kaydını yaptıralım, iki sene sonra I 
gel senin diplomanı verelim...» diyecek hale geldik. ] 

BAŞKAN — Sayın Özen, lütfen bağlayın efen
dim. 

ORHAN ÖZEN (Devamla) — Hemen bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Burada çok değerli öğretim üyeleri, öğretmenle
rim var. Kendileri bilirler, biz 1962 - 1966 arasında 
Hukuk Fakültesinde okuduğumuz zamanlarda ikmal 
diye bir şey yoktu. Altı dersten, yedi dersten iki ta
nesi «üssümizan» diye çekilirdi, iki dersten başarı gös
teremeyenin diğer imtihanlara girmek hakkı olmazdı. 

Bizden evvel de yapılan imtihan sisteminde bir ta
lebe odaya girerdi. Hepsi bir günde imtihan olurdu 
ve kesinlikle söylüyorum o imtihan sistemine tabi tu
tulan ahilerimiz, elbetteki bizden daha kuvvetli yetiş
mişlerdi. Biz bütün mekteplerdeki bu sistemi kolaylaş-
tıra kolaylaştıra nihayet talebenin tatminsizliği yolu
na gidiyoruz, talebenin dikkatini dersten başka şey
lere çekmek durumundayız. Biz kütüphanede otur
duğumuz zaman yanımızda oturan üçüncü sınıf, dör
düncü sınıf ahilerimizin yanında söz söylemek kud
retini duyamıyorduk. Çünkü, onların bu müşkülat
lar içerisinde üçüncü sınıfa gelmelerini öyle büyük 
bir takdirle karşılıyorduk ki, onların yanında otur
maya bile cesaret edemiyoruz. Bugün talebe profe
sörün yanında saygısızca, eli cebinde her türlü ah
laksız davranışları ile çıkabiliyor. Bunun sebebi öğ
retim ve tedrisatın tamamen başıboş ve kolaylaştırıl
ması sebebine dayanır. 

Devlet ucuz mesai karşılığı ehliyetsiz insan yetiş
tirmenin yarınları tehlikeye sokacağı... 

BAŞKAN — Sayın Özen, lütfen tecavüz etmeyi
niz efendim, rica edeceğim. 

ORHAN ÖZEN (Devamla) — Hemen bağlıyo
rum efendim. 

Düşüncesine varmalı, öğretmeni geçim derdinden 
kurtarıp, onun öğrencisinin memleketin yarınlarını 
dert edinen hale getirilmelidir. 

Asgari 14 yıllık tahsilini bir o kadar da tecrübe
sinin bir saatini bir paket sigara ile değiştirecek tu
tumdan sarfınazar etmemiz gerekiyor. 

însan yetiştirmenin pahalı; fakat uzun vadede en 
verimli bir yatırım olacağını kabul edip, büyük Tür
kiye idealine ancak yetişmiş vatan, evlatlarının iman, 
yorulmak bilmeyen fikri ve beden emekleri ile vara
bileceğimizi belirtir, hepinize saygılarımı sunarım. Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özen. 
Efendim, söz sırası Sayın Hasan Güven'de, bu

yurun Sayın Güven. 
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HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Eğitim, öğrenim yolu ile insanın eğitilmesi, insa
nın düşünme yeteneklerini, bilgisini, anlayışını, beceri 
gücünü artırma sanatı olarak bilinir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bir Batı düşünürünün bir sözü ile konuşmama gi

receğim : «Kötülüklerin temel kaynağı nereden ge
lir? Üç kötülükle savaşmak için doğmuşum ben; zor
balık, softalık, iki yüzlülük. Bunun için üç şey verdi 
bana Tanrı; güç, akıl, sevgi ki, onların da bilgisiz
liktir kaynağı. Demek ki, bilgisiz cehaleti yoketmeye 
gelmişim ben.» 

Eğitimin temel görevi, temeldeki kötülüklerin yo-
kedilmesi için cehaletle kavga, riya ile kavga, dema
goji ile kavga, netlikle bütünleşme, ilimle olgunlaşma, 
insan sevgisi ile hedefe gitmedir. Bu bulgulardan sap
tığımız sürece daima ortalık karışıktır. 

Eğitim Türkiye'de kültürel gelişmeyi, toplumsal 
gelişmeyi, ekonomik gelişmeyi amaç alacak şekilde 
yönlendirilecektir ve Anayasamızda bunları net bir 
şekilde bütün açıklıkları ile bünyesinde saklamakta
dır. 

Atatürk ilkeleri zaten Türkiye'de bu doğrultudaki 
bir eğitimin temelini atmıştı. Akılcı idi, çağdaştı, ilme 
saygılı idi, gelişmeye açıktı, hukuk düzenine bağlı 
idi. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Birçok sıkıntılarımız nereden gelmektedir?.. Bir 

gerçeği önce hepimiz teslim etmek isteriz. Her ana
yasa doğrultusunda bir eğitime açıktı. Bir memleket
te yönetim sosyalistse onların anayasaları kendi dü
şünceleri doğrultusunda bir eğitim sistemini öngö
rür. Bir memlekette yönetim teokratik ise anayasası 
o doğrultudadır. Bir memlekette kapitalist bir sis
tem benimseniyorsa onu ayakta tutacak bir eğitim 
sistemi vardır. Bir memlekette faşizan bir yönlenme 
varsa, nazizme dayalı bir yönlenme varsa anayasası 
da o doğrultudadır. 

Türkiye'de karma ekonomiyi benimseyen, demok
ratik hak ve özgürlüklere öncelik veren, sosyal ni
telikteki haklar çoğunlukta olan bir Anayasa olduğu
na göre, Türkiye'de eğitimin yönü, hedefi bellidir. 
ıBu haklar doğrultusunda, bu anlayışlar doğrultusun
da Türk vatandaşını eğitmek, yetiştirmek, beceri ve 
bilgi sahibi insan olarak kılmak gerekir. 

Son olarak konuşan Adalet Partisi Grubuna men-
isup iki sayın sözcüyü dinledik. îkisi birbiriyle çelişti 
burada ve şu günlerde siyasi hayatımızda, sosyal ha

yatımızda anlayışın, birleşmenin çok ihtiyaç bulundu
ğu bir ortamda olayları tepeden, demagojik bir ha
vaya boğmak suretiyle ters yüz etmenin ne anlamı var
dır, ne faydası vardır? 

Sayın Emin Uyansoy'un beyanlarının çoğuna ay
nen iştirak ediyorum. Benim söyleyeceğimi kendileri 
söyledi. Eğitim Devletin işidir, eğitim partinin işi de
ğildir. Eğitimi bir Devlet sorunu olarak almamız ge
rekir, parti sorunu olarak değil. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Konuyu biraz daha geliştirelim. Sevimsiz örnekleri 

vermekten ben de hoşlanmam; ama sonuca varmak 
için bazı şeylerde buluşacağız. Bugünkü milli eğiti
min gidişi, tutumu iyidir dememize imkân ve olanak 
yoktur; ama insafı da elden bırakmayız. MC dönemi 
diye bir devir yaşadık ki, o milli eğitim ile gayet tabii 
ki, bunun aralsırida bir hayli fark vardır. O milli 
eğitim döneminde özellikle ortaöğretimde, eğitim ens
titülerinde Türkiye'nin siyasi hayatını zehir eden 
kamplaşmalar, kutuplaşmaların temelleri atıldı. Bu 
Senatoda bir Araştırma Komisyonu kuruldu. Her 
partiden kıymetli arkadaşlarımız o Komisyonda çalışa
rak Türkiye'nin birçok taraflarında araştırmalar yap
tı, 1 000 sayfaya varan raporlar getirdiler. O Ko
misyonun üyelerinden şu anda 3 tanesi Senatoda bu
lunmaktadır; Sayın Bakkalbaşı, Sayın Yıldız, Sayın 
Bozkurt... Salih Tanyeli de vardı. 

Bir eğitim enstitüsüne gittiklerinde, eğitim ensti
tüsü müdürü aynen, «Milliyetçi olmayanlarla kavga
mız var. Biz bu amaçla buraya geldik, isterseniz za-
'bıt tutun altını imzalayayım.» diyecek kadar kendin
den geçmiş bir halde idi. Toplum o noktada idi. O 
günler çok sevimsizdi. O günlerden sonra gelen bir or
tamda mutlaka ve mutlaka sivrilikleri yok etmek... 

NACİ GAC1ROĞLU (Erzurum) — Bakanlığın adı 
da Milli Eğitim Bakanlığı... 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Pek gocunma, 
pek gocunma Sayın Gacıroğlu. Gerçeği söylüyorum 
burada. 

BAŞKAN — Müsaade edin, karşılıklı konuşmayın 
Sayın Güven. Devam edin efendim. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Nitekim, o gün
kü şeyleri bugün yaşatamıyorsunuz, yaşatmıyorsunuz. 
ıBu iyi bir şey, bu iyi bir gidiş. Türkiye'de bu ku
tuplaşmalar kavganın temelleri, milli eğitimin başın
dan sonuna kadar o günlerde atıldı. O günleri hep 
birlikte geride bırakmamız lazım ve ondan sonraki 
gelen yönetimler milli eğitimin o bozukluğunu, milli 
eğitimin o raydan çıkışını, militanlaşma eğilimlerini 



r C. Senatosu B : 34 9 , 2 . 1980 O : 2 

ayıklamak için, Devletin Milli Eğitimi haline getir
mek için, bir grubun, bir partinin milli eğitiminden 
kurtarıp Devletin milli eğitimi haline getirmek için 
(Sayın Emin Uyansoy ile beraber söyleyeyim) bazı 
düzenlemeler yapmaya mecburdu. Sonra, rakamları 
da büyütmeyelim; müfettiş tahkikatı sonucu işten 
uzaklaştırılan insan sayısı 3 000 civarındadır. Bunun 
600 - 700 kadarı da soldaki militanlardır. Demek ki, 
her taraftan dolmuşlar. 

Onun için bu konuyu böylece kapamakta yarar 
var; fakat şurada, özellikle Türkiye'nin geleceğine 
ümit verecek durumda olan bizler ve özellikle iki bü
yük partinin kadroları kisır çekişmeler içerisinde geri-: 
limi artırıcı tartışmalara yönlenmek suretiyle Türk 
siyasi hayatının zehirleşmesi yönünde katkıları olur
sa, toplumdaki bozukluklar karşısında şikâyet etme
ye de fazla hakkımız olmaz. Öncelikle buna en faz
la dikkat etmek durumunda olan iktidarlardır. Çün
kü, Sayın Başbakanın tabiri ile de, çare bulma ye
rinde olanlar, çare arayanların işlerini kolaylaştırdığı 
<bir ortamda, grup adına buraya çıkan sözcüler bunu 
ters yüz ederse bu acı olur. Ondan daha da acısı, 
şayet gruptaki arkadaşlar onlara sahip çıkarsa olur. 
Fakat bizi ferahlatan bir olay oldu ki, ondan sonra 
konuşan kıymetli arkadaşım (görüşlerinin çoğuna da 
katılıyorum) son derecede uygar, açık, ileri bir gö
rüşle fikirlerini ortaya koydu. Bu bizim için, demok
rasi için bir rahatlama sebebidir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bizim Anayasamıza göre özgürlükçü demokrasi 

vardır. Karma ekonomiyi benimsemiştir, toplumsal 
değişikliklere ve gelişmelere uyma esas alınmıştır. 
Planlı kalkınma modeli esastır. O halde eğitimin özel
liği bu tipte uyanık, ileri, Türkiye'nin geleceğine sa
hip insan yetiştirme, potansiyel yaratma başta gel
mektedir. 

Bugün sanayi sektörümüz son derece geridir. Sa
nayii geliştirmek için sermayenin bulunması kadar 
onu işletecek, kullanacak, Türkiye'nin sanayiini geliş
tirecek teknik elemana ihtiyaç vardır. O halde sana
yi sektöründe lüzumlu, beceri sahibi elemanı da ye
tiştirmekte en etken organ eğitim olacaktır. Sabahle
yin sözcüler bu hususu çok güzel dile getirdiler. 

Tarım kesimimiz ilkel metotlarla bugün yürütül
mektedir. Tarımda ileri teknolojiyi getirebilmek için 
yine bu kesimde beceri sahibi insanların yetişmesi 
gerekmektedir ve yine hizmet sektörleri bugün birinci 
planda personeli öne çıkarmıştır. Sağlık kesiminde, 
turizmde, bankacılıkta, ticarette, kamu ve özel kesi-

• min büro işlerinde yetenekli, bilgili, beceri sahibi, 
I dengeli elemanlara çok ihtiyaç vardır. 
I İşte, Türkiye'nin kalkınması, Türkiye'nin derlen-
I mesi, Türkiye'nin silkinmesi, her sahada beceri sa-
I bibi, hayattan kopmamış, hayatla ilişkisi olan, prati-
I ği değerlendiren yapıcı elemanların meydana getiril-
I mesi, kazanılmasıyla mümkün olacaktır. Onun için 
I fanatik tartışmaları bir tarafa atarak elbirliği ile her 
I yönden sanayimizi, tarımımızı, hizmet sektörlerimizi 
I geliştirecek bu tip yapıcı, beceri, bilgi sahibi insan-
I lan yetiştirmeye, yönlendirmeye dönmemiz gerek

mektedir. 
I BAŞKAN — Sayın Güven, şu anda söz süreniz 
I bitti. Lütfen efendim... 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Bağlıyorum Sa
yın Başkan. 

I Bu arada kısaca üniversitelere değinmek isterim. 
I Türk üniversitelerine de her yönü ile fazla iş düş

mektedir. Bahsettiğim, Türkiye'nin bu potansiyelini 
i göğüsleyecek bilgi, beceri sahibi elemanı yetiştirme

nin yanı sıra, Türk siyasi, kültürel ve ekonomik haya
tında yapıcı lider rolünü ve Batıdaki uygar toplum 

I yapısının kurucusu olacak fikirleri üretmek, yaymak 
I durumundadırlar. Açık fikirli olmak durumundadır-
I 1ar ve yine bu memleketin imkânları son derece kıt 
I olmasına rağmen, üniversitelere birçok imkânlar bu 
I bütçeden sağlanmış. Yalnız, bunun karşılığı kapasite 
I ürettikleri, Türkiye'nin ihtiyacı bulunan elemanları 

tam yetiştirdikleri iddiasında kendileri de bulunmu
yorlar, biz de buiunur durumda değiliz. Bu açığı da 

I bir an evvel kapatmakta yarar vardır ve üstelik teo-
I rik bilgilerden, ezberci gidişlerden öteye, yapıcı, bu

lucu, araştırıcı, hayat kokan, hayatla bağları olan 
I kadroları toplum hayatına şiddetle kazandırmakta ya-
I rar vardır. 

Bu düşüncelerle bu bütçenin Maarif mensuplarına 
j ve Türk milletine hayırlı, uğurlu olmasını diler, he-
I pinizi saygılarımla selamlarım. (CHP sıralarından al-
I kışlar) 
i BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güven. 
I Söz sırası Sayın Lûtfi Doğan'da. Buyurun Sayın 
I Doğan. 
j LÛTFİ DOĞAN — Sayın Başkan, sayın senatör-
I ler. Milli Eğitim Baikanlığimızın ve üniversiteler ca-
I imamızın değerli mensupları, hepinizi hürrneitlerimle 
I selamlayarak sözlerime başlıyorum. 
I Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde şahsi dü-
J şüncelerimi arz ederken, bir değerli eğitimcimizin şah-
I sen önemli gördüğüm bir yazısını bir düşüncesini, 
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sizlerin huzurlarınızda okumayı da faydalı görüyo
rum. Vaktim kaldığı takdirde kendi düşüncelerimi de 
ayrıca arz etmeye çalışacağım. 

Yalnız, buna girmezden önce, eğitim meselesi
nin, öğretim meselesinin ne kadar ehemmiyetli ol
duğunu hepinizin takdir buyurduğundan emin olmak
la birlikte, bir iki cümle arz etmiş oluyorum. 

Hoca - talebe münasebetlerinden bahsedildi. He
pinizin bildiği Mahmut Zemahşeri'yi, bir gün hoca
sının vefatından ağlar durumda gören şahıs soruyor: 
«Bu gözlerinizden dökülen nâdir?» Cevap şu: «Bu 
gözlerimden dökülen, vaktiyle hocamın kulaklarım
dan akıttığı incilerdir.» diyor. 

Bir başka sözü hepiniz takdir buyurursunuz; «Ba
na bir cümle öğreten, beni kendisine köle eder» 
mealinde bir büyüğümüzün sözü vardır. 

Naçiz kanaatim odur, kültürümüze hizmeti bu
lunan büyüklerimizin telkinleri de yine aynı yo 1da-
idır; ana, balbaya, Allaiha itaattan sonra, insan hürmet 
ötmeye, itaat etimeıye mecburdur. Yalnız, hocanın 
ıhalkkı, terbiyecinin, öğretmenin hakkı, ana, baba, hak
kından da önde gelmektedir. Bunu hepinizin takdir bu
yurduğunuzdan eminim. İnşallah gün gelecek, gene ay
nı olgunluk içerisinde milletimiz, tarihte diğer millet
lere olgunluk, medeniyet dersi verecektir. Bundan ben
deniz son derece ümitliyim ve bundan emin bulun
maktayım. 

Öğretimle alakalı şu cihetti arz etmek isterim. 
Güzel bir sözdür; «Elden kaçırma asla kalbe hayat 
ilimdir, 

Düşme sakın cehlin eline, insan için ölümdür.» 

Gönül işitiyor ki, 45 milyon vatan evladı bu gü
zel düşünceye yerinde kulak versin, değerlendirsin. 

Bir başka husus da şu oluyor: 
Kıymetli senatörler, değerli arkadaşlarım; 

Zaman bizim için ilahi bir nimet, büyük bir lü-
ıtuftur. Biz zamanı değerlendirmede maalesef çek 
defa ihmal gösterdiğiimiz oluyor. Ne hazindir ki, 
maarif camiamızda da arzu edilen ölçüde eğitim ve 
öğretimde bu, birtakım sebeplerle değerlendirilemi
yor. İyi insanların bunda elbette en ufak bir kusuru 
yok; ama memleketimiz bir sıkıntıya maruz kallmış-
trr. Bu hususta şunu arz etmek istiyorum. Yakut'lar, 
inciler zamanla elde edilebilir; fakat kıymetli sena
törler, yakutlarla, incilerle zaman elde edilemez. 

Şimdi, o değerli eğitimci arkadaşımın sizlere vaad 
ettiğim yazısını, müsamahanıza güvenerek okumak 
istiyorum. Bu arkadaşımız diyor ki: 

i «Türk Milli Eğitim teorisinin geliştirilmesi, eği-
I tim sistematiğinin açıklanması her şeyden önce İsli

mi yetin eğitimimize getirdiği değerlerin, fikir ve 
prensiplerini iyi bilinmesine bağlıdır. Bilhassa Kuranı 
Kterim'de yer alan terbiye mekanizmasının ve me
totlarının cihanşümul hususiyetlerini ve çağın anla
yışını aşan psikolijik, ilmi gerçekleri öğrenmeden 
eğitimimize istikamet vermek ve milli eğitimin temel 
boyutlarını tayin etmek mümkün değildir. 

Eğitim tarihi bir yığın isim ve sistemlerle dondu
rulmuştur. Ancak, İslam terbiyesi hakkında tahlili, 
mukayeseli bir araştırma yapılmamış, İslam peda-

I gojisinin ilmi karakteri belirtilmemiştir. Pedagoji ta
rihlerinde çocuğu keşfeden eğitimci olarak anılan 

I Jean Jacques Rousseau ve çağdaş pedagojinin öncü
leri, kurucuları büyük terbiyeciler olarak takdim edil
miş Pestalozzi, Herbert, Flöben, Janta Dewey ve 

I benzeri isimler üzerinde lüzumundan fazla bilgi ve
rilmiş; okul, plan, metot ve cereyanların uzun hikâ
yeleri anlatılmış, ancak İslam pedagojisinin ilmi ka
rakteri, değer ve önemi üzerinde bugüne kadar hiç 
de durulmamıştır. 

I Halbuki bir İslam pedagojisi vardır ve bu peda
goji dünya eğitimcilerini bir maktada toplayacak, bir-

I leştirecek ilmi gerçeklerle doludur. 

I Terbiyede hardket noktasmın, gelişme sürecinin, 
I terbiye mekanizmasının ahlâki boyutunu İslam pe-
I dagojisi ortaya koymuştur. Gazzali, Faralbi, İbni S'i-
I na, İbni Rüşd gibi feylesof ve bilginler İslam terbi

yesi sistemi içinde yetişmişler, hür düşünce ve ilmi 
müdafaa etmişlerdir. 

I Dünya eğitimcileri terbiyenin nihai amacını, iyi 
vatandaş yetiştirmek şeklinde ifade ediyorlar. İslam 
(terbiyesinin nihai amacı iyi insan yetiştirmektir. İs
lam terbiye metodunda ve ilkelerinde kişiyi bütünü 

I ile her yönü ile ele almak ve çocuğun fıtratına önetm 
vermek öngörülmüştür. İslam terbiyecilerinin görüş-

I lerine göre ruhi hayat, zaman içimde değişken, esnek 
ıbir özellik gösterir. İşte ruhun bu özelliğidir ki, eği
time imkân kazandırır. 

1 'İnsanı yalnız maddi yapısı, fizyolojik özellikleriy-
I le düşünen ve niteleyenler, buna ilişkin fikirler ve 

ilkeleriyle eğitimin yarım kalmasına sebep olmuş
lardır. Nitekim, din ve ahlak eğitimini ve derslerini 

I reddedenler bu hataya düşmektedirler. 
İslam terbiyesinde boş zaman yoktur. İslam ter-

ibiye metodu zamanı rıihun ve bedenin ihtiyaç ve 
I özelliklerine göre doldurmuş ve değerlendirmiştir. 
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înlsan hayatında ibaldet kadar işin, iş kadar dinlen-
ımenıin ve eğlenmenin yeri vardır. İslam terbiyesin-
deki hedeflere göre, Allah adı ile yapılan her meşru 
iş, Allah yoluna götüren her harelket ve her ahlaki 
davranış ibadettir. Allah ile din ile ilgisi kesilmiş 
kimselerin ruhunda bir ağırlaşma, bir soğuma hâsıl 
olur ki, bu hal giderek kişiyi adi bir yaratık haline 
getirir, intihar, psikolojisi içine sokar. 

İnsan, ruh ve beden unsurlarından oluşan bir 
terkiptir. Bu terkip, evreni temsil eden bir özelliğe 
ve dünyayı etkileyecek güce, yeterli bir enerjiye sa
hiptir. İslam terbiyesinde aktiflik esastır. Hayatın, 
devamı, yükselmesi, gelişmesi faaliyet ve mücadele 
ile mümkündür. İnsan, içinde yaşadığı dünyayı, kâi
natı tanıyacak, öğrenecek, evrendeki nimet ve kül
fetlerden istifade edecektir. Eğitimin en muteber he
deflerinden biri de budur...» 

BAŞKAN — Sayın Doğan, şu anda bir dakika 
da süreniz geçti. Ben hatırlatmış bulunuyorum, lüt
fen efendim. 

LÛTFİ DOĞAN (Devamla) — Çok teşekkür 
ederim Sayın Başkanım; bağlamaya çalışıyorum. 

«Tembellik, uyuşukluk, zamanı boşa geçirmelk 
Allahın riimeStlerine sırt çevirmektir. Kâinatın kanun
larını, sırlarını araştıran, tanıyan, hayat şartlarını 
kolaylaştıran ve yükselten ^kişiler Allahın nimetle
rini irisanlığın istifadesine arz etmiş olmanın bahti
yarlığı içinde mesutturlar. Allahın insana verdiği ruh 
ve beyin gücü öyle bir nimettirki, insan bu nimet ve 
himmetle dünyayı idare etme ve yükselme payesini 
kazanmıştır. 

İslam eğitiminde ahenk, itidal, denge hakimdir. 
Kişinin birbirine zıt, çeşitli ferdi arzularıyla sosyal 
talep ve idealler arasında ilgiler bulması, yetişen ne
sillerin, yeti'şimdkte olan, geçmiş nesiller ve bütün de
virler ile ilişki kurması ahenk, itidal ve denge niza
mının gereğidir. Toplum içinde birbiriyle çatışan 
fertler, gruplar, nesiller ahenk, itidal ve denge niza
mından uzaklaşmanın huzursuzluğu içinde mustarip 
ve perişan olmaya mahkûmdurlar. Kötü değerin iyi 
değeri kovması gibi, kötü terbiye de iyi terbiyeyi ko
var. Şu anlamda ki, bir ferdin kötülüğü, bunalım ve 
ıstırabı ruhlar arası temas yoluyla cemiyetteki diğer 
fertlere sirayet eder, toplumu sarar, şiddet eylemle
rinin ve anarşik olayların temelinde yatan, üzüntü 
veren durum işte budur.» 
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Muhterem senatörler; 
Sayın Başkanımın müsamahasını suiistimal etme-

me!k için geri kalan kısmı okumak fırsatını bulama
mış durumdayım. 

Milli eğitim camiamıza ve aziz Türk Milletine, 
Mili Eğitim Bütçemizin hayırlı olmasını Allalhtan 
diler, hepinizi hürmetlerimle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Söz sırası Sayın Orhan Çahş'ta. Buyurun Sayın 

Çalyış. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, muhte

rem senatörler; 
Son günlerin güncel konularından biri de üniver

siteler ve akademiler arasındaki fakülteler kurulup, 
kurulamayacağı konusudur. Bu hususta kısa bir ma
ruzatta bulunmak istiyorum. 

Türk Milli Eğitiminin tayin ve tespitinde bütün 
rolün Milli Eğitim Bakanlığında ve ona bağlı kuru
luşlarda bulunması gerekli iken, bugün ellerimizde do
laşan bazı mahkeme ilâmları, fakültelerin açılıp, açıla
mayacağı hususunda ağırlık kazandırıp ve yol gös
terici bir mahiyet almış bulunmaktadır. 

«Davacı Ankara Üniversitesi; 
Davalı İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi». Bu 

hususta bir Danıştay kararı, bir Anayasa Mahkeme
si kararı.. Neticeleri ne olursa olsun, meselenin bu 
hale gelmiş olması hepimizi üzüyor. Konunun bu hale 
getirilmeden, bü yüksek öğretim müesseseleri arasın
da ve Milli Eğitim Bakanlığının riyaseti altında bu 
meselenin halledilmesi ve yapılması lazım gelenin de 
yapılması gerekli idi. Halbuki, bu özerk kuruluşları
mızdan Ankara Üniversitesi 1978 yılında Anayasa 
Mahkemesine bir iptal davası açıyor. Zabıtlarda da 
bulunması düşüncesi içinde kısaca birkaç kısım oku
yacağım. 

«Esas 1977/131, karar 1978/42, karar tarihi 
15 . 6 . 1978. 

İptal davasını açan Ankara Üniversitesi. 
İptal davasının konusu : 8 . 8 . 1977 günlü 2095 

sayılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Kadro 
Kanununun 2 nci maddesinin 3 ncü fıkrasıyla, 3 
ncü maddesinin 2 nci fıkrasının iptaline karar veril
mesi istenmiştir.» 

Anayasa Mahkemesinin bu husustaki kararı: 
«Sonuç: 
8 . 8 . 1977 günlü, 2095 sayılı Yasanın 2 nci mad

desinin 3 ncü tümcesinde yer alan (Bu kadrolar, Aka-
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demi Senatosunun teklifi üzerine, Maliye Bakanlı
ğınca serbest bırakılır) hükmüyle, 3 ncü maddesinin 
2 nci tümcesini oluşturan, (Akademilerarası kurul 
kararıyla 1750 sayılı Kanunun 44 ncü maddesi hük
müne uygun olarak 1438 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince, fakülte ıhaline getirilen bölümlerin kad
roları o fakültelere aktarılır), kuralının Anayasaya ay
kırı olmadığına, iptal isteminin reddine 5 . 6 . 1978 
günü oy birliğiyle karar verilmiştir.»' 

Anayasa Mahkemesi, kanunların Anayasaya ay
kırılığı konusunda karar verir. Kanunların tatbikiyle, 
idari eylem ve işlemlerden dolayı karar vermeye yet
kili mercilerin başında da Danıştay gelir. 

Bu hususta son günlerde çıkan Danıştay 8 nci Dai
resinin 1978 esas sayılı, 1979/3979 karar sayılı ve 
28 . 12 . 1979 günlü oy birliğiyle aldığı bir kararı 
var. Şunu hemen belirteyim ki, muhterem Danıştayı-
mızın aynı yılın esası ve aynı yılının kararını taşıyan 
ender kararlarından bir tanesidir. Bu sözümü, bu ka
rara gölge düşürmek için değil, temennim Danışta-
yın bundan sonra, aynı yıl esasına kayıtlı kararlarını 
aynı yıl tarihli olar/ık verirse, herhalde biz çok me
safe alırız. 

Bu kararın son kısmında; «idarenin üstlendiği ka
mu hizmetlerini yürütürken, öncelikle yasal kurallara 
uyması ve bu kurallara uygun olarak tasarruflarda bu
lunması zorunludur, İdari işlemlerin amacını oluş
turan kamu yararı, ancak işlemin kanunların koydu
ğu kurallara uygunluğuyla sağlanabilir. 

Yürürlükteki kanun hükümlerine açıkça aykırı 
olan bir idari işlemin, kamu yararına uygunluğundan 
söz edilemez. 

Bu bakımdan 7334 sayılı Kanunun akademilerin 
görev alanını, iktisadi, ticari ve mali alanlarla sınır
layan ve yürürlükte bulunan 2 nci maddesinin açık 
hükmü karşısında, davalının akademiye bağlı olarak, 
Sağlık Bilimleri (Tıp) Fakültesi açılmasında kamu ya
rarı bulunduğu yolundaki savı hukuken kabul edile
mez.; 

Öte yandan, idareye düzenleme yetkisi tanımadı
ğı konularda, idarenin kanun hükümlerine aykırı ola
rak yapacağı uygulamalar sonucunda, ilgililer yönün
den doğmuş bir kazanılmış hakkın varlığından da söz 
edilemeyeceğinden, davalının açılmış bulunan Sağlık 
Bilimleri (Tıp) Fakültesine öğretim üye ve yardımcı
larının atandığı dolayısıyla, bu kişilerin kazanılmış 
haklarının korunması gerektiği yolundaki savı da ye
rinde görülmemiştir. 
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Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin ipta
line, yargılama giderlerinin davacı üzerine bırakılma
sına, 3 000 lira avukatlık ücretinin davalıdan alınarak 
davacıya verilmesine 28 . 12 . 1979 gününde oy birli
ğiyle karar verildi.» 

Meselelerin, konuşmamın başında da bahsettiğim 
gibi, dava konusu olmaması lazım gelirdi. Bir tıp fa
kültesinin açılabilmesi için, o mahalde 500 doktora 
ihtiyaç bulunduğunu sayın Sağlık Bakanımız muhte
lif vesilelerle bizlere ifade etti ve Bütçe görüşmesi sı
rasında Sayın Sağlık Bakanı; «Tam - Gün Yasası 
dolayısıyla 700 küsur pratisyen doktorun Sağlık Ba
kanlığına geldiğini, 800 küsur mütehassıs doktorun da 
Tam - Gün Yasası dolayısıyla ayrıldığını» söyledi. 

Sağlık politikası bakımından esas amacımızın Ana-
doluya doktor temini bulunduğu sırada, 500 doktorun 
bir fakülte içinde toplanmasının yarar ve zararlarını ıt
tılaınıza arz etmekle iktifa edeceğim. 

Gene, bu hususta uğraşan bazı arkadaşlarımızın 
beyanları.. Derler ki, «Fakültede bir bölümün açılma
sı asgari Devlete 50 - 60 milyon liraya mal olur..» 

Bu vesileyle burada bir hatıramı nakledeceğim. İk
tisadi ve Ticari İlimler Akademisinde doçent ve pro
fesör olmakla, ünversitenin fakültelerinde doçent ve 
profesör olmak için kıstaslar aynı değildir, ayrı ay
rıdır. Statüleri ayrıdır; ama unvanlar birdir. Bundan 
birlik ve beraberliğin meydana getirilmesinde de ke
za büyük yarar bulunmaktadır. 

Bu konunun leh ve aleyhinde bulunmaktan ziya
de, artık mahkeme kararlarıyla iş görmeyelim. Muh
terem üniversite mensupları, öğretim üyeleri ve İkti
sadi ve Ticari İlimler Akademisi mensupları bu ko
nunun, mahkeme kararlarının icrası ve infazı için bir
takım gayretlerin içinde olmasınlar, meseleyi Milli 
Eğitim Bakanlığı camiası içinde ve Türkiye milli eği
timinin ve çocukların eğitimi bakımından ve Türk 
Milletinin yaşantısı için gerekli olan hal tarzlarının 
en iyi şekilde alınabilmesi için, Milli Eğitim Bakan
lığı camiasında halledilmesinde yarar bulmaktayım. 
Meselenin bu bakımdan ele alınmasını, yoksa bura
da, «Şu unvanı verelim, bu unvanı verelim. Bütçe 
Komisyonunda şunu yapalım, bunu yapalım» sözleri 
ve hareketleriyle bir neticeye varılacağı kanaatinde de
ğilim. 

'Bu husustaki sözlerimi burada tamamladıktan son
ra, Sayın Milli Eğitim Bakanından cevaplandırılma
sını istediğim bazı hususlar var. Sayın Başkan, aracı
lığınızla bunları burada şifahi olaraktan arz etmek 
istiyorum. 

51 — 
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Öğretmensizlikten kapalı okul var mıdır?.. I 
Öğretmeni, binası ve öğrencisi olmayan okul açıl

ma işlemi var mıdır?.. 
(14 Ekim 1979 seçim döneminde Edirne'de kaç adet 

seçim ortaokulu açılmıştır?. 
Bu hususları eğer mümkün olur şifahi olarak bu

rada cevaplandırılarsa memnun olurum. 
-Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler Bütçeleri

nin memleketimize ve Milletimize hayırlı olması dile
ğiyle, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çalış. 
Buyurun Sayın Ege. I 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Anayasamızın 118 nci maddesi; memurun vasıf

ları ne olacak, memur nasıl tayin edilir, nasıl tecziye 
edilir, bunları tadat etmiştir. Öğretmenler de memur
dur. Onlar da Anayasanın 118 nci maddesinin kapsa- I 
mı içerisinde mütalaa edilmeleri gerekir. 

Yine Anayasamızın derneklerle ilgili 29 ncu mad
desi, derneklerin izin alınmadan kurulabileceğini ve I 
derneklerin, Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü
nün, milli güvenliğin, kamu düzeninin ve genel ahla
kın korunması maksadıyla sınırlı olacağını ifade et
mektedir. Yani milli bütünlük, beraberlik dernekler
de de aranıyor. 

iSonra, siyasi partilerle ilgili olan 57 nci maddesin- I 
de ise, yine siyasi partilerimizin izinsiz kurulableceği-
ni ifade ettiği gibi, faaliyetleri, insan hak ve hürriyet
lerine dayanan demokratik ve laik Cumhuriyet ilkele
rine ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği 
temel hükümlerine uygun olması ve olmadığı takdir
de de siyasi partilerin ne şekilde kapatılabileceği ifa
de edilmektedir. Şimdi bu üç Anayasa maddesiyle ne
yi anlatmak istiyorum? 

Hiç bir partinin ne avukatlığını, ne taraftargirliği-
ni yapacak değilim. Hepimiz beğenmişiz ve tüzüğünü 
okumuşuz, felsefesine inanmışız, çeşitli siyasi partile
re girmişiz. Bu siyasi partilere girmekle bütün vatan
daşların kendi felsefemiz ve istikametimizde düşün- I 
meşini hiç bir zaman isteyemeyiz, hakkımız değildir, i 
Anayasamızda vatandaşların düşünce hürriyeti oldu
ğu, vicdan hürriyeti olduğu, her şekilde hürriyetlere 
sahip olduğu da zikredilmektedir. Ancak, yine 118 
nci maddede, memurların siyaset yapamayacakları, 
siyasi partilere giremeyecekleri de ifade edilmektedir. 

Şimdi, bu görüşler içerisinde derneklerin faaliyetle
rinin Anayasa maddesine uygun olması gerektiği üze
rinde anlaşmamız lâzım. Bana sempatik görünen j 
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falan dernek Anayasanın gereğinin dışına çıkıyor, Ana
yasayı taşıp, aşıyor; ama ben göz yumayım, diye bir 
anlayışın içine girersek (ki, girdik) bundan çıkamayız 

Siyasi partilere gelince; Bir muhterem arkadaşı
mız burada bugünkü Milli Eğitim Bakanının, falan 
siyasi partinin kişilerini Bakanlığa yerleştirerek onlara 
imkân verdiğini ve bunun da daha daha önce yine 
Adalet Partili bir Milli Eğitim Bakanı tarafından baş
latıldığını ifade etti. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şu veya bu partiye sempati duymak memurun 

hakkıdır. Partizanlık yapmamak ve politika "yapmamak 
Anayasada menedilmiştir. Yoksa elbette insan olarak, 
hele okumuş kişiler olarak, münevver insanlar ken
di görüşlerine göre bir partiyi daha sempatik bulurlar 
ve seçim zamanlarında da gidip pekâlâ oylarını o is
tikâmette kullanabilirler. Bu, bir memur, bir öğretmen 
için Anayasanın 118 nci maddesinde zikredilen hu
suslar içerisinde bir suç değildir, bir günah değildir ve 
bu, bir memurun, bir öğretmenin mutazarrır edilme
sine imkân vermez. Bu haksızlık olur, insafsızlık olur. 
Bu davranışın içine giren Anayasa dışı bir harekete 
tevessül etmiş olur ki, buna hiç kimsenin hakkı ol
maması lazım. 

Şimdi böyle olunca; efendim, falan parti geldiği 
zaman falan partilileri getirdi, filan parti gittiği zaman 
filan partilileri götürdü, diye yapılan münakaşalar kı
sır çekişmelerden öteye geçmiyor muhterem arkadaş
larım. Burada mesele şudur: 

Şurada anlaşmak mecburiyetindeyiz; bugün Türki
ye'de Devlet dairelerinde, çeşitli derneklerde yuvalan
mış olan Türk Devletine karşı kişilerle mücadeledir. 
Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi sempatizanı olmuş, 
Adalet Partisi sempatizanı olmuş veyahut falan par
tiye daha yakınlık duymuş olması üzerine gidilmiyor 
muhterem arkadaşlar. Burada üzerine gittiğimiz nok
ta, Devletin temeline dinamit koymak isteyenlerle 
mücadeledir. Geliniz, bunda birleşelim. 

Çok rica ediyorum; 3-4 gündür İzmir'deki olay
lar bir iç savaş halini aldı, izmir'in durumu ortada. 
Şimdi, bunu, iktidarın başarısızlığına aman bir delil 
olur diye teşvik mi edelim, yoksa yapılan hareketlerin 
işçinin sendikal faaliyetlerinin ve işçi haklarının dı
şına taşan bir mesele olduğu için ön ayak olanları 
masum Türk işçisini sokağa döken, kanuni olmayan 
hareket ve davranışlara sevk edenleri lanetleyelim mi?. 

Ben şunu arzu ediyorum ki, Devlete, rejime, Ata
türk'ün kurduğu Cumhuriyete karşı olanları, parti 
gruplarımızın idarecileri müşterek bildirilerle suçla-
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malı ve bunları kınamalıdır. Bunu kabul edebilir mi- 1 
yiz; hangi parti kalkıp da, meşru düzene karşı, ka
nuna karşı davranan insanların ben arkasındayım di
yebilir? Demiyor, demiyoruz. E, demediğimize göre 
niçin yanyana gelemiyoruz? 

Şimdi bakınız, en politikanın yapılmaması lazım 
gelen bir Bütçeyi konuşuyoruz. Dinleyebildiğim, ta
kip ettiğim kadarıyla burada konuşan parti grupları 
sözcülerinin maalesef konuşmalarının çok daha üstün
de olgun ve dolgun konuşmaları Kontenjan Grubu 
adına konuşan Prof. Dr. Sayın Nermin - Unat ve Mil
li Birlik Grubu adına konuşan Kadri Kaplan yaptı. 
Niye?.. Çünkü hiç bir parti endişesi olmadan, hiç bir 
şu veya bu taraf düşüncesi olmadan milli eğitimin 
nasıl olması, nasıl yönlendirilmesi ve nelerle takviye 
edilmesi lazım geldiğini burada rahatça ifade ettiler. 
ama, bilhassa grup sözcüleri arkadaşlarımız karşılık
lı suçlamaların içerisine girdiler. 

Şimdi, Sayın Hasan Güven arkadaşım, kendisine 
büyük saygım vardır, yakın arkadaşımdır, burada 
kalktı, sadece Adalet Partisi sözcüsünü itham etti, 
birinci sözcümüzü itham etti ve dedi ki, «Bu konuş
mayı tasvip etmiyorum. Bu partizanca bir konuşma 
oldu, isnat oldu. (Hatta kendince) iftira oldu. Ama 
ikinci konuşmacıyı kabul ediyorum.» dedi. Peki, ar
kadaşım birinci Adalet Partisi sözcüsünü beğenmiyor 
grup adına yapılan konuşmada, niçin kendi birinci ko
nuşmacısını da kınamadı burada acaba?. Ben, onu da 
yapsaydı Hasan beyi kalkar, gider yerimden tebrik 
ederdim... 

ıBAŞKAN — Sayın Ege, söz süreniz şu anda bit,-
ti, lütfen efendim.. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bitiri
yorum efendim. I 

Bunu açan, bu şekilde polemiği açan ilk Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu adına konuşan arkadaşımız-
dı. ıBunu tespit edelim ve inanınız Sadık beye ben söy
ledim. Dedim ki; «Eğer metnin varsa bırak, gereken 
cevabı ver.» Lüzumsuz çünkü; lüzumsuz. Efendim, 
iki sene önceki, üç sene önceki bakan ne yaptı, ne et
ti? O onu söyleyince, gerisi de, seninki ne etti, benim
ki ne ettiye geliyor iş, buralara dayanıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; | 
Onun için biz burada, bilhassa Cumhuriyet Sena

tosunun üyeleri olarak geliniz partizan olmayalım. 
Partili olalım; ama partizan olmayalım ve yanılan ba
kanlarımız varsa, yanılan yöneticilerimiz varsa bun
lara istikamet verelim. | 
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Muhterem arkadaşlarım; 
21 nci yüzyıla adım atmak üzereyiz. Kimisi 3 bin 

der, kimisi 10 bin der yıllık mazisi olan, çeşitli devlet
ler kurmuş, kültürü, gelenekleri olan bu Türkiye Cum
huriyetinin milli eğitim davası hâlâ münakaşa halinde
dir. Bir milli sistemi kuramadık. Niye kuramıyoruz? 
Bu kısır çekişmelerden ötürü kuramıyoruz. Ben te
menni ediyorum; bundan artık kendimizi kurtaralım. 
Kısır çekişmeler yerine hakikaten ilmin gösterdiği, 
aklın, mantığın gösterdiği, vicdanın gösterdiği milli 
bir politikayı tespit edelim. 

Bu duygu ve düşünceler içinde Milli Eğitim Ba
kanlığı Bütçesinin memleketimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını temenni ederim. (AP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ege. 
Sayın üyeler; 
Söz sırası Sayın Bakanın. Ancak, bu arada üç sa

yın üyemiz tarafından verilmiş dört soru önergesi var
dır. Bu önergeleri Yüce Genel Kurulun bilgilerine sun
mak ve tutanağa geçirtmek için arz ediyoruz Bilâha-
ra Sayın Bakana söz vereceğiz efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Milli Eğitim Bakanınca cevap

landırılmasını saygılarımla arz ve rica ederim. 
Sivas 

Hüseyin Öztürk 
Soru: 1. Aşağıdaki sorularda belirtilen kararlan 

hangi kurul kararlarına göre kamuoyuna açıkladınız? 
Soru: 2/a) Lise son sınıf öğrencilerinin üniversite

ye giriş sınavları 13 Haziran 1980'de olacağına göre, 
ders müfredat programlarının yetişmesi mümkün mü
dür? 

b) İlkokul öğrencilerinin, 1,5 aylık öğretime ara 
verilmesi ile öğretimde yaratılan kopukluk, zararına 
işlediği düşünülmüş müdür? 

Bir örnek, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin oku
ma - yazma öğretimi yeterince yapılamayacaktır. 

c) Kaybedilen sürenin uzatılması halinde, Türki
ye'nin Batı ve Güney ve Güneydoğu illerinde sıcak
ların artması nedeni ile ve kırsal alanlardaki tarımsal 
çalışmalara katılması gerekli olacağından, eğitim - öğ
retimleri aksamayacak mıdır? 

Soru: 3. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası
nın 15 nci maddesinde «Karma eğitimin esas olduğu» 
saptanmıştır. Bu gerçeğe karşın karma eğitim yapan 
okulların erkek öğrencilerinden arındırılarak kız okul
ları haline dönüştürülmesi Yasaya aykırı değil midir? 

Soru: 4, Eğitim enstitülerinin açılışının 3 Mart 
1980 tarihine bırakılması Talim - Terbiye Kurulun
dan geçirilmiş midir? 
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Soru : 5. Eğitim ensti tül erinin yerine yüksek öğ
retmen okullarının açılmasında yasal dayanağınız var 
mıdır? Amacınız nedir? 

ıSoru : 6. Yasa, yönetmelik ve yargı kararlarına gö
re öğrencilik hakkını kaybedenlerin yeniden yasa ve 
yargı kararı olmaksızın 30 bin kadar kişiye öğrencilik 
hakkı nasıl verilmektedir? 

Soru : 7. Eski meslek yüksekokul mezunlarının iş-
•bulamaması nedeni ile okulları tasfiye edilirken, ye
niden 51 meslek yüksekokulunu açma kararınız hangi 
bilimsel araştırmaya dayanmaktadır? 

BAŞKAN — Bir başka soru var, onu da sunuyo
ruz efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Milli Eğitim Bakanınca 

cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 
'Sivas 

Hüseyin Öztürk 

Soru : l /a) Bugün açığa alınan öğretmenlerin bü
yük kısmı bir gün derse girmemekle suçlandığı ve bu 
bu suçun da cezasının, yasalara göre en ağır cezanın 
yedi ay görevden uzaklaştırılma olmasına rağmen, 
birçoğunun öğretmenlikle ilişiğinin kesilmesi doğru 
mudur? 

b) Öte yandan, geçmiş yıllarda yasalara ve yargı 
organları kararlarına karşın açığa alman veya meslek
ten çıkarılan öğretmenlerin göreve alınmasının yasal 
dayanağı nedir? 

BAŞKAN — Efendim, bir başka üyemizin sorusu 
var, sunuyoruz. 

Sayın Başkan 
Aşağıda belirttiğim soruyu cevaplandırmaları için 

Sayın Milli Eğitim Bakanına duyurulmasını istihram 
ederim. 

Saygılarımla. 
Tabii Üye 

Sezai O'Kan 

Soru : 1978 - 1979 dönem mezunu ilkokul öğret
menlerinden kura neticesi tayinleri belirlenen genç
lerden müstafi durumunda kalanlara istedikleri beş 
ili gösteren müracaatları halinde, yeniden tayin düzen
leneceği kararı çok olumlu bir görüşün ürünüdür, 

Milli Eğitim Bakanlığı bu olumlu kararın tatbika
tına başlamış mıdır? Başlamamış ise ne zaman ger
çekleştirilecektir ve nasıl programlaştırılmıştır? 

Saygı ve teşekkürlerimle. 
^BAŞKAN — Efendim, bir başka soru daha var; 

son soru, sunuluyor efendim. 

' Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıda belirlediğim hususun Sayın Milli Eğitim 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica ederim: 
1. Ülkemizde ne miktar doktor, mühendis ihtiya

cı vardır? Sorun halledilmiş midir? 
2. İstihdam sorunu halledildiği için mi 19 tıp fa

kültesine 1980 yılı için 2 470 öğrenci alınıyor? 
3. Ülkenin pek çok hastanelerinde doktor bulun

madığına göre, tıp fakültelerine % 25 oranında faz
ladan öğrenci almak mümkün müdür? 

4. Üniversite giriş imtihanlarına (Üniversitede 
okuyanların ve mezun olanların) tekrar girmelerini 
önleyici bir fikir oluşması var mıdır? 

Aydın 
Sadettin Demirayak 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, söz sırası si
zin. •-•• - *Sgf | l l | | 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkanım, 
sorum okunurken bir şey zapta yanlış geçti. Son cüm
le; «Göreve alınmasında yasal dayanak nedir?» ola
rak okundu. «Göreve tekrar alınmasında yasal daya
nak nedir?» olacaktı. 

BAŞKAN — «Göreve tekrar alınmasında yasal 
dayanak nedir?» olacak diyorsunuz. Peki efendim, 
hayhay. 

Sayın Bakan, söz süreniz, bu sorulan soruları ce
vaplandırmak için ayıracağınız süre dahil 45 dakika
dır. 

Buyurun. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; sevgili arkadaşlarım; 

Milli Eğitim Bütçesine karşı gösterdiğiniz yakın 
alakadan dolayı şükranlarımı sunarken Yüce Heyeti
nizi derin saygılarımla selamlıyorum. 

Bütün arkadaşlarımız Milli Eğitim Bakanlığının 
görevinin ehemmiyeti ile orantılı bir biçimde değerli 
fikirlerini ortaya koydular. Elbette bunlardan kanun
lara, esas prensiplere uygun olanlardan nasibimizi ala
cağız. 

Öncelikle bir noktayı belirtmek isterim. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti Milli Eğitimine; 88 milyar 955 
milyon lira, ilk ve ortaöğretim ve teknik öğretim için 
27 milyar 189 milyon lira da yükseköğretim için; 
yani 115,5 milyar Türk lirası, Milli Savunmanın 113 
milyarının üstünde bir ödenek ayırmak sureti ile mil
letlimizin dişinden tırnağından artırdığı paraların en 
önemli bölümünü milli eğitim hizmetine ve emrine 
tahsis etmiştir. 

54 — 
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Bu, hem Yüce Meclislerin, hem aziz milletimizin I 
âlicenaplığının yüksek bir örneği olarak telâkki edil- î 
mek gerekir. 

(Bunu böylece belirttikten sonra milli eğitime tev
di edilen çocuklarımızın, gençlerimizin miktarına bir 
bakmak gerekecek ve arkadaşlarımın konuşmalarını 
o yönden ve o zaviyeden değerlendirmekte özel bir 
ehemmiyet vardır. I 

Tek tek size ortaöğretimde şu kadar, yükseköğre
timde bu kadar diye rakam vererek zamanınızı almak I 
istemiyorum; ama ilköğretimde fil'hal okuyan çocuk I 
sayısının 5 624 053 olduğunu öncelikle belirtmek is- I 
terim ve bu çocuklarımızı 196 920 öğretmen okut
maktadır. Cumhuriyet bugününe geldiği zamanda I 
44 368 ilkokulu öğretime açmıştır. 

Ortaöğretimde 1 milyon 330 bin çocuğumuz oku
maktadır. Liselerde 581 bin evladımız okumaktadır. I 
İmam - hatip okullarımızın sayısı 359'dur, bunun . 
250'si lise mahiyetindedir. Bunlarda 168 680 çocu
ğumuz öğretim görmektedir. Kız meslek liselerimizin 
sayısı 230, öğrenci miktarı 131 776'dır. Endüstri mes
lek liselerimizin sayısı 248, öğrenci miktarı 130 690' 
dır. Ticaret liselerimizin sayısı yine 230, buralarda 129 I 
bin çocuğumuz okuyor. Dört yıllık teknik lise sayımız 
56'ya yükselmiştir, 7 156 çocuğumuz burada okuyor. 

Şu duruma göre, Türkiye'de tümü açık olarak, 
(Bu suretle bir arkadaşımın sorusuna da cevap ver
miş oluyorum) kapalı değil, tümü öğretimde bulunan 
öğretim kurumlarının sayısı 49 912'dir. Türkiye'de, 
yükseköğretim de dahil olmak üzere, öğrenimde bu
lunan öğrenci sayısı son tespit ettiğimiz rakamlara ! 
göre 8 103 520'dir. 

Şimdi, buralarda öğrenim, öğretim arzu ettiğimiz I 
biçimde, arzu ettiğimiz güven içerisinde iç açıcı ma
hiyette devam ediyor mu, etmiyor mu sorusu üzerin
de elbette durmamız gerekecektir? 

'Bir yönüyle meseleye kötümser açıdan bakabili
riz; ama size öğretim üyelerinin sayısını, öğretim ku
rumlarının sayısını, öğrenci sayısını açıklıkla ifade et
tiğime göre, anarşi filvaki ortaöğretime, hatta hat
ta ilköğretime de sızmış bulunmasına rağmen, bu oran
tı bizi endişeye kaptıracak seviye ve derecede olma
malıdır, öyle telâkki edilmemelidir. 

ıBunun üstesinden gelebilmek için; bizi sıkıntıya 
koyan, hepimizi üzen, çocuklarımızı tehlike içine so
kan meselenin üstesinden gelebilmek için öğretim dü- I 
zen ve sistemlerindeki teorileri bir tarafa bırakarak, 
buna öncelik vermek gerektiğini Yüce Meclisiniz el- j 
bette kabul edecektir. Milli Eğitim Bakanı olarak da I 
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bendeniz elbette bunu öne alacağım. Okullara tevdi 
ettiğiniz çocuklar sizin ve bizim çocuklarımız. Öğret
menler Türk öğretmenleri. Bunlara gereken güveni, 
gereken teminatı, gereken tarafsızlığı vermediğimiz 
takdirde, bu böyle devam eder. Bunu düzenlemek ise, 
herkes lütfen kabul etesin, bir kadro işidir. Bu kadro 
kafası düzgün ve temiz, Atatürk ilkelerine bağlı ve 
sadakati belli, Türk Milli Eğitim Temel Kanununu sa-
dakatla tatbik edecek insanlarla mümkün olur. 

Bakanlık görevimize başladığımız ilk günden iti
baren mütemadiyen ifade ediyorz ki, Türk milli eği
timinin içerisine politikayı sokmayan, siyaseti sokma
yan bir siyasi karakterin sahibiyiz ve bunda samimi
yiz diyoruz. Bu samimiyetimizde bize olan güveni sar
sacak maddi bir vakıanın sahibi herhangi bir arkada
şımın bulunmadığından dolayı iftihar etmek isterim. 

'Bu itibarla, öncelikle tam bir tarafsızlık içerisinde 
Milli Eğitim Bakanlığında üst kadrodan itibaren yö
netici kadroyu düzenleme yolunu derpiş ettim. Bunu 
derpiş ettim; eğer bu yola gitmeseydim, okullarımız
da hiç bir şey olmuyor demekti. Okullarımızda bir şey 
yok mu, bir gürültü, patırtı yok mu, bir kavga, do
ğuş yok mu, öğretmenlerimiz öldürülmüyor mu, ço
cuklarımız öldürülmüyor mu? Bunların arkasına ve 
önüne geçen kimler?.. Bu yönetici kadro iyi idiyse, ne
ye bu duruma gelinmiştir? 

Bu, 1968'de başladı, 1979'da başladı meselesinin 
tartışması bizi bir yere götürmez. Hadiseyi bulduğu
nuz yerde tespit edeceksiniz, tedbirlerinizi ona göre 
alacaksınız. Benim tutum ve davranışım budur. Getir
diğim kadroyu tam bir güven duygusu içerisinde 
Atatürkçü çizgide, Türk Milli Eğitim Temel Kanu
nuna bağlı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına sadık 
insanlar olarak tespit ettim. Aksi sabit oluncaya ka
dar bu arkadaşlar hizmetelerine aynı şevk ve heyecan
la devam edeceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Cumhuriyetimizin kurulduğu zamandan beri geli
şen bir milli eğitim politikası vardır. Bu, bugün ten
kit edilmesi kolaydır; ama Cumhuriyetin kurulduğu 
zamanda okuryazarı bulunmayan bir memleket tes
lim aldık. Ninem bana, «Seni Mektubi Kaleminde kâ
tip yapacağım» diye okuryazarlığın üstünlüğünü anla
tarak beni büyüttü. Okuryazarı bulunmayan bir ülke
de elbette öncelikle okuryazar sayısını artırmak ge
rekiyordu. Şimdi milli eğitim politikasını bu tarafa mı 
kaydıralım, daha fazla üretken biçimde mi insan ye
tiştirelim, daha fazla ekonomiye dönük bir sistem mi 
kuralım tartışmasını rahat yapıyoruz. 
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Size rakamları verdim; ama evvelâ okuryazarını 
yetiştirdik. Bugün Türk Milli Eğitiminde 386 bin öğ
retmen var, diyorsak, Cumhuriyetin ilân edildiği za
manda o kadar öğrenci yoktu. Milli Mücadele'yi ya
pan güçler, bugün okullarımızda bulunan öğretmen 
sayısının yarısı kadardı. Cumhuriyet bu öğretim kadro
sunu yetiştirdi Şimdi istatistik] bilgilerden istifade 
ederek rahat yönlendirme, rahat istikamet verme yo
lunu açabiliriz; ama Cumhuriyetin bugün ulaştığı bu 
neticeyi şükran ile kaydetmezsek, bu hizmeti yapanla
ra karşı görevimizi iyi yerine getirmemiş oluruz, na-
kadirşinas oluruz. Milli eğitimimizi bu seviyeye yük
selten, bu seviyeye getiren bütün Milli Eğitim camia
sını, geçmiş bakanları rahmetle ve şükranla anma va
zifesini de bu kürsüde yapmak isterim. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri). 

Değerli arkadaşlarım; 
Milli Eğitim Temel Kanunu bizim milli eğitimde 

takıp edeceğimiz milli eğitim politikalarının esasını 
teşkil eder. Bunu bugün için revize etmeye, düzenle
meye herhangi bir ihtiyaç yoktur. Aslına bakarsanız 
bu Kanun düzenlendiğinden bugüne doğıu dürüst, sa
mimiyet ve ciddiyetle tatbik imkânını bulmamıştır. 
Bunu da önemle kaydetmek isterim. 

Ben Milli Eğitim Bakanlığına iki önemli doküman
la girdim. Bunlardan birisi, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasası. İkincisi de, Türk Milli Eğitim Temel Kanu
nudur. Türk Milli Eğitim Temel Kanunundaki bazı 
terimleri (Zamanın modası olarak tavsif etmek iste
rim) beğenmeyen kişiler Kanunun tümüne karşı çık
mak gibi bir yola gittiler. Bu Kanun, Anayasadan kay
naklanan Türk milliyetçiliğini, Türk tarihine bağlılı
ğı, Atatürk inkılâplarını Türk milli eğitiminin temel 
ilkeleri olarak göstermiştir ve bu Kanun Türk milli 
eğitimindeki gelişme hedeflerini bugün tartışılması ya
pılan istikametlere doğru da hedeflendirmiştir. Kanu
nu ciddiyetle tatbik ettiğiniz takdirde, bu Kanunla 
Türk milli eğitimi tamamen günlük siyaset dışında 
anahedeflerine doğru götürülmesi mümkündür. 

Elbette birtakım müesseseleri, siyasi şahsiyet oldu
ğumuz için kendimizi siyasi tartışmaların içinde bu
lunmanın töhmetinden kurtarmamız mümkün olmaya
bilir; ama Türk Milli Eğitim camiasına bana kadar 
gelecek olan siyasi tartışmaları benim ötemde bulaş-
tırmamaya ahdetmiş bir arkadaşınızım. 

ıDeğerli arkadaşlarım; 
Çocuklarımızı sokağa dökenler vardır. Çocukla

rımızı sokağa dökenlerin arkasında olan öğretmen gru
bu vardır. O öğretmen grubunun arkasında olan 
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başka güç ve kuvvetler vardır. Çocuklarımızın önüne 
düşmek sureti ile de bunları sağa, sola saptıranlar var
dır. Biz Türk milli eğitiminde temel hedef olarak; 
«Bizim sağımız, solumuz yok. Bir doğru yol vardır, 
o da Atatürkçü ilke üzerinde yürüyen yoldur. Te
mel hedefi de Kanun böyle tespit etmiştir.» Bunun, 
«Efendim, şu noktayı nazara sahip olana iltimas 
ediyorsun, şuna biraz şiddetli çıkıyorsun..» Bu lakır
dılar bana ulaşmaz. Ben Cumhuriyetin öğretmenini 
arıyorum. Cumhuriyetin öğretmenini davet ettim. 
Cumhuriyetin öğretmeni görev başına geldi. 24 ve 25 
Aralık 1979 tarihinde yüksek huzurlarınızda size bilgi 
sunmuştum; Cumhuriyetin öğretmeni genel grev nite
liğinde olan öğretmen grevine iltifat etmedi ve bu 
olaylara karışan öğretmen sayısı % l'lerle değil, bin
lerle ölçülecek oranda kaldı. Bana şimdi arkadaşlarım 
soruyor; «Bunlara Sayın Bakan ne yapacak?». 

Arkadaşlarım; 

Size ilan ettiğim nispette öğretmen açığa alınmış
tır. Ben almadım bunları açığa, kanun aldı. «Sayın Ba
kan ne yapacak?..» Sayın Bakan hiç bir şey yapmaya
cak, kanun ne diyorsa o olacak. 'Ben bu konuda sefa
hatte bulunmaya, iltimasta bulunmaya, hoşgörüde 
bulunmaya yetkili değilim. Herkes fiilinin cezasını ka
nunlarda yazıldığı gibi çeker. Belki meslekten ihraç 
edilir, belki yargı organları kendilerini mahkûm eder, 
disiplin kurulları kendilerine yazılı mevcut olan mev
zuattaki cezaları verir. Yalnız, açıklıkla ifade ediyo
rum, nereden gelirse gelsin, bunlar için, bu tertip ey
lemlere girenler için, çocuklarımızı imha etme yoluna 
gidenler için Milli Eğitim Bakanlığında iltimas ve 
sefahat kapısı kesinlikle kapatılmıştır arkadaşlarım. 

Bir de bizim milliyetçilik anlayışımıza ilişenler 
oluyor. Ümit ediyorum ve zannediyorum ki, bizim en 
kuvvetli tarafımız milliyetçilik yönümüzdür. Bizim 
milliyetçiliğimiz, bir arkadaşımın ifade ettiği gibi «Gök-
yazı», «Gökselyazı» biçiminde değildir. Bizim milliyet
çilik Anlayışımız, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasından 
kaynaklanan bir milliyetçilik anlayışıdır. Türkiye Cum
huriyeti Anayasası da bu milliyetçilik anlayışını Ata
türk'ten mülhem olarak bünyesine almıştır. Atatürk 
diyor ki, «Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve biz 
Türk milliyetçisjyiz. Cumhuriyetimiz"n dayanağı 
Türk topluluğudur. Başkasının milli görüşüne ve an
layışına da riayet eder, hürmet ederiz.» İşte, milliyet
çilik anlayışımız budur, temel yapımız budur. Türk 
milli eğitiminde de bu anlayış hâkimdir, hâkim ol
mayan yerlerde muhakkak ve mutlaka hâkim kılına
caktır. 
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Değerli arkadaşlarım; 
'Kimse sahip çıkmasın, bazı toplantılarda; «Ben 

Türk öğretmeni olarak» diye söze başlayanı protesto 
eden derneklerin arkasında kimse olmasın, yanında 
kimse olmasın, bünyesinde kimse olmasın. Çok ayıp
tır, çok yazıktır, çok günahtır. Bir Öğretmen sahte 
şûrada kalkıyor, «Ben Türk öğretmeni olarak,» diye 
söze başlıyor. (Orada bulunan sayın arkadaşlarım da 
vardır burada) Protesto ediliyor ve bunun hakkında 
nameler yazılıyor. «Türk öğretmeni» demeyecek, 
«Öğretmen» diyecek. 

Okullar bayraksız hale getiriliyor. Okullarda İs
tiklâl Marşı söylettirilmiyor, tersine başka marşlar 
söylettiriliyor ve bana, «Bu öğretmenleri koru. Ne 
yapacaksın?..» diye soru soruluyor. Bu sorulara ben 
cevap vermem. Bu soruların cevabını kanun verir. 
«Türkiye'de bayrak çekilmeyen okul bırakılmayacak
tır.» dedik, bunu yürürlüğe koyduk, lehülhamd bütün 
okullarımızda (Bugün Cumartesi olduğu için) Türk 
bayrağı dalgalanmaktadır. {AP sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

Danima söylüyorum, arkadaşlarım da tekrar edi
yorlar, tekrarında fayda vardır; elbette okula, kışlaya, 
camiye politika sokulmamasında, (ki, felsefede isabet 
vardır) bunun samimi bekçileriyiz, bu fikrimiz
den, bu fikri kabul ettiğimiz günden bu yana hiç bir 
mazarrat görmedik, fayda, yarar gördük, bunu sür
düreceğiz. 

Arkadaşlarım; 
Şimdi biraz da sizleri zaman zaman kamuoyunda 

meşgul eden aktüel milli eğitim konularında bu vesi
leyle bilgi sunayım. 

Milli eğitime en büyük kötülüklerden biri de, 
«Hızlandırılmış eğitim» diye ad verilen sistemle yapıl
mıştır. Aslında bu bir sistem falan değildir. Bunu 
başkalarının söylediği terimlerle ifade etmemek için 
başjka kelime arıyorum, bulmakta sıkıntı çekiyorum; 
bu, bir uydurma ve bir yutturmaca öğretim düzeni
dir. Memnuniyetle görüyorum ki, bugün buna sahip 
çıkan yok. Evvelâ, yüksek bir ilmi kuruluş olarak 
Arikara Üniversitesi Eğitim Fakültesinden böyle bir 
hızlandırılmış eğitim sistemi ile öğretmen yetiştirme
nin mümkün olup olmadığı hakkında basın aracılığı 
ile yapılan sorulara cevabı aldık; (21X3) günde öğ
retmen yetiştirilmesinin gayri mümkün olduğu, bunun 
çok kötü bir çığır olduğu tespit edildi. Bunu başika 
türlü değerlendirmeye gidersek, (3X60) günde de Tür
kiye'ye bol miktarda profesör vermek mümkün olur 
ve eğer böyle bir öğretmen yetiştirme düzeni vak-

I tiyle bizden daha iyi düşünenler tarafından keşfe
dilmiş olsaydı, Cumhuriyetin 10 ncu yılında Türki-
ye^e öğretmen problemi diye bir şey kalmazdı. 

Bu çocuklarımıza yazık edilmiştir. Şimdi, bunları 
da biz emanet olarak aldık. Bunları öğretmen staji-
yeri olarak görevlerine gönderdik. Bizden önce'ki 
yönetimin yaptığı gibi, hani «Kıydın, kıymadın» şek
linde, onu oradan buraya getirmek... Biz bunların 
hepsini tayin ettik. Öğretmen stajiyeri olarak görev
lerine gönder'dik ve bunlar 15 gün aziz milletimizin 
arasında kaldıkları zaman, (Gerçeğin ne olduğunu 
anlayan namuslu, faziletli Türk çocukları) halkımız 
bunları bağrına basıyor ve efendi gibi öğretmen ol
ma yolunu tutuyorlar. Yalnız, 6 sayfalık, 11 sayfalık, 
17 sayfalık broşürlerle öğretmen yapılma mucizesi 
iflas etmiştir. Biz bunları meslek içi eğitimle, kıy-

I madan, örselemeden Türk Milletine öğretmen olarak 
kazandırma yolunu derpiş ediyoruz. Bunu Yüce Se
natonun huzurunda temin ediyorum. Bu gençler, öğ
retmen olarak hizmet içi eğitimle yetiştirilerek eğitim 
ordusuna kazandırılacaktır ve yine, Yüce Senatonun 
huzurunda aktüel olması dolayısıyla bir hususu daha 
temin ediyorum, 28 Şubat tarihine kadar ödenekleri-

I ni, kararnameleri çıkmadığı için almayan tüm öğret
menlerimizin, yeni tayin edilmiş öğretmenlerimizin 

I ödenekleri de ödenecektir. 

Biz, birçok gürültü patırtı arasında, önemli bir-
j takım işler yapılıyor zannı yaratılan bir dönemde 
I Milli Eğitim Bakanlığına geldiğimizde gördük ki, 34 
I bin öğretmenin kararnamesi düzenlenmemiş, 24 bin 

terfi bekleyen öğretmenin terfi kararnamesi düzen-
I lenmemiş, 12 bin kademe ilerlemesi suretiyle terfi 

edecek öğretmenin kararnamesi düzenlenmemiş. Büt
çe ve Plan Komisyonunda değerli arkadaşlarımıza 

I verdiğimiz bir sözü Yüce Senatonun huzurunda ye-
I rine getirdiğimizi ifade etmenin memnuniyeti içe

risindeyim: Bütün bu öğretmenlerin kararnamelerinin 
düzenlenmesi dün akşam tamamlanmış ve postaya 
verilmiştir. Terfileri de yapılmıştır. Burada, «Şu ta
raftan mı, bu taraftan mı?» diye bir inceleme ve eleş-

I tirme yapılmadığının teminatı olmak üzere de, ta-
I marnının yapıldığını ifade etmek suretiyle Bakanlı-
I ğımızın ne derecelerde hakşinas bir çalışma düzeni

ne girdiğini Yüce Senatoya arz etmekten memnuni-
I yet duyuyorum. 

Sevgili arkadaşlarım: 

1* Milli Eğitim Bakanlığında olması lâzım gelen bir 
anlayışı yeniden hâkim kıldık. Milli Eğitim Bakan-

\ lığı bundan böyle özsl kalemden verilen talimatlar-
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la yönetilmeyecektir. Milli Eğitim Bakanlığının yet
kili kurulları ve organları vardır; bu yetkili kurul ve 
organlar âtıl hale getirilmişler iken, bunları Kanunun 
emrettiği biçimde faal hale getirdik. Talim - Terbiye 
Kurulundan itibaren bütün genel müdürlüklerimiz 
kanuni yetkilerini haiz oldukları nispette kullanma
ya mezun kılınmışlardır. Bütün imza yetkilerini, Ka
nunun kendilerine verdiği görevleri kullanmak üzere 
yetkililerine devrettim. Geçmiş zaman içerisinde dai 
resinden gelmeyerek, özel kalem çıkışlı yazışmalar 
sadece bundan böyle sureti mahsusa da olan yazış
malara inhisar ettirilecektir. 

Yetkili organ ve kurullar çalıştırdığınız takdirde 
başarıya ulaşmanız elbette hem kanuni, hem de yet
kilisine işi yaptırdığınız için daha sağlam ve salim 
olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hiçbir makul, kanuni, pedagojik, ilmi gerekçe 

gösterilmeden kapatılmış bulunan meslek teknik okul
ları öğretime açılmıştır. Bunlar bu ayın sonuna kadar 
öğrenci alma işlemlerini tamamlayacaklardır. 

Buradan hemen, bu sanayi - okul ilişkisinin fan-
tazileştirilmiş bir adı var, onu saym arkadaşım ifade 
etti, sanayi - okul ilişkisini kısaltarak bir terim çı
karmışlar, bu 1975 yılında, (Yani, bunun aslında sen yap
tın, ben yaptım tartışmasına girmek istemiyorum) yi
ne Milli Eğitim Temel Kanunundaki ilkelere göre 
tespit edilmiş bir sistemdi. Bunu bizden önceki ar
kadaşlarımız mütemadiyen düşünmüşler, devamlı ola
rak düşünmüşler icraya hiçbir şey koymamışlar. Biz, 
bu düşüncelerle 1975'ten bu yana yapılan çalışma
ları birleştirdik ve sanayi - okul ilişkisine dayanan 
okullaşma düzenini önümüzdeki dönemde çalışır hale 
getirerek, genç insanı sanayiye dönük biçimde sürat
le hayata intikal ettirecek bir öğretim düzenine sok
ma gayretini göstereceğiz. Bu, süratli sanayileşmenin 
verdiği bir boşluğu dolduracak insanı yetiştirmedir. 
Mühendisle usta arasındaki teknik sınıfı yetiştirme ga
yesine matuf olacaktır. Bunun çalışmaları tamamlan
mıştır. 

Bugüne kadar faaliyeti dondurulmuş bulunan, 
gayri faal hale getirilen bütün yetkili disiplin ku
rulları, zamanın icabına göre, yönetmelik değişik
liği de yapılmak suretiyle faal hale getirilecektir. Öğ
renci olsun, öğretmen olsun, kanunların ve tüzüğün 
ve nizamın dışına çıktığı takdirde öncelikle disiplin
de cezasını ve yerini bulacaktır. Bunlar da, Bakanlık 
makamının takdirinde tenzil işlemine tabi tutulmaya
caklardır. Hoşgörü ile, iltimasla, müsamaha ile bu-
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güne geldiğimizi, okulun içerisine, okulun kapısının 
önüne, sınıflara anarşinin böyle girdiğini, bu suretle 
girdiğini bütün arkadaşlarımın hatırdan çıkarmamala
rını özellikle istirham ederim. Bunları bir hiddet ve 
şiddet alameti olarak telakki etmeyiniz. Benden daha 
müşfik, (Belki vardır içinizde; ama ben kendimi öy
le görüyorum) benden daha hakşinas olma gayretini 
gösteren arkadaşımız az bulunur; ama, asıl hakşinas
lığı milli eğitimi ıslah yolundaki gayrette buluyo
rum. Bunun zararı ile kârını karşılaştırdığım takdir
de müsamahanın büyük zarar getirdiğini tespit etmiş 
bulunuyorum. Yüce Senatoya bu görüşümüzü de be
lirtmek isterim. 

Size milli eğitim teorileri üzerinde bilgiler vermek 
isterdim; fakat aktüel mesele beni hiç olmazsa bu yıl-
ki bütçede böyle konuşmaya mecbur bıraktığı için 
sizlerden özür diliyorum; ama gerçek budur. 

Okullarımızda tatilin biraz uzatılmış olması, arka
daşlarımızın sorularına muhatap olmamızı gerektirdi. 
Okullardaki tatil uzatma işlemi yetkili kurullarımız
dan geçirilmek suretiyle yapılan bir muameledir. Bu
nun başka nedenini araştırmaya lüzum yoktur. Biz 
bu kararı aldığımız zaman dereceyi hararet Erzu
rum'ca — 35, Ankara'da ise — 21'di. İller İdare
si Kanununa göre biliyorsunuz illerde öğretim ku
rumlarını valiler, ağır hava şartları veya sari hastalık 
zamanında kapatma yetkisine sahiptirler. Öğretim
de birliği, öğretimde düzeni sağlayabilmek için, ha
va şartlarının en uygun olduğu döneme elbette ya-
kit ulaştıramadığımız yerlerde de çocuklarımızı has
ta etmemek gibi, bir maksattan hareket etmek sure
tiyle ara vermeyi 3 Mart 1980 tarihine kadar uzat
tık. Bu öğretim açığı, alışılmış olan 19 Mayıstan son
ra dersleri ve Öğretimi boşluğa alma devresi yerine, 
Haziran sonuna kadar öğretimi devam ettirmek su
retiyle kapatılacaktır. Sayın arkadaşım endişe duy
masın. Birinci sınıftaki öğrencilerimiz filhal okuma 
yazmayı da öğrenmişlerdir; üç aylık dönem içerisin
de. O bakımdan birinci sınıftakiler ikinci sınıfa okur
yazar olarak geçeceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Müsaade buyurursanız çok istifade ettiğim konuş

malara özet olarak da arzı cevap edeyim. Bazı yan
lışlıkları da yüksek huzurlarınızda zannediyorum dü
zeltme fırsatını elde etmiş olacağım. 

Sayın Senatör Nermin Abadan Unat hanımefen
di gerçekten bilmediğimiz hususlarda geniş bilgiler 
sundular, istifade edeceğiz. Yalnız bir rakam düzelt
mesi yapmak isterim. O da, Erzincan yatılı bölge 
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okulunda söyledikleri sayı yanlıştır. Düzgününü veri
yorum: 310 öğrenci, 10 öğretmen, 29 da personel 
vardır burada. Yani o çarpıklığı biz hemen düzelttik. 
310 öğrenciyi 10 öğretmenle idare ediyoruz. Onun 
dışındaki yüksek görüşlerini saygıyla karşılıyorum. 
Kabili tatbik olanlar elbette doküman olarak, bilgi 
olarak değerlendirilecektir. 

Sayın Kaplan'a da arzı şükran ediyorum. Eğitim
le uzun süre meşgul olduklarını zaten biliyordum. 
Kendilerine bir rakam sunmak isterim. Klasik lisele
rimizde 564 bin öğrencimiz vardır. Mesleki teknik 
öğretimde ise 592 bin öğrenci vardır. Aşağı yukarı 
denge, arzu buyurdukları biçimde bir dönüşme kay
detmektedir. 

Üniversitelerle akademiler arasındaki konuya gir
mek istemem. Muhtelif kanunlarla akademilerin özerk
liğini teyit etmiş Yüce Meclisler, üç defa, «Özerksin, 
özerksin, özerksin» demişler akademilere. Biz zaten 
1946Man beri üniversite muhtariyetini savunup gelen 
insanlarız. Onlar da özerk. Milli Eğitim Bakanının 
burada sadece onların bütçelerinin rakamlarının sa-
'hibi olmasının ötesinde rolü ve fonksiyonu yok; ama 
bir taraftan da, «Üniversitelerde eğitim ve öğretim 
Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır» hükmü 
var. Devlet namına bu işi kim gözetip denetecek?.. 
Devletin icrada Hükümetten başka gözü, teşrii tasar
rufta Yüce Meclislerden başka gözü var mı? Yani 
bunların hepsine Reisicumhur mu bakıverecek?.. Ama, 
böyle bir muallak hüküm konulmuş; ben Milli Eği
tim Bakanı olarak bunca meseleyi açmaya uğraşır
ken üniversitelerimize şöyle parmağımla dokunuver-
sem, «Özerkliğimize keder geldi» diye yıkarnet ko
par. Bu taraftan akademilere bir şey söylesem, «Size 
ne oluyor, biz kendi işimizi yaparız?» derler; ama iki
si de üç seviyede bir anarşinin içerisinde bulunduk
larını kabul etmezler. Bu üç seviyede anarşidir. Bunu 
evvelâ böylece tespit etmek lâzım. Bana hepsi geldi, 
misafir olarak kabul ettim. Kanunen etkim ve yetkim 
olmadığını kendilerine beyan ettim. Var iken, hep be-
ra'ber bazı siyahi kuruluşlar derli toplu Anayasa Mah
kemesine gittiler, bu yetki alındı. «YÖK» diye Yük
sek Öğretim Kuruluşu diye bir Kurul kuruldu. İşte 
bu gibi meseleler oraya gelecekti, bu gibi meseleler 
orada çözümlenecekti, bunlar karşı karşıya oturacak
lardı; bu ortadan kalktı. Anayasa Mahkemesi, «özerk
liğe keder düşürür, böyle kurum olmaz.» dedi. 

Şimdi, ne akademileri bir tarafa oturrJturâbiliyor-
sunuz, ne üniversiteleri bir tarafa oturttura'biliyorsu-
nuz. Biz de özerkliğe engin saygımız dolayısıyla sa-

j m ün sıfatıyla bu meselelere muttali oluyoruz. Size 
i de gelip, ancak onlar bu kürsüye çıkma imkânına 
I sahip olmadıkları için, bunları söyleyebiliyoruz. Bunu 
i latife olarak söylemiyorum, ciddi olarak ifade ediyo-
| rum. Kendilerine söyledim, «,Ne yapabiliriz?..» dedim. 
î Bir üniversiteler kanunu teklif etmişler. Bir arka

daşım dedi ki, «Niye geri aldınız?..» Hiç biri muta-
! bık değil. Bana bunu geri alıvermekten başka bir 
! görev kalmadı. Çünkü ben, «Bu kanunu komisyon-
; da müzakereye başlıyoruz» demiş olsa idim, 19 üni-
| versitemizin 19 rektörü de ayrı fikirleri ifade etmek 
\ suretiyle bu kanunu çıkmaz hale getireceklerdi. Bu-
i nun tecrübesini de yakından yaşadığım için bilirim. 
! O itibarla kendilerinin yetkili kurulları, Üniversite-
; lerarası Kurul'a bu kanun tasarısını iade ettim, 
| «Düzenleyip, derleyip toparlayıp getirin. Ne geti-
j rirseniz başımızın tacıdır, hiç bir noktasına dokunma-
i dan Yüce Meclise götürürüz.» dedik. Bu tasarının 
i 4 - 5 senede geleceğine de kani değilim; ama bugün 
i bir gerçek ortaya çıkmıştır ki, Devlet gözetim ve de-
| netimi üniversiteler ve akademiler üzerinde ne suret-
' te ve ne yolda yapılacaktır? Bunu Yüce Parlamento 
i tespit etme durumuna gelmiştir. Bizden nasıl yapı-
I Iacağı sorulduğu zaman; biz nokta i nazarımızı açık-
i larız. Ancak, bugün bu konuda duygu önde, akıl ar-
! kadadır. Kendilerine ifade ettim; «Evvela duyguyu 
i geri çeker, aklı öne koyarsınız. Zamanın müsekkin 
i hapını alınız.» dedim, «Zaman içerisinde teskin olu-
| nuz» ve hiç bir günahı olmayan öğrencilerimize 
] hoca vermemek gibi kabule şayan olmayan bir ta-
| sarruf içinde bulunmamalarını da rica etmiş olmama 
j rağmen, beni dinleyenler bunu makul karşıladıkları 

halde senatoları hoca verme konusunda; yani, «İlmi 
I yardımı da kesiyoruz.» dediler, akademileri kendi ka-
| dilleriyle başbaşa bıraktılar. Ama bu mesele; yani 

«Tıp fakültesi açar mı, eczacılık açar mı?» Aslında 
özel yüksek okulların Anayasa Mahkemesi tarafın -

j dan iptal edilmiş olması muvacehesinde üniversitele
re Parlamentoca yapılan halisane tekliflerin, üniversi
teler tarafından kabul edilmeyişinin bugün verdiği bir 
patlamadır. Biz o zaman kendilerine, «Lütfen fen bi
limlerini alınız, sosyal bilimleri de akademiler alsın, bu 
iş böyle yürüsün» teklifinde bulunduğumuz zaman 
şiddetle küfürle kavgayla bu reddedilmiştir. Akademi 
başkanları ayağa kalktılar, «:Biz alıyoruz» dediler, Ege 
Üniversitesi, «Alıyoruz» dedi, biz de bu çocuklar 
sokakta kalmasın diye bunlara, bunları verdik, aka
demilerin bünyesine fen bilimleri girdi. Şimdi, ecza
cılık, dişçilik girer de, tıbbiyeye neden girmez?.. O 

' tartışmanın içerisine de ben girmem. 
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BAŞKAN — Sayın Bakanım, sorular bir hayli 
uzun iki dakikanız kaldı. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FER SOY (Devamla) — Peki efendim. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü arkada
şım Mehmet Sönmez'in nutkunda tavsif edilen bir 
milli eğitim bakanı modeli var, o ben değilim. 
Kendisinin nezaketine, nezahatine, bu kadar çalış
masına da bunu yakıştıramadığımı söyler isem beni 
mazur görsün. Bana soruyor, «Kitap yasaklattın» di
yor. Ben kitap yasaklanmaya mezun değilimki, benim 
böyle bir yetkim yokki... O milyonlarca kitap bir 
mitolojik lvkâyedir. Çocuklar gazete kâğıdı toplamış
lar, heyecanla filan yerlere götürmüşler, bunlar orada 
kâğıt hamuru olmuş, bunun karşılığında 1 milyon ba
sılacak kitap kâğıdı filan... Bu bir mitolojidir. Öyle 
olsa ben, 8 milyon öğrencime her gün, «Babanın ga
zetesini yarın getir» derim, Türk milli eğitiminin tüm 
kitaplarını bastıracak kâğıdı SEKA'dan alırım. Bir 
deneyiverin bakalım, böyle altı ay kâğıt toplayın da 
size bir milyon kitap karşılığı kâğıt verirler mi?.. 

Bunlar milli eğitimin vizyondan çıkardığı, devre
den çıkardığı milliyetçi kitapların hamur yapılmasıy
la tarihi tabloların hamur yapılmasının karşılığında 
alınan kâğıtlardır. Bu kâğıtları toplayarak bu iş ol
maz, Ziraat Bankasında hesap açıktır, kapak karto
nunun kâğıdı daha ödenmemiştir, o orada duruyor. 

Ben, «Okullarıma kitap gönderiliyor, göreyim» de
dim, «Yok» dediler. Ziya Gökalp'ten bu yana Ta
lim - Terbiye Kurulundan geçmeden okullara ders 
kitabı, tavsiye edilmiş kitap, yardımcı kitap gire
mez. Bu, kanunlarla teyit edilmiştir. Ben, «Talim -
Terbiye Heyetinden geçmeyen kitaplar okullara gir
mez» tebliğini valilere gönderdim ve kendilerine «Bu 
kitapları bana getirin, Talim - Terbiye Kuruluna 
sokayım. Talim - Terbiye Kurulu mevcut Kurul, çı
karsa veririz» dedim, bana bu kitapları getirmedi
ler. Milli Eğitim Bakanı olarak ben bu iktapları, is
tediğim halde görmedim. Benden saklanacak cinsten 
bir şey olsa, çocukların ellerinde elbet dolaştırılmaz. 
Milli Eğitim Bakanına verilmeyecek cinsten bir kita
bın, milli eğitim kurumlarınca çocuklarımızın eline 
verilecek cinsten bir şey olmaması lâzım. Mütalaa da 
derme yan etmek istemiyorum. Belki iyidir; ama bana 
getirmediler. «Kitap yasaklatma» denilen hadise bu
dur, bundan böyle de böyle olacaktır. 

Ha!.. Ben başka bir şey yaptım, onu da söyle
mek mecburiyetindeyim, laf buraya gelmişken. Ben, 
bölücülük töhmeti altına sokulan kitapların üzerin-
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deki, «Atatürk diyor ki» yasak hükmünü kaldırdım, 
Bununla iftihar ederim. Atatürk'ü bölücü saymışlar
dır; yazı ile saymışlardır, tamim etmişlerdir, kütüp
hanelerden toplatmışlardır arkadaşlarım. 

Tablolar üzerinde durmak istemiyorum. Mohaç 
Meydan Muharebesi, Revan Seferi... Bugün 500 lira
ya bastıramazsınız o taibloları. Onları da depoya koy
mamışlar, depoya koysalar bugün bütün okullarımıza 
gönderirdim. İstiklâl Harbine ait olan tabloyu, Revan 
Seferine, Preveze Seferine ait olan bugün 500 liraya 
başaramayacağınız tabloları SEKA'ya kâğıt hamuru 
haline göndermişlerdir. Bunun üzerindeki «Yasak» 
hükmünü kaldırdım. Tarihi mefahirimiz yerini bu
lacaktır. 

Sayın Öztürk arkadaşımın rakamlarını düzeltmek 
isterim. Kendisi çalışmış. Değerli bir mesai ürünü or
taya koydular; ama bu üründe biraz mübalağa var. 
«30 C00 öğretmeni açığa almıştır» diyorlar, biraz 
evvel arz ettim, 4 80'0'dür. «100 OOO'i aşan öğretme
ni de nakletti» vasaire buyurdular. Bu rakamlar tü
müyle yanlıştır. Doğrusu, geçmiş Hükümet zamanın
da kararnameleri düzenlenmeyen öğretmenleri, karar
namelerini düzenlemek suretiyle görevlerine gönder
dim, görevden almadım. Yer değiştirmedim; ama 
Cumhuriyete aykırı işlem içerisinde bulunan, eyleme 
katılan, Türk okullarında başka siyaset ve ideolojiyi 
öğretmek için Devlet kinreye para vermez. Devlet, 
bunları fikir özgürlüğü namına besleyemez. Fikir öz
gürlüğünü, milli eğitim camiasının dışına çıkarsınız, 
orada istediğiniz gibi rahatça yaparsınız. Kanun bize, 
«Türk milli eğitim müesseselerinde siyaset yapılmaz» 
diyor. «Türk milli eğitim müesseselerinde ideolojik, 
sapık ideolojilere yer verilmez» diyor. Adını, namını, 
şanın:... 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — Her Türk... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Söylemiyorum beyefendi. İş
te size diyorum ki, Türk milli eğitim müesseselerin
de siyaset yapılmaz, yaptırılmaz, ideolojik polemiğe 
girilmez, politika yaptırılmaz. Kim bunlar?... Kimler 
varsa hepsi dahildir. (AP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, benim hafızam biraz zayıf, soru
ları bir defa daha okuyup da cevap verme şansını ba
na tanıyabilir misiniz acaba?.. Yahut da şöyle so
rayım... 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, şu anda dahi süre
niz beş dakika geçmiş bulunmaktadır. Sorular gayet 
uzundur... 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Birer kelime ile cevap vere
bileceğim. 

BAŞKAN — Efendim, yazılı da Cevap vermek 
baFkımz-dır. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Hayır, hayır, vereceğim. Kim
senin hakkında rüsubâ't kalmasın. Ben biliyorum, hep
sinin ceva'bı hazır bende. Birer kelimeyle cevap ve
rebilirim yani... 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Kâğıtları bana verin, ben ce
vaplarını hemen vereyim. 

BAŞKAN — Efendim, bendeniz o zaman size arz 
edeyim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Lütfen. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkanım, be
nim de şifahi zapta geçen sorum var. 

BAŞKAN — Evet efendim, sizin de şifahi.. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Hemen cevap vereyim. 
BAŞKAN — Sayın Bakanım, bunları zabıtlardan 

almak suretiyle yazılı cevap verirseniz, çok uzundur; 
süreniz çok geçti efendim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Efendim, şimdi bunlar yarın 
basına geçer, töhmet altında kalırız. Ben bunları ce
vaplarım... 

BAŞKAN — Efendim, süreniz çok geçti. Yalnız 
ben, siz kürsüye çıkarken hatırlattım. Bunlar, bir 
saate yakın vakit alır efendim. 

ADNAN KARAKÜÇÜK (Kahramanmaraş) — 
Sayın Bakanın konuşmasının 10 dakika uzatılmasını 
rica edelim efendim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Beş dakikada bitiririm Sa
yın Başkan. Kâğıtları bana verirseniz, ben onların 
hepsini okudum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, takdim ediyorum. 
Evvela Sayın Öztürk'ün ilk sorusu. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Sayın Öztürk'ün sorusu. 
Üniversite sınavlarına girişte bir aksama olmaya

caktır. Birinci sorunun (a) fıkrası. 
Öğretim açığı kapatılacaktır. Sorunun (b) fıkrası. 
Türkiye'nin şartlarına göre haziran ayına kadar 

öğretimin devam etmesinde hiçbir sakınca yoktur, 
Sorunun (c) fıkrasının cevabı. 

Üçüncü, karma öğretim.. Efendim, bu devamlı su
rette speküle ediliyor. Biz diyoruz ki, (Devamlı su
rette açıkladık, televizyondan da dinlemiştir; ama 
bir daha soruyor, daha sağlam olsun diye.) Karma 
eğitim, Temel Eğitim Kanununda esastır. Yalnız onun 
arkasında bir fıkra daha var; «Zaruretler, icaplar ge
rektirdiği zamanda kız ve erkek öğretim ayrı ayrı ya
pılır.» diyor. Cumhuriyetin kurulduğu zamandan bu 
yana gelen bizim klasik liselerimiz var; Çamlıca Kız 
Lisesi, Kandilli Kız Lisesi, Bursa Kız Lisesi, Eren
köy Kız Lisesi gibi. Bunlar, Cumhuriyetin hanım öğ
retmenlerini yetiştirmiş geleneksel liselerimiz. Bir de 
Bursa Erkek Lisesi var, Trabzon Erkek Lisesi var me
sela. Bunların hepsinin sayısı 21'd.ir. Bunlar, adıyla 
anıldığı gibi kullanılacak. 

Bana dediler ki, «Niçin yaptınız?..» Bunu dedim, 
öğrenci kapasitesini artırma gayesine matuf olarak 
yaptık. Aldım rakamları karşı karşıya koydum, Bursa 
Kız Lisesine 45 tane erkek, erkek lisesine 42 tane kız. 
Kapasite falan artmamış. Bunlar sonra yatılı okullar
dır. Ne yatakhanesi düzenli, (Af buyurun) ne öbür 
tarafları... Yani bu geleneği niye bozuyorsunuz?.. 
Bunlar adıyla anıldığı gibi... Sonra çocuğun eline dip
loma veriyorsunuz «Kız lisesi mezunu Ahmet Özkan 
Bey» (AP sıralarından gülüşmeler.) 

Yani o liseler hangi adıyla anılıyorsa öyle ola
cak, diploması da yakışıklı verilecek. 

Efendim, öbürlerine cevap vermişim Sayın Öz-
türk; umumi görüşmem içerisinde vermişim. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Öztürk'ün burada 
başka bir sorusu daha var Sayın Bakan, buyurun tak
dim ediyorum. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Talim - Terbiyeden karar 
aldık. 

Efendim, bu açığa alınan öğretmenler bir gün der
se girmemek gibi bir masumane fiilin şeyi değiller, 
bunlar ikrar ediyorlar. Savunmalarının modellerinin 
örneklerini size göndereyim. O maruf dernekten hep
sine model savunmalar vermişler; «Eylem olarak gir
dim, faşist düzen içerisinde oligarşik öğretime karşı 
girdim...» falan diye şey yapılmış. Onun işte Türk 
Ceza Kanununda yeri var, 186 ncı madde var; oralara 
göre bir şeyler yapar savcılarımız, ona ben karışamam. 
Sıkıyönetim mahkemeleri bir şey yapar, ona da ka
rışamam. Yetkili mercilerine dosyalar verildi. Ben di
siplin olaraık; disiplin kurulları il disiplin kurullan 
neye karar verirse gözümü kırpmadan Milli Eğitim 
Bakanı olarak o kararları tasdik ederim. 
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Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, devam ediyor bir sual da

ha var. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FER SOY (Devamla) — «Öte yandan geçmiş yıllarda, 
yargı organı...» 

Böyle bir şey yok. Yargı organlarından iadei iti
bar etmiş olanı alıyoruz, Danıştay kararlarını infaz 
©diyoruz; mahkûmiyeti, sabıkası olanları da mahkûmi
yeti, sabıkası nispetinde, oranında ya göreve alıyo
ruz ya almıyoruz. Kanunlar ne ise Milli Eğitim Ba
kanlığında bundan böyle o tatbik ediliyor. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Sezai O'kan'ın ve 
Sayın Demirayak'ın soruları bunlar. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Sayın Sezai O'kan Beyefen
diye, bu ayın 28'ine kadar bunların tamamının yeri
ne getirileceğini arz etmekle arzı cevap ediyorum. 

Efendim bu, 'beni aşan bir soru. Bunu üniversite
lere soracağım, üniversiteler cevap verecekler. İstih
dam; kaç tane tıp fakültesi falan meselesi var. Bu 
Milli Eğitim Bakanlığının cevaba müsait olduğu bir 
konu değil, biz aracılık yapacağız, bunu üniversitele
rimize bildireceğiz. 

BAŞKAN —- Peki efendim teşekkür ederiz. 
Sayın Orhan Çalış'ın şifahi olarak yaptığı konuş

madaki soruları var. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Sayın Orhan Çalış'a arzı ce
vap edeyim efendim. 

BAŞKAN — «Öğretmensizlikten kapalı okul var 
mı?...» diyor efendim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Öğretmensizlikten kapalı oku
lumuz yoktur. «Seçim münasebetiyle Edirne'de ne 
kadar ortaokul açılmıştır?...» diyor. 53 tane seçim or
taokulu açılmış, seçim sonuçlarına göre işlem yapılarak 
köylerde olan bu okullar kapatılmış. Biz göreve gel
diğimiz zaman köylünün hakkı heder olmasın diye on
ların açıp kapattıkları okulları tekrar öğretime açtık. 

BAŞKAN — Bir suali daha var efendim; «Öğ
retmeni, binası ve öğrencisi olmayan okul var mı?..» 
diyorlar. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (Devamla) — Hayır yok efendim. Bir tane 
var; öğrencisi olmayan, öğretmeni olmayan, binası ol
mayan bir okul açmışlar. Böyle bir okul da ilan edil
miş. «Seçim Okulu» dedi arkadaşlarım. Ben de fazla 
üzerinde durmadım. Yani hem öğrencisi yok, hem bi
nası yok, hem öğretmeni yok; adı var. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (Devamla) — Yüce Senatoya, Sayın Baş
kana müsamahalarından dolayı saygılarımı sunmak 
suretiyle 45 dakikalık zaman içerisinde arzı cevap iti
bariyle ne söylenmesi mümkün ise söylediğimi zanne
diyorum. Hepinizin devamlı surette emirlerinizde bu
lunduğumu da arz ediyorum efendim. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Efendim son söz Sayın Ahmet Demir Yüce'nim 
Buyurun Sayın Demir Yüce. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversitelerle ilgili Büt
çenin görüşülmesinin son sözcüsüyüm. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu günden bu ya
na milli eğitim sahasında da vasıf itibariyle de, adet 
itibari}4e de büyük inkişafların vukubulduğu bir 
gerçektir. Türkiye altı milyon çocuğunu; yani bir 
Bulgaristan, bir Yunanistan nüfusu kadar çocuğunu 
ilkokullarda okutabilecek seviyeye gelmiştir. Bütün 
bu övünmeler, bütün bu iyi şeylere rağmen Türkiye'de 
eğitimin de bir sıkıntı içerisinde olduğu, her şeyi 
dört başı mamur olarak halletmediği de bir gerçek
tir. 

Eğitim sisteminin, benden evvel konuşmuş olan sa
yın sözcülerin de ifade ettikleri veçhile, bugünkü ça
ğın icaplarına uygun şekilde öğrenci yetiştirdiğini ve 
onları üretime yöneltecek bilgilerle teçhiz ettiğini ve 
bu bilgilerle teçhiz edilmesi icap eden öğrenci sayısı 
miktarını ve bu sayıyı temin edecek eğitim müessese
lerinin miktarını artırdığını da iddia etmek mümkün 
değildir. 

Eğer üniversite kapılarında 300 bine yakın eğitil
miş, orta tahsilini yapmış öğrenci giremeden kalıyor 
ve bunlar bilahara iş bulamıyor veya üretim alanın
da faydalı olacak becerilere sahip bulunmadıklarından 
dolayı hizmet sektöründen ümit ve imdat bekliyor
lar ise, bizim eğitimimizde büyük bir aksaklık var de
mektir. Yapmış olduğumuz bütün planlara rağmen ve 
plan ilkelerine rağmen, Türkiye bu sorunlarıyla yu
varlana yuvarlana gidecek ve bu çığ belki bizleri bir 
gün ezecektir. O halde hükümetlerin ve Milli Eğitim 
Bakanlarının birtakım tayin, nakil vesaireler üzerinde 
yapacakları münakaşaları yanında, buraya bu çığın al
tında ezilmemiz icap ettiği gereklerini de planlı, prog-
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ramlı ve yarının yetişmeye müstehak gençlerinin so
kakta sürünmesine mani olacak tarzda getirmelerinde 
fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de eğitimin milliliği üzerinde de maalesef 
anlaşmış değiliz. Türkiye'de eğitim milli olmalıdır. 
Milli olmalıdır; çünkü, ismi Türkiye Cumhuriyeti 
kurulduğundan beri Milli Eğitim Bakanlığıdır. Mil
li olmalıdır; çünkü, Milli Eğitim Temel Kanunu bu
nu 'emretmektedir. 

Ben zaman zaman burada, bu hususlarda konuş
muş olan hatiplerin Anayasamızın dibacesini, buna 
mütedair maddelerini ve Milli Eğitim Temel Kanu
nunu hiç görmemiş oldukları zehabına kapılır olu
rum ve şuna eminim ki, burada konuşan hatiplerin 
birçoğu, Milli Eğitim Temel Kanununu okumamış
lardır. Üzüntümüzün 'kaynaklarından birini de bu 
teşkil etmektedir.; Bugün konuşan hatiplerin dahi, 
Türkiye'de bir Milli Eğitim Temel Kanununun mev
cut olmasına ve o Kanunun vazıh emirlerine rağ
men, bir parti sözcüsü olarak, Anayasamızda ve 
Milli Eğitim Kanununda yazılı ilkeleri hiç okuma-
mışcasına, hiç tetkik etmemişcesine, sanki öyle bir
takım kanunlar ve ilkeler Türkiye'de cari değilmiş-
ccsine konuşmuş olduklarını görmekten dolayı da 
azap duydum. Hem de o konuşmacı meslekten oldu
ğu için azabım beş katı arttı. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dün burada Çalışma Bakanlığı Bütçesini görüş

tük, Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesini görüştük. 
Biraz evvel konuşan Sayın İskender Cenap Ege'nin 
ifade eylemiş olduğu gibi, biz birtakım garip çekiş
melerin içerisinde iken, Kontenjan Grubunun ve Mil
li Birlik Grubunun çok değişik, istifade edilir ko
nuşmalarına şahit oldukça azabımız daha da artmak
tadır. Bilen insanların, mesela bir Halil Tunç'un dün 
şu iki bütçe üzerindeki konuşması, bilen insanın ko
nuşmasının azameti karşısında inanın ki ezildim; 
ama öğretmen olacaksınız, bir partinin sözcüsü ola
rak konuşacaksınız, fakat mevzuunu" ve Türkiye'de 
bir Milli Eğitim Temel Kanununun mevcudiyetinden 
haberdar olmayacaksın... Azap verici cihet budur 
arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir de üniversitelerimizin ve akademilerimizin 

tutumu var. îç açıcı değil. Ben meseleyi hukuki yön
leriyle ikame etmek istemiyorum. Yani, üniversite
lerin özerkliği; evet, akademilerin kanununda ken
disine tanımış olduğu yetkiler; evet. Doğru mu, eğri 
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mi, iyi kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Bunun 
münakaşası dışındayım. 

Bir de bu kanunların yargı organlarında müna
kaşasından dolayı, münakaşası vesilesiyle doğan bir 
kargaşa ve herşeyin hâkimi olması icap eden ve on
lara da para veren bir Parlamentonun, yargı karar
ları ve tatbikatlar muvacehesinde diskalifiye edilmiş 
olması hadisesi... Bu bir gerçek. Düşününüz ki, üni
versiteler var, üniversitelerin tıp fakülteleri var, o 
tıp fakültelerinde arzu edilen nispette öğrenci yetiş
tirmekte ihmalleri var ve Türkiye'nin 40 bin tane 
doktora ihtiyacı var ve üniversitelerimiz veyahut 
akademilerimiz, mevcutlarının dışında tıp fakülteleri 
açma yarışındalar... 

BAŞKAN — Sayın Demirel Yüce, söz süreniz şu 
anda bitti, lütfen efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Bağla
yayım efendim, 

Tabii bu üzücü bir şey. Parlamento saf dışı edil
miş. İzmir'de bir Tıp Fakültesi var, ikinci tıp fakül
tesi açılıyor ve biz Parlamento olarak bunun öde
neğini vermek mecburiyetindeyiz. Başka yerde bir 
tıp fakültesi açıhyor, akademi şu, bu, ona da ver
mek mecburiyetindeyiz; yani biz saf dışıyız. Tür
kiye'nin neresinde ne açılır, biz hiç yetkili değiliz. 
Sadece biz para verme makinesinden başka bir şey 
değiliz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu işin bir safhası ve bu kötü safhası. Tabii 

işin çekişmelerden dolayı doğan bir de hukuki saf
hası var. Ben Danıştayı; Danıştay kararı elimde, tet
kik ettim, bir Danıştay kararını tenkit etmek yetki
sini haiz değilim. Anayasa Mahkemesinin bu husus
ta bir kararı var; yani Anayasa Mahkemesinin ka
rarını yabana atmayın. Yanlış birtakım tefsirler bi
ze intikal ettiriliyor. Anayasa Mahkemesine bir şe
yin gitmesi için kanununda mevcut olması lazım; 
yani davalı da, davacı da akademinin fakülte aça
bileceğinde mutabık kalmaları lâzım. Bir şeyin Ana
yasa Mahkemesine gidebilmesi için o lâzım. Her 
iki taraf mutabık kalıyor ki, Anayasa Mahkemesi
ne gidiyorlar. Niçin gidiyorlar?... «Var» in' birisi 
Anayasaya aykırı olduğunu iddia ediyor, birisi de 
«Var» in Anayasaya aykırı olmadığını iddia edecek. 
Zaten Anayasa Mahkemesinin işlerliği mekanizması 
bu. 

Bunu niçin arz ediyorum: Bütün bu dengesizliğe 
bir de hukukumuzun getirmiş olduğu karmaşıklıklar 
var ve biz onların içinden çıkamayacak durumdayız; 
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yani mahkeme kararlarına riayet etmek mecburiye- I 
tindeyiz. Evet; ama mahkeme kararları, bir tarafa j 
itilmiş olan Parlamentoyu, aynı zamanda işin içine | 
başka şekilde girmesine de mani teşkil etmiş. İş büs- j 
bütün karmakarışık. Halli mümkün değil bence. Halli j 
sadece, Parlamentonun artık üniversitelere ve akade- i 
milere, «Sen ancak şöyle şöyle yapabilirsin, canının ı 
istediği yerde tıp fakültesi açamazsın» diyecek ka
nuni yetkilerini yeniden ele almasıyla mümkündür 
ve bunu yapmak mecburiyeti vardır. Bunu da nok
talamak durumundayım. Hukuk da bizi çarmaşığın 
içerisine sokmuş, fevkalade mütenakız kararlarla 
Parlamentoyu da işin içinden çıkılmaz hale sok
muştur. Bunu bilesiniz diye arz ediyorum. Çok fena \ 
bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. ! 

- j 
Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinin Türk Milleti- ! 

i 

ne ve o camiada çalışan herkese ve orada okuyan j 
her çocuğa selamet getirmesini, kafalarını Türkiye j 
Cumhuriyeti ve Türk Milleti aşkıyla teçhiz ederek se- i 
lamet getirmesini temenni ediyor, hepinize saygıları- ı 
mı sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) ' 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demir Yüce. 
Sayın üyeler, böylece Milli Eğitim Bakanlığı Büt

çesiyle üniversiteler bütçelerinin müzakeresi, görüşül
mesi bitmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı 1980 mali yılı Bütçesinin 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Oy çoğunluğuyla 
kabul edilmiştir. 

(A) cetvelinin bölümleri okunup oylarınıza su
nulacaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 2 797 563 000 

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

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe 
ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Eklenen : 
Daire veya Kurumun Adı : Milli Eğitim Bakan

lığı : 
Program : 101 
Altprogram : 01 
Ödenek türü :1 
Faaliyet - proje : 001 
Harcame 'kalemi : 350 
Önerilen miktar : 1 000 000 

Daire veya Kurumun Adı : Milli Eğitim Bakan
lığı : 

Program : 101 
Altprogram : 01 
Ödenek türü : 1 
Faaliyet proje : 002 
Harcama kalemi : 390 
Önerilen miktar : 600 000 
Gerekçe : ; 

Yurt dışında bulunan Irak - Bağdat ve Ürdün -
Amman Kültür Merkezleri binalarının kira sözleş
mesinde meydana gelen artışın karşılanabilmesi için 
1 000 000 liralık ödenek gerekmektedir. 

Bu ödeneğin 111 - 02 -1 - 001 - 220 harcama kale
minden düşülecek 1 000 000 lira ile karşılanması za
ruri görülmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Daire
sine intikal eden ya da, bu kurum tarafından hazırlatı
lan kitap, basılacak yayınların incelenme giderlerinin 
karşılanabilmesi için, 1980 mali yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısına bağlı (R) cetvelinin (390) harcama ka
lemine Bütçe Karma Komisyonunda ibare eklenmiş
tir. 

Bu nedenle ihtiyacın giderilmesi için 111 -02-1 -001 -
220 harcama kaleminden düşülecek 600 000 liralık 
ödeneğin 101-01-1-002-390 harcama kalemine eklen
mesi gerekmektedir. 

İstanbul Manisa 
Sıtkı Sadık Batum Oral Karaosmanoğlu 
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Burdur Balıkesir 
Faik Kırbaşlı Cemal Örgen 

Balıkesir 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe 

ile kabulünü arz ve teklif ederiz, 
Düşülen :\ 
Daire veya Kurumun Adı : Milli Eğitim Bakan

lığı : 
Program : 111 
Altprogram : 02 
Ödenek türü : 1 
Faaliyet proje : 001 
Harcama kalemi : 220 
Önerilen miktar : 1. 600 000 

Gerekçe : / 
Yur dışında bulunan, Irak - Bağdat ve Ür

dün - Amman Kültür Merkezi Bina sözleşmelerin
de meydana gelen artışın ödenebilmesi ve Milli Eği
tim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesince, hazırla
tılan kitap, basılı ya da, basılacak yayınların ince
leme giderlerinin karşılanabilmesi için, Milli Eğitim 
Bakanlığı 1980 mali yılı Bütçe Kanunu Tasarısının 
111-02-1-001-220 harcama kaleminden düşülecek 
1 600 000 liralık ödeneğin söz konusu hizmetle ilgili 
bütçe tertiplerine aktarılması gerekmektedir. 

İstanbul Manisa 
Sıtkı Sadık Batum Oral Karaosmanoğlu 

Burdur Balıkesir 
Faik Kırbaşlı Cemal Örgen 

Balıkesir 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

BAŞKAN — Efendim, aktarma önergesi sunul
du. Önergeye komisyon katılıyor mu efendim?... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Bütçe denkliğini bozmadığı nedeniyle katılı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. Sayın Bakanlık? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (istanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyor. Sayın üyeler; 
Önergeye komisyon ve sayın Bakanlık katılıyor

lar,; Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge oy çokluğuyla kabul edilmiştir, 

(A) cetvelinin 101 nci bölümünü kabul etmiş ol
duğunuz önergeyle değiştirdiğiniz şekliyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler.„ Kabul etmeyenler..; Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

111 Temel eğitim ve öğretimi ger
çekleştirme ve geliştirme 50 201918 000 
BAŞKAN — Bu bölümde de 
bir önerge Vardır. Biraz evvel
ki önergeyle de zaten bir kısmı 
değiştirilmişti. Şimdi ikinci bir 
Önerge vardır, arz ediyoruz 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe 

ile kabulünü arz ve teklif öderiz. 
Düşülen :< 
Daire veya Kurumun Adı : Milli Eğitim Bakan

lığı : 
Program : 111 
Altprogram : 02 
Ödenek türü :1 
Faaliyet proje : 001 
Harcama kalemi : 220 
Önerilen miktar : 5 000 000 
Gerekçe :< 
İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokuluna 

ek derslik yapımının tamamlanabilmesi için, Milli 
Eğitim Bakanlığı 1980 mali yılı Bütçe Kanunu Tasa
rısının 111-02-1-001-220 harcama kaleminden düşü
lecek 5 000 000 liralık ödeneğin söz konusu hizmet 
ile ilgili bütçe tertibine aktarılması gerekmektedir. 

İstanbul Manisa 
Sadık Batum Oral Karaosmanoğlu 

Burdur Balıkesir 
Faik Kırbaşlı Cemal örgen 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe 

ile kabulünü arz ve teklif öderiz. 
Eklenen : 
Daire veya Kurumun Adı : Milli Eğitim Bakan

lığı : 
Program : 115 
Altprogram : 42 
Ödenek türü : 2 
Faaliyet proje : 001 
Harcama kalemi : 710 
Önerilen miktar : 5 000 000 
Gerekçe :| 
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İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokuluna 
ek derslik yapımı 1978 yılında ele alınmış olup, fi
yat artışlarından dolayı halen ikmal edilememiştir. 

Bu bakımdan Milli Eğitim Bakanlığı 1980 yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının 111-02-1-001-220 harcama 
kaleminden 5 000 000 liralık ödeneğin 115-42-2-001 -710 
harcama kalemine aktarılması ile bu hizmetin yerine 
getirilmesi mümkün olacaktır. 

istanbul Manisa 
Sadık Baltum Oral Karaosmanoğlu 

Burdur Balıkesir 
Faik Kırbaşlı Cemal Örgen 

Balı'kesir 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

BAŞKAN — Sayın üyeler, aktarma önergesi bil
gilerinize sunulmuştur. Komisyon katılıyor mu efen
dim önergeye?... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KlLÎ KÂZIM KARAAAĞAÇLIOĞLU (Afyonka-
rahisar) — Bütçe bütünlüğünü bozmadığı nedeniyle 
katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Sayın Bakan, siz katılıyor musunuz efendim?... 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (İstanbul) — Katılıyoruz efendim, 
BAŞKAN — Katılıyor, 
Sayın üyeler; 
Aktarma önergesine Komisyon ve sayın Bakanlık 

katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
111 nci programı birinci ve şu anda kabul etmiş 

olduğunuz ikinci önergeyle değiştirdiğiniz şekliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler.., Kabul edilmiştir, 
Bölüm Lira 

112 Genel ortaöğretimi geliştirme 
ve gerçekleştirme 16 532127 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul ©dikiliştir. 

113 Orta dereceli mesleki ve töknik 
öğretimi gerçekleştirme ve ge
liştirme 9 390 216 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,.. Ka
bul edilmiştir, 

Bölüm Lira 

114 ilk, orta ve yüksek dereceli 
okullara öğretmen yetiştirme 1182 724 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

115 Yükseköğretimi gerçekleştirme 
ve geliştirme hizmetleri 3 350 365 000 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu bölümle ilgili bir önerge vardır, sunulup ge

rekli işlem yapılacaktır. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Milli Eğitim Bakanlığı Yay - Kur Örgün Yüksek 
Öğretim Dairesi Başkanlığı ve bu daireye bağlı okul-
ler 28.9.1979 gün ve 2742 sayılı Bakanlık mucibi yle 
Mesleki ve Teknik Yükseköğretim Genel Müdürlü
ğüne bağlanmış ve Milli Eğitim Bakanlığı 1980 Mali 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının da buna göre düzen
lendiği anlaşılmıştır. 

Ancak, 20.12.1979 gün ve 32043 sayılı Bakanlık 
mucibiyle Yay - Kur Örgün Yükseköğretim Dairesi 
tekrar kurulmuş ve (51) meslek yüksekokulu ile (12) 
yabancı diller yüksekokulu bu daireye bağlanmıştır. 

'Buna göre, 115 - 41 - 1 - 001 faaliyetinden ekli 
üstede gösterilen ödeneklerin düşülerek 115-16-1-
001 faaliyetine eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Bu cümleden olmak üzere 1 1 5 - 1 6 - 1 - 0 0 1 
faaliyetine «170 - ödenekler» ve 190 - diğer per
sonel giderleri» harcama kalemlerinin açılmasını da 
teklif ederiz. 

Elazığ Niğde 
. Cahit Dalokay Ergun Özkan 

Kars Balıkesir 
Halim Dursunoğlu Cemal Örgen 

Balıkesir 
Mithad Şükrü Çavdaroğlu 

115-41-1-001 faaliyetinden düşülen miktar : 287 
milyon 139 bin lira. 

115-16-1-001 faaliyetine eklenen miktar : 287 
müyon 139 bin lira. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, önerge sunuldu. Öner
genin detay rakamları vardır. Önerge tutanak dergi
sine aynen geçirilmek suretiyle bu detaylar dergiye 
geçirilecektir. 

Önergeye Sayın Komisyon katılıyor mu efendim? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkara-
hisar) — Katılıyoruz efendim. 
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BAŞKAN — Sayın Bakanlık?.. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERİSOY ^İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Önergeye Sayın Komisyon ve Sayın Bakanlık ka

tılıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge oy çokluğuyla kabul edil
miştir. 

115 nci bölümü biraz evvel kabul etmiş olduğu
nuz ikinci önergeyle ve şu anda kabul etmiş olduğu
nuz üçüncü önergeyle değiştirdiğiniz şekliyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Öy çokluğuyla kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

116 Yaygın eğitim 2 489 806 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

117 Yurt dışı işçi çocukları eğitim 
ve öğretimi 67 146 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

118 Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri 2 047 996 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Tran'sferler 37258 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kandilli Rasathanesinin bölümleri okunup, oy
lanacaktır. 

Kandilli Rasathanesi 
Bölüm Lira 

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

14 777 000 

Bölüm Lira 

111 Uzay ve yer bilimleri hizmet
leri 14 925 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 1 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Validebağ Toplum Hizmetleri ve Sağlık Eğitimi 
Kurumu Bütçesinin (A) cetveline ait bölümleri oku
nup, oylanacaktır. 

Validebağ Toplum Hizmetleri ye Sağhk Eğitimi 
Kurumu 

Bölüm Lira 

101' Genel yönetim ve destek hiz
metleri 18 734 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İlli Yataklı tedavi hizmetleri 104 751 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Orta dereceli mesleki öğretimi 
gerçekleştirme ve geliştirme 
hizmetleri 5 268 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 1 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Böylece Milli Eğitini Bakanlığı 1980 maM yılı Büt
çesi Senatomuzca kabul edilmiştir, hayırlı olsun.-

2. — 1980 mali yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/331; C. Senatgsu : 1J665) (S. Sayı
sı : 965) 
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'BAŞKAN — Sayın üyeler, üniversiteler bütçele
rinin oylama işlemine geçiyoruz. 

İstanbul Üniversitesi 1980 mali yılı Bütçesinin 
maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
İstanbul Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı 
Makide 1. — İstanbul Üniversitesine 1980 mali yı

lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (4 612 151 000) lira ödenek 
verilmiştir. i 

BAŞKAN — (A) cetvelinin bölümleri okunup, 
oylanacaktır. 

İstanbul Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 336 581 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul ©dikmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 54 888 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve 
araştırma hizmetleri 22 673 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

201 Yabancı Diller Yüksekokulu 18 497 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 322 968 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Kimya Fakültesi 90 588 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,.. Ka
bul edilmiştir, 

Bölüm Lira 

113 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1173 876 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 130 137 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 85 359 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 İstanbul Tıp Fakültesi 1363 470 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

137 Veteriner Fakültesi 94 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

138 Edirne Tıp Fakültesi 193 780 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 182 111 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

154 Hukuk Fakültesi 102 524 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

155 İktisat Fakültesi 139 007 000 
BAŞKAN — Bölümü oylan, 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka^ 
bul edilmiştir, 
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Bölüm Lira 

158 İşletme Fakültesi 96 900 000. 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

160 Siyasal Bilimler Fakültesi 18 965 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

183 Orman Fakültesi 156 068 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 30 259 000, 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi kabul etmiş olduğunuz (A) cetve
lindeki bölümleriyle birlikte, (A) cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — istanbul Üniversitesinin gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (4 612 151 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddenin (B) cetvelinin bö
lümleri okunup, oylanacaktır. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

5 000 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 19 018 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 4 588 133 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bölümleri kabul edilen (B) cetve
liyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Üniversitesince 1980 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, tahakkuk ve tahsiline 1980 Mali Yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İstanbul Üniversitesince gelecek yıl
lara, geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir, 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi 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 aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının açık oylaması yapılacaktır. Hayırlı 
olsun. 

3. — 1980 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/330; C. Senatosu : 1/664) (S. Sa
yısı : 964) 

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi Î980 
Mali Yılı Bütçesinin oylanmasına başlıyoruz. 

Maddelerine geçilmesini kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde T. — İstanbul Teknik Üniversitesine 1980 
Mali Yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaret-
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li cetvelde gösterildiği üzere (1 305 267 000) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddenin (A) cetvelinin bö
lümleri okunup oylanacaktır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 

103 

104 

112 

113 

171 

172 

173 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Mediko - Sosyal hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Kimya Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Temel Bilimler Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Elektrik Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilim
leri Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
İnşaat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

314 840 000 

54 764 000 

14 907 000 

64 787 000 

75 053 000 

93 042 000 

35 273 000 

125 502 000 

Bölüm 

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. 

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

182 Mühendislik - mimarlık fakül
tesi 

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

Lira 

67 136 000 

175 876 000 

74 174 000 

170 504 000 

17 964 000 186 Metalürji Fakültesi 

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

188 İşletme Mühendisliği Fakültesi 5 205 000 

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

201 Nükleer Enerji Enstitüsü 16 240 000 

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

Birinci maddeyi kabul edilen (A) cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesinin ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 305 267 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 
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BAŞKAN — (B) cetvelinin bölümleri okunup oy
lanacaktır. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 7 101 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 1 297 666 000' 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (B) cetveliyle birlikte oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler..,; Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesince 1980 
mali yılında elde edilecek gelir cetvelleririden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazıh gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 

devam olunur., 
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Ka

bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesince ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler^. Kabul edilmiştir. 

Madde 5, — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
enstitü ile ilgili programlarında yer alan proje öde-
ndklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler.^ Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinde 113, 175 ve 
182 program kodlarıyla yer alan Temel Bilimler, Ma
den ve Mühendislik - Mimarlık fakültelerinin kendi 
içerisinde bölümleri suretiyle kurulacak fakültelerin 
kuruluşla ilgili tüm yasal gereklerinin tamamlanması 
halinde; yeni kurulan fakültelerle ilgili programlar 
açmaya ve Temel Bilimler, Maden ve Mühendislik -
Mimarlık fakülteleri programlarında yer alan öde
nekleri açılan programlar arasında yeniden dağıtma
ya Maliye Balkanı yetkilidir, 

'BAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler... Ka* 
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart -1980 tarihinde 
yürürlüğe girer., 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler.» Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür., 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarının açık 
oylaması yapılacaktır.. 

Tümü oylamaya sunulan bütçelere ait oy kürele
ri dolaştırılsın lütfen.. 

4. — 1980 mali yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi: 1/326; C. Senatosu : 1 /660) (S. Sayısı: 960) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1980 mali yılı Büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 1. — Ege Üniversitesine 1980 mali yılın
da yapacağı hizmetler için, bağlı (A).işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (3 437 496 000) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddenin (A) işaretli cetveli
nin bölümleri okunup oylanacaktır. 

Ege Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm lira 

1011 Rektörlük 147 873 000 
BAŞKAN — Efendim, bu bö
lümle ilgili bir önerge vardır, 
okunup gerekli işlem yapıla^ 
çaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ege Üniversitesi 1980 mali yılı Bütçe Kanunu Ta

sarısında, Bütçe Karma Komisyonunca eklenen 134 
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kodlu program, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 
3 ncü ve 43 ncü matödelerinkie belirtilen şartlara uy
gun olarak düzenlenmediğiriden, bu programın muh
telif tertiplerinde yer alan 10 milyon liranın düşüle
rek, 101-02-1-002-110 tertibine 10 milyon liranın ak
tarılmasını arz ve talep öderiz. 

Kars Uşak 
Halis Soylu Ahmet Tahtakılıç 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Nermin Abadan - Unat 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bu önergeyle 101 nci 
bölüme, 134 ncü bölümden aktarma talep edilmek
tedir. 

Önergeye Komisyon ve Bakanlık katılıyorlar mı?... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BASK AN VE 

KİLİ KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Katılmıyoruz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (İstanbul) — Takdire bırakıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon katılmıyor, sa
yın Bakanlık, Yüce Genel Kurulun takdirlerine bıra
kıyor. 

Efendim, önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... 
Önerge reddedilmiştir. Önerge reddedildiğinden bölü
mü okunduğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler^. Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 112 410 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı yüksekokul 
ve araştırma merkezleri 130 232 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 225 893 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Kimya Fakültesi 59 531 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

132 Dişçilik Fakültesi 89 041 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 81 686 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

134 Denizli Pamukkale Tıp Fakül
tesi 10 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Ege Tıp Fakültesi 1 414 941 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

136 İzmir Tıp Fakültesi 113 063 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul ermeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

154 İzmir Hukuk Fakültesi 49 309 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

155 İktisat Fakültesi 32 486 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

158 İşletme Fakültesi 103 004 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

50 440 000 
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Bölüm Lira 

146 057 000 173 İnşaat Fakültesi 

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

176 Makine Fakültesi 161 908 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 202 593 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 79 653 000 

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

187 Güzel Sanatlar Fakültesi 103 825 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

195 Gıda Fakültesi 53 072 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

195 Tekstil Fakültesi 70 479 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

!Birinci maddeyi bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (A) cetveliyle birlikte oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (3 437 496 000) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup, oylarınıza sunulacaktır. 

CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

500 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 43 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 3 393 996 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bölümleri kabul edilen (B) işaretli 
cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ege Üniversitesince 1980 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 1980 mali yıünda da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Ege Üniversitesince gelecek yıllara 
geçioi yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, 
bağlı :(G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

'BAŞKAN — Beşinci maddeyi oylarınza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmıişitir. 

iMadde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, Rektörlük, programına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Altıncı maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Yedinci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Sekizinci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylaması yapılacaktır. Kupa dolaştırılsın. 

5. — 1980 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 1/653) (S. Sayısı : 953) 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesinin 1980 Mali 
Yılı Bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Ankara Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Ankara Üniversitesine 1980 yılında 
yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (4 382 747 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) cetvelinin bölümleri okunup, 
oylarınıza sunulacaktır. 

Bölüm Lira 

Ankara Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 166 405 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 31 863 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 203 402 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul ermeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 113 059 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; bu bölümle ilgili bir 
önerge vardır. Okunup gerekli işlem yapılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe 

il© kabulünü arz ve teklif ederiz^ 
Eklenen : 
Daire veya Kurumun Adı : Ankara Üniversitesi 

(Diş. Hek. Faik.)) 
Program : 132 
Altprogram : 20i 
Ödenek türü : 2 
Faaliyet proje : 0tQ2 
Harcama kalemi : .620 
Önerilen miktar : 1 500 000 
Düşülen :| 
Daire veya Kurumun Adı : Tıp Fakültesi : 
Program : 135 
Altprogram : 20 
Ödenek! türü ::>. 3 
Faaliyet proje : 4)05 
Harcama kalemi : 710 
Önerilen miktar : 1 500 000 

Gerekçe : 
Ankara Üniversitesindeki Diş Hekimliği Ağız, Diş 

Hastalıkları ve Çene Cerrahisi yataklı servisi geçen 
yıl kurulmuş olup, ameliyatlar için gerekli olan alet
lerin alınması ve narkoz sisteminin geliştirilmesi ga
yesiyle yukarıdaki aktarmanın yapılması. 

Elazığ Samsun 
Cahit Dalokay Doğan Kitaplı 

Bolu Konya 
Orhan Çalış Muzaffer Demirtaş 

Sakarya 
Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — Sayın üyeler; okunan önergeyle 135 
noi 'bölümünden 132 nci bölüme bir aktarma talep edil
mektedir? Komisyon? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLÎ KAZIM KARAAGAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Katılıyoruz efendim. 

İBAŞKAN — Katılıyor, 
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Sayın Bakan?.,. 
iMÜ'LUt EĞİTİM BAKANI ORMAN CEMAL 

FERSOY (İstanbul) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyor. Sayın Bakan ve sayın 
Komisyon önergeye katılıyor. Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge 
'kabul edilmiştir. 132 nci bölümü önerge ile değiştir
diğiniz şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Bölüm 

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

135 Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü 132 nci 
bölümde kabul etmiş olduğu
nuz önerge ile değiştirdiğiniz 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul 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. 

151i Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

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

Lira 

59 115 000 

2 281 560 000ı 

330 055 000 

266 006 000 

233 913 000 

88 231 000 

85 000 000 

Bölüm 

157 

Lira 

47 657 000 İlâhiyet Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

160 Siyasal Bilgiler Fakültesi 131 275 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 345 116 000» 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi, bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (A) cetveliyle birlikte oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler,,. Kabul edilmiş

tir. 
Madde 2. — Arikara Üniversitesi gelirleri bağh 

(B) işaretti cetvelde gösterildiği üzere (4 382 747 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

B — CETVELİ 
Bölüm Lira 

1 200 000, 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 19 186 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 4 362 361 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nd maddeyi bölümlerini kabul etmiş oduğunuz 
(B) işaretli cetvelle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3, — Ankara Üniversitesince 1980 mali 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin da-
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yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir, 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tartı, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir, 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
miştin 

Madde 5. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir, 

5 nci maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş-

Bu Kanun 1 Mart 1980ı tarihinde 

BAŞKAN -
Kabul edenler... 
tir. 

Madde 6. -
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eği
tim bakanları yürütür, 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oylaması yapılacaktın Kupa dolaştırılsın. 

6. — 1980 yıh Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/328; C. Senatosu : 1/662) (S. Sa
yısı : 962) 

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1980 mali yılı 
Bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine 1980 ma
li yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (2 726 134 000) lira öde
nek verilmiştir, 

BAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

Hacettepe Üniversitesi Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 505 784 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 93 722 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 195 942 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Bilimleri 86 858 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum, Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Kimya Bilimleri 77 379 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul ed'ilmıiştir. 

132 Diş Hekimliği Bilimleri 78 730 000. 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

133 Eczacılık Bilimleri 47 743 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

134 Gevher Nesibe Tıp Bilimleri 0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmtiştir. 
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Bölüm Lira 

135 Tıp Bilimleri 1 196 900 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

136 Sağlık 'Bilimleri 115 724 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul eıtmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

138 Trabzon Tıp Bilimleri 73 318 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

141 Eskişehir Tıp Bilimleri 17 004 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

158 Kayseri İşletme Fakültesi 0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

159 Mezuniyet sonrası eğitimi 27 280 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

161 Sosyal ve İdari Bilimler 118 746 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

180 Mühendislik Bilimleri 91 004 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi, bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (A) işaretli cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin gelirleri bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 726 134 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir, 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı -gelirler 13 260 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 2 712 574 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bölümleri kabul edilen (B) işaretli 
cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1980 Mali 
Yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 Mali Yılında da 
devam olunur. 

"BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, 
'(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.:. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

'BAŞKAN — 5 nci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. . 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylaması yapılacaktır, kupa gezdirilsin. 
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7. — 1980 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/332; C. Senatosu : 
1/666) (S. Sayısı: 966) 

BAŞKAN — İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri 1980 mali yılı bütçesinin maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler..;. Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1980 yılı 
IBütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1, — İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
lerine 1980 mali yılında yapacakları hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 128 361 000) lira ödenek verilmiştir, 

BAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup, oylarınıza sunulacaktır. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Bütçesi 

Bölüm Lira 

111 Adana İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi 182 089 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

112 Ankara İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi 635 064 000 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili önerge vardır, 
okunup gerekli işlem yapılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığım 
1980 mali yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademi

leri Bütçesinin 112 (Ankara İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi) Programının 17, (Tıp Fa'kültesi) alt prog
ramı ve 1-001 (Tıp Eğitimi) faaliyetinin adlarının An
kara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde Tıp Fa
'kültesi kurulması konusundaki hukuki sorun henüz 
çözülmediğinden, aşağıdaki şe'kilde değiştirilmesini arz 
ve talep ederiz. 

Kars 
Halis Soylu 

«Alt Program 17 Sağlık Bilimleri Eğitimi Faali
yet 1-001 Sağlık Bilimleri Eğitimi»* 

BAŞKAN — Efendim, önergeye Komisyon katılı
yor mu?... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ KA
YA ÇAKMAKÇI (Antalya Milletvekili) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar, 

Önergeye Sayın Bakanlık katılıyor mu efendim?... 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (İstaöbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon ve Hükümet ka
tılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Bu suretle okunan bölümü, okunduğu şekli ile oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

113 Bursa İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi 154 502 000 

BAŞKAN — Sayın üyeler, bu bölümle de ilgili bir 
önerge vardır, sunuyoruz efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1980 mali yılı Bütçe Kanunu Tasarısında Bursa 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin Bütçesinde 
İşletme Eğitimi ve Ekonomi Eğitimi başlıklı faaliyet 
proje bölümleri aşağıdaki şekilde değiştirilmek isten
mektedir. 

İstanbul Hatay 
Emin Uyansoy Mustafa Deliveli 

İstanbul Bursa 
Sadık Batum Şeref Kayalar 

Manisa Kars 
Oral Karaosmanoğlu Halim Dursunoğlu 

Balıkesir Van 
Sıtkı Yırcalı Fevzi Kartal 

İzmir 
Akın Özdemir 

GEREKÇE 
Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İkti

sat, İşletme ve Muhasebe vergi bölümleri 9 . 1 1 . 1977 
günlü Profesörler Kurulu kararı ile İktisat ve İşlet
me fakülteleri haline getirilmiştir. İlgili karar 
18 . 12 . 1977 günlü Akademilerarası Kurul toplan
tısında onaylanmış ve İktisat ve İşletme fakülteleri
nin Kuruluş ve Çalışma Yönetmelikleri 16 . 10 . 1979 
ve 20 . 10 . 1979 tarihli Resmi Gazetelerde yayınla
narak yürürlüğe girmiştir. Ancak iki fakültenin büt-
çesi Bütçe Yasa Taklağında «İktisat Eğitimi» ve «İş
letme Eğitimi» olarak yer almış; İstanbul, Adana, Es
kişehir İ.T.İ. Akademileri kendi fakülteleri için du
rumu 8 . 1 . 1980 tarihindeki Bütçe Komisyonunda 
düzeltmelerine rağmen, Bursa İ.T.İ. Akademisi İkti
sat ve İşletme fakültelerinin ki düzeltilmiştir. Bu 
nedenle Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
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Bütçesi içinde yer alan «İktisat Eğitimi» ve «İşletme 
Eğitimi»'nM «İktisat Fakültesi» ve «'İşletme Fakül
tesi» olarak düzeltilmeisine mülsaaldeierinizi saygıyla 
arz ederiz, 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Önergeyi dinlediniz. Komisyon önergeye katılıyor 

mu efendim?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KAYA ÇAKMAK (Antalya MilTetvekili) — Katıl
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Hükümet katılıyor mu eferidim?.. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 

FERSOY (İstanbul) — Takdire bırakıyoruz, 

BAŞKAN — önergeye komisyon katılmıyor, Ba
kanlık takdire bırakıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler. „ 
Kabul etmeyenler... Önerge reddedilimişıtir. 

Önerge reddedildiği için bölümü okunduğu şekli 
ile oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lirai 

114 Eskişehir İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi 674 383 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza! 
sunuyorum. Kabul edenler..; Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Î15 İstanbul İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi 419 339 000 

BAŞKAN — Bu bölümle de ilgili bir önerge var
dır, okunup gerekli işlem yapılacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 1980 mali yılı 

Büçte Kanunun tasarısı içinlde; 
115-11-1-008-110 ve 105 bin lira, 
115-11-1-008-460 ve 500 bin lira, 
15-11-2-001-620 ve 605 bin lira, 

Ödeneklerin 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 
3 ncü ve 43 ncü maddelerinde belirtilen şarüara uyul
madığından kaldırılmasını ve aşağîdaiki şekilde tertip
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

Uşak Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Ahmet Tahtakilıç Nermin Abadan - Unat 

Kafs 
Halis Soylu 

115-11-1-008-110 : 105 bin lira, 
115-11-1-008-460 : 500 bin liranın düşülerek, 
115-11-1-009-110 : 605 bin lira eklenmesine, 
115-11-2-001-620 : 500 bin liranın düşülerek, 
115-11-2-002-710 : Bölümüne 500 bin lira eklen

mesini. 
BAŞKAN — Efendim önergeye Komisyon katılı

yor mu?.. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

KAYA ÇAKMAKÇI (Anltalya MiMeitvekili) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükümet ka
tılmıyor mu?... 

MİLLİ EĞİTİM BAKANİ ORHAN CEMAL 
FERSOY (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Sayın Bakan katılmı
yor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum? Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmişltir. 

Önerge reddedildiği için 115 nci bölümü okunduğu 
şekli ile oylarınıza sunuyorum. KabuL edenler... Kalbul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

116 Trabzon İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi 62 984 OOtf 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi bölümlerini kabul ettiğiniz (A) 
işaretli cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
lerinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 2 128 361 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınza sunulacaktır. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 12 150 000 
BAŞKAN —- Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 
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Gelir 
Türü Lira 

8 846 000 2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 2 107 365 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi bölümlerini kabul etmiş olduğunuz 
(B) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilrrtiştir. 

Madde 3. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademi-
lerince 1980 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cettvelde yazılı gelirin, özel hükümlerine göre: 

tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İktisadi ve Ticari İlimler Alkademi-
lerince gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös-
teriimfştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

'BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının açık oylaması yapılacaktır, küreler gez
dirilsin. 

8. — 1980 \yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1J324; C. Senatosu : 1/658) (S. Sayı
sı : 958) 

BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi 1980 mali yılı 
bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum, Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Çukurova Üniversitesi 1980 Malı Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Çukurova Üniversitesine 1980 ma
li yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 557 026 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

Çukurova Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 193 884 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-> 
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal Hizmetler 10 533 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rök. Bağ. Okul ve Araştırma 
Merkezleri 3 910 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum, Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 95 082 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum.; Kabul edenler... • 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

135 Tıp Fakültesi 819 805 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler,.. Kabul edil
miştir. 

— 80 



C. Senatosu B : 34 9 , 2 . 1980 O : 2 

Bölüm Lira 

162 İdari İlimler Fakültesi 45 422 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

181 Mühendislik Fakültesi 95 206 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

184 Ziraat Fa'kültesi 293 184 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi bölümlerini kabul ettiğiniz (A) işa
retli cetvelle birilikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Çukurova Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 557 026 000) lira olaralk tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

B) CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

Madde 3. — Çukurova Üniversitesince 1980 ma
li yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 4. — Çulkurova Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 'kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programlarına aynı unvanla; aktar
maya Maliye Ba'kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi 'kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
Baikanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylaması yapılacaktır, küreler gezdirilsin. 

9. — 1980 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve (Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/325; C. Senatosu : 1/659) (S. Sayı
sı : 959) 

BAŞKAN — Diyarbakır Üniversitesi 1980 mali yı
lı bütçe tasarısının maddelerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Diyar1 bakır Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Diyarbakır Üniversitesine 1980 mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 132 713 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

1 Vergi Gelirleri 232 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 4 315 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel Gelirler 1 552 479 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi bölümleriyle kabul etmiş olduğu
muz (B) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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BAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

Diyarbakır Üniversitesi Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Rektörlük 98 910 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Mediko - Sosyal Hizmetleri 3 253 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen Bilimleri Fakültesi 152 554 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 57 186 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

135 Tıp Bilimleri Fakültesi 730 564 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

184 Urfa Ziraat Fakültesi 90 246 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum, Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (A) işaretli cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Diyarbakır Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 132 713 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylanacaktır. 

B) CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 425 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 7 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel Gelirler 1 124 488 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi bölümleri kabul edilen (B) işa
retli cetvelle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Diyarbakır Üniversitesince 1980 ma
li yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini rdktörlük programına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür, 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylaması yapılacaktır; küre dolaştırılsın. 

10. — 1980 mali yılı Cumhuriyet Üniversitesi Büt
çe 'Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/323; C. Senatosu : 1/657) (S. 
Sayısı : 957) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi 1980 mali 
yılı bütçe tasarısının maddelerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Cumhuriyet Üniversitesine 1980 ma
li yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (716 615 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

Cumhuriyet Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 331 299 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum, Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen ve Sosyal Bilimler 72 945 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

135 Tıp Bilimleri 312 371 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi bölümlerini ka'bul ettiğiniz (A) 
işaretli cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Cumhuriyet Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(716 615 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

B) CETVELt 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 100 000 
I BAŞKAN — Bölümü oylarını

za sunuyorum. Kabul edenler... 
1 Kabul etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. 

2 Vergi Dışı Gelirleri 2 670 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-

I za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil-

I mistir. 
3 Özel Gelirler 713 845 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını-
I za sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. 

I 2 nci maddeyi bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (B) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. Kabul edil-

I mistir.; 
Madde 3. — Cumhuriyet Üniversitesince 1980 ma

li yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös-

I Gerilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö

re, tartı, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Cumhuriyet Üniversitesine gelecek 
I yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka

nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN 4 ncü maddeyi kabul edenler... Kabul 

I etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

I Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 
I işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
I BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler... Ka-
I bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I "Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenek-
I lerini rektörlük programlarına aynı unvanla aktarmaya 
I Maliye Balkanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi kabul edenler., Ka-
I bul etmeyenler-,. Kabul edilmiştir. 
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Madde 7. — Cumhuriyet Üniversitesine bağlı dö
ner sermaye işletmelerinin itibari sermayesi 15 000 000 
liradır. Bu Üniversiteye bağlı işletmeler döner ser
mayelerinin hesap dönemi sonundaki kârları, serma
yeleri tespit edilen limite ulaşıncaya kadar ödenmiş 
sermayelerine eklenir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 8 /nci maddeyi kabul edenler.,, Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylaması yapılacaktır; küre gezdirilsin. 

11. — 1980 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/335; C Senatosu : 1/669) (S. sayısı : 
969) 

BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesi 1980 mali yı
lı bütçe tasarısının maddelerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

19 Mayıs Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — 19 Mayıs Üniversitesi 1980 mali yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (874 195 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümleri okunup 
oylarınıza sunulacaktır. 

19 Mayıs Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 603 776 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Mediko - Sosyal Hizmetler 4 309 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm Lira 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
Fakültesi 65 275 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum, Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

135 Tıp Fakültesi 186 665 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

184 Ziraat Fakültesi 14 170 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Birinci maddeyi bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (A) işaretli cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 19 Mayıs Üniversitesinin gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(874 195 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır, 

B) CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

30 000 

535 000 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel Gelirler 873 630 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi, bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (B) işaretli cetvelle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — 19 Mayıs Üniversitesince 1980 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, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 19 Mayıs Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetlki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara iliştin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi 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 — 6 ncı maddeyi Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7, — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi Kabul edenler,.. Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
'bakanları. yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylaması yapılacaktır; küre gezdirilsin. 

12. — 1980 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi :H322; C. Senatosu : 1/656) {S. Sayısı : 
956) 

BAŞKAN — Bursa Üniversitesi 1980 mali yılı büt
çesi ikanun tasarısının maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bursa Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Bursa Üniversitesine 1980 mali yı
lında yapacağı hizmetler için bağlı, (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (1 151 304 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümleri okunup 
oylarınıza sunulacaktır. 

Bursa Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Mediko - Sosyal Hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Okul ve Araş
tırma Merkezleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

135 Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum, Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

137 Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

162 İktisadi ve Sosyal Bilimler Fa
kültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

171 Elektrik Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum.; Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

176 Makine Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Lira 

150 291 000 

13 499 000 

12 392 000 

748 220 000 

69 080 000 

75 645 000 

16 333 000 

65 844 000 
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1 nci maddeyi bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (A) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler,,. Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2, — Bursa Üniversitesi gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 151 304 000) 
lira olaralk tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

B) CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 30 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 6 135 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel Gelirler 1 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi bölümlerini kabul 
etmiş olduğunuz (B) işaretli cetvelle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bursa Üniversitesince 1980 mali yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu cetvelde yazüı gelirlerin, özel hüküm
lerine göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 noü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla iMgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini Rektörlük programlarına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Balkanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi aylarınıza sunuyo
rum, Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edil
miştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, Açık oylaması yapılacaktır, küreler gezdirilsin. 

13. — 1980 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1J327; C. Senatosu V 1/661) (S. Sayısı : 
961) 

BAŞKAN — Fırat Üniversitesi 1980 mali yılı 
bütçe tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Fırat Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Fırat Üniversitesine 1980 mali yılın
da yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (459 452 000) lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo-
145 139 000 • rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
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Fırat Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

230 803 000 101 Rektörlük 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum, Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Mediko - Sosyal 5 909 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil-

• mistir. 

111 Fen Falkültesi 99 272 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

137 Veteriner Falkültesi 89 751 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

152 Edebiyat Fa'kültesi 33 717 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi, bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (A) işaretli cetvelle birilikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Fırat Üniversitesinin gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (459 452 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

Gelir 
türü 

B — CETVELİ 

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

Lira 

150 000i 

Gelir 
Türü Lira 

5 030 000 2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

3 Özel gelirler 454 272 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Ka-» 
bul edilmiştir, 

2 nci maddeyi, bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (B) işaretli ce'tvelle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Fırat Üniversitesince 1980 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 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R)' işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 noü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 
rum. Kabul edenler. 
mistir. 

Madde 6. — Bu 
rürlüğe girer, 

BAŞKAN — 6 
rum. Kabul edenler. 
mistir. 

Madde 7. — Bu 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 7 
rum. Kabul edenler. 
mistir. 

nci maddeyi oylarınıza sunuyo-
.. Kabul etmeyenler... Kabul edil-

Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü-

ncı maddeyi oylarnııza sunuyo-
.. Kabul etmeyenler... Kabul edil-

Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

nci maddeyi oylarınıza sunuyo-
.. Kabul eltmeyenler... Kabul edil-
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Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oylaması yapılacaktır, küreler gezdirilsin. 

14. — 1980 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/318; C. Senatosu : 1/652) (S. Sayısı : 
952) 

BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi 1980 mali yılı 
bütçe tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Ka'bul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Anadolu Üniversiıtösii 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Anadolu Üniversitesine 1980 Mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (606 185 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

Anadolu ÜniversiitesS Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 408 581 0CÛ 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Fen bilimleri 22 539 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Ka-» 
bul edilmiştin 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 268 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka« 
bul edilmiştir.-

135 Tıp bilimleri . 174 797 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

1 nci maddeyi, bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (A) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Anadolu Üniversitesinin gelirle
ri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(606 185 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup, oylarınıza sunulacaktır. 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

100 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 8 030 C0O 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabuıl etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir, 

3 Özel gelirler 598 055 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabuıl etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bölümlerini ka'bul etmiş olduğunuz 
(B) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Anadolu Üniversi'tesince 1980 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 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R)' işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yötkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 
yürürlüğe! girer. 
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BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
balkandan yürütür. 

BAŞKAN — 7 noi maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. Açık 
oylaması yapılacaktır, küreler gezdirilsin. 

15. — 1980 mali yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/320; C. Senatosu : 1/654) (S. Sayısı : 
954) 

BAŞKAN — Atatürk Üniversitesi 1980 Mali Yılı 
Bütçe tasarısının maddelere geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Atatürk Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Atatürk Üniversitesine 1980i mali yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 793 721 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

Atatürk Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 447 240 00O 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabull etmeyenler... Ka-. 
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 23 739 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabull etmeyenler... Ka-̂  
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 52 593 0C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabuil etmeyenler... Ka-> 
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

92 658 000 111 Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabull etmeyenler... Ka-< 
bul edilmiştir.-

113 Temel Bilimler ve Yabancı Dil
ler Yüksekokulu 55 111 0C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabull etmeyenler... Ka-> 
bul edilmiştir. 

114 Kars Veteriner Fakültesi 14 746 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları-

. niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabull etmeyenler... Ka-< 
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 127 C49 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabull etmeyenler... Kan 
bul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 574 224 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-> 
bul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 67 532 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-< 
bul edilmiştir.-

157 Islâmi tümler Fakültesi 108 567 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-* 
bul edilmiştir. 

158 işletme Fakültesi 48 643 OQ0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-» 
bul edilmiştir. 

163 Van Fen - Edebiyat Fakültesi 50 974 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-* 
bul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

184 Ziraat Fakültesi 130 645 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (A) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Atatürk Üniversitesinin gelirle
ri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 793 721ı 0Q0) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 000 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-< 
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 12 989 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-» 
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 1 779 732 CÖO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-» 
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (B) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Atatürk Üniversitesince 1980 Mali 
Yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Atatürk Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar bağlı (G) işardtli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyondan bir noktayı 
aydınlatmasını istiyoruz. 

Bu 4 ncü maddede (G) işaretli cetvel yazılıyordu. 
Yalnız bu tasarıda (G)' çizilerek (C) yapılmış. Bir 
yanlışlık olmasın efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya Milletvekili) — (G) 
olacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Efendim, 4 ncü maddedeki harf (G) olarak tas

hih edilmiştir. Bu şekliyle maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi 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 — 6 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — «Atatürk Üniversitesi ve bağlı ku
ruluşları döner sermaye işletmelerinin nominal ser
maye miktarı 75 000 000 TL.'ye çıkarılmıştır.» 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının açık oylaması yapılacaktır, küre gezdi
rilsin. 

16. — 1980 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/329; C. Senatosu : 1/663) (S. Sayısı : 
963) 

BAŞKAN — İnönü Üniversitesi 1980 Mali Yılı 
Bütçe tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza 
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sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İnönü Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — İnönü Üniversitesine 1980 mali yılın
da yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (153 309 000) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

İnönü Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 112 327 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka* 
bul ödilmişitir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 28 871 000, 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-> 
bul edilmiştir. 

153 Eğitim Fakültesi 12 111 OCO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

1 nci maddeyi, bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (A) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul emmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — İnönü Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (153 309 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

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

10 000 

Gelir 
Türü Lira 

230 000 2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka« 
bul edilmiştir, 

3 Özel gelirler 153 069 0CO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-< 
bul edilmişjtir, 

2 nci maddeyi, bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (B)' işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — İnönü Üniversitesinin 1980 mali 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hüküm
lerine göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerinin rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci mad'deyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylaması yapılacaktır, küre gezdirilsin. 
17. — 1980 mali yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Ka

nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/336; C. Senatosu : 1/670) (S. Sayısı : 
970) 

BAŞKAN — Selçuk Üniversitesi 1980 Mali Yılı 
Bütçe tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Selçuk Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı 
Madde 1. — Selçuk Üniversitesine 1980 mali yı

lında yapacağı hizmetle riçin, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (153 142 OCC) lira ödenek 
verilmişirt. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

Selçuk Üniversitesi Bütçesü 
Bölüm Lira 

40 256 000 101 Rektörlük 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 2 530 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 62 820 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-t 
bul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 47 536 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-< 
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (A) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Selçuk Üniversitesinin gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (153 142 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

10 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 1 201 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3( Özel gelirler 151 931 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka^ 
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bölümlerini kabul etmiş olduğumuz 
(B) işaretli cetvelle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
le?... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Selçuk Üniversitesince 1980 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 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Bu (C) işareti (G) olacak her halde 
efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KAYA ÇAKMAKÇI (Antalya Milletvekili) — (G) 
olacak. 

BAŞKAN — Tashih edilmiş şekli ile (G) işaretli 
cetvel olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.r. 
Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir 
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BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edil
miştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarınlda yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktar
maya Maliye Balkanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kaîbul edilmiştir. 

Makide 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci maiddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylaması yapılacaktır, küre gezdirilsin. 
18. •— 1980 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Medisi : 1/333; C. Senatosu : 1/667) 
(S. Sayısı : 967) 

BAŞKAN — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1980 
Mali Yılı Bütçe Tasarısının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Karaldeniz Teknik Üniversitesi 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Karadeniz Teknik Üniversitesine 
1980 mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (843 493 000) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

İKaradenfe (Teknik (ÜnivensCtesi (Bütçesi 
Bölüm Lira 

1Ö1İ Genel yönetim Ve destek hiz
metleri 167 657 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-> 
bul edilmiştir, 

103i Mediko - Sosyal hizmetleri 15 993' 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

104 Rektörlüğe bağlı okullar ve 
araştırma merkezleri 32 842 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 120 866 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakül
tesi 131 458 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Ka'bul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

174 İnşaat - Mimarlık Fakültesi 107 499 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

177 Makine - Elektrik Fakültesi 109 738 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-t 
bul edilmiştir. 

183» Orman Fakültesi 61 992 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 95 448 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-> 
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (A) işaretli cetvelle oylarınıza sunuyorum. Ka-
'bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Karadeniz Teknik Üniversitelinin 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(843 493 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 
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B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

600 000 1' Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İ Verigi dışı gelirler 7 550 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka^ 
bul edilmiştir. 

31 Özel gelirler 835 343 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-< 
bul edilmiştir, 

2 nci maddeyi, bölümlerini kabul etmiş olduğu-
B) işaretli cetvelle oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Karadeniz Teknik Üniversitesince 
1980 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
heiibirin:n dayandığı hükümler, bağlı (C) işareti cet
velde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılımda da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Karadeniz Teknik Üniversitesine ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN —• 4 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul 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 — 6 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü
rürlüğe girer, 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim: 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN —• 8 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylaması yapılacaktır, küre gezdirilsin . 
19. — 1980 Mali Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe 

Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/334; C. Senatosu : 1/668) İf5. Sa
yısı : 968) 

BAŞKAN — Kayseri Üniversitesi 1980 Mali Yı
lı Bütçe Tasarismın maddelerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kayseri Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
Tas ansı 

Madde 1. — Kayseri Üniversitesine 1980 mali yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (557 088 000) lira ödenek verilmiş
tir, 

BAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

Kayseri (Üniversitesi (Bütçesi 
Bölüm v Lira 

İÖK Genel yönetim ve destek hiz
metleri 238 187 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-* 
bul edilmiştir, 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 2 421 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-» 
bul, edilmiştir, 

135 Gevher Nesibe Tıp Fakültesi 285 766 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-* 
buî edilmiştir. 

158 İşletme Fakültesi 30 714 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-» 
bul edilmiştir. 
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1 nei maddeyi, bölümlerini kalbul etmiş olduğu
nuz (A) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Madde 2. — Kayseri Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(557 088 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

20 000 !1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Ka-* 
bul edilmiştir. 

1 Vergi dışı gelirler 150 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka^ 
bul edilmiştir. 

3İ Özel gelirler 556 918 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

2 nci maddeyi, bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (B) işaretli Cetvelle birlikte oylarınıza sunuyo-
ırum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Kayseri Üniversitesince 1980 mali j 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
'dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur. 

'BAŞKAN — 3 ncü maddeyi Kabul edenler... Ka-' 
bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 4. — Kayseri Üniversitesine gelecek yılla
ra geçid yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, 
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü ma'ddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Maldde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje Ödenekleri
ni, rektörlük programlarına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci malddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi kalbul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
!bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylaması yapılacaktır. 

.20. — 1980 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve ^Bütçe ^Karma \Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/321; 'C. Senatosu : 1/655) (S. Sayı
sı : 955) 

BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi 1980 Mali Yı
lı Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Boğaziçi Üniversitesi 1980 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Boğaziçi Üniversitesine 1980 mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere, (751 809 000) lira Ödenek 
verilmişti r. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

Boğaziçi Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101' Genel yönetim ve destek hiz
metleri 426 519 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm 

103İ 

Lira 

31 043 000 Medi'ko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka^ 
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 62 922 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-ı 
bul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 84 066 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka^ 
bul edilmiştir. 

161' İdari Bilimler Fakültesi 58 601 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-ı 
bul edilmiştir. 

180 Mühendislik Fakültesi 88 658 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-* 
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (A) işaretli cetvelle birlikte oy!arınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Boğaziçi Üniversitesi gelirleri, bağlı 
<B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (751 809 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri oku
nup oylarınıza sunulacaktır. 

Gelir 
türü 

B - CETVELİ 

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

Lira 

800 000 

Gelir 
Türü Lira 

807 000 

750 202 000 

1 Vergi dışı gelirleri 
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, 

2 nci maddeyi bölümlerini kabul etmiş olduğu
nuz (B) işaretli cetvelle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Boğaziçi Üniversitesince 1980 mali 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da 
devam olunur.-

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Boğaziçi Üniversitesine gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi kabul edenler... Ka-
!bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul
lar ile ilgili programlarında yer alan proje ödenekle
rini Rektörlük Programlarına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylaması yapılacaktır. 

Sayın üyeler; 
Bu suretle 1980 Mali Yılı Bütçesi içerisindeki Milli 

Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler bütçelerinin görü
şülmesi bitmiştir. Üniversite bütçelerinin her biri ay
rı ayrı tümüyle oylarınıza sunulmuştur, kabul edil
miştir. Yalnız açık oylamaları devam etmektedir. Biz 
açık oylamaların sonunu almak zorundayız. Çalışma 
saatimizin bitmesine hayli zaman vardır. 

Bütçelerin hayırlı olmasını dileriz. 
Yetkililerin buradaki görevleri bitmiş bulunmakta

dır. Senato olarak açık oylamanın neticesini alınca
ya kadar biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Sayın Bakanımıza ve mensuplarına teşekkür ede
riz. Kendileri ayrılabilirler. 

Komisyonun da şu anda görevi bitmiş bulunmak
tadır. 

Arz ederim efendim. 
Üniversiteler bütçelerinde açık oyunu kullanma

yan üyelerimizin oylarını kullanmalarını rica ediyo
ruz. 

Üniversiteler bütçelerinde açık oyunu kullanacak 
sayın üye var mı?.. Üniversiteler bütçelerinde açık 
oyunu kullanacak sayın üye var mı?.. Oyunu kullan
mayan sayın üye yok. Oy verme işlemi bitmiştir. 

Sayın üyeler; çalışma süremizin bitmesine 11 da
kika vardır. Bu süre içerisinde yeni bir bakanlık büt
çesine başlanması Divanca uygun görülmemiştir. Hiç
bir konuşmacı konuşmasının tamamını yapma im
kânına malik değildir. Bu sebeple, bugün saat 20.30' 
da toplanmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 19.20 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20.30 

BAŞKAN : Başkanveküli Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimin Üçüncü Oturumu- nu açıyorum. 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. 
Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 

B) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

21. — 1980 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/338; C. Senatosu : 
1/672) (S. Sayısı : 972) 

BAŞKAN — Gençlik ve Spor Bakanlığı 1980 Ma
li Yılı Bütçesinin müzakerelerine başlıyoruz. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Orhan Özen. 

(1) 949 S. Sayılı basmayan 3.2.1980 tarihli 28 ne i 
Birleşim Tutanağının sonuna eklidir. 

Buyurun efendim. 
AP GRUBU ADINA ORHAN ÖZEN (Erzincan) 

— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Hepinizi şahsım ve Adalet Partisi Grubum adına 
hürmetle selamlarım. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi görüşülmesi 
sırasında bu Bakanlıkla ilgili Grubumuzun görüşleri
ni ve temennilerini arz etmek için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Gençlik, evlatlarımız bize en aziz birer emanettir
ler. Bu emanetin kıymetini bilmek zorundayız. Genç
lik emanetinin kıymetini bilmeyen milletler tarih sah
nesinden silinip kaybolmuşlardır. Çocukların, gençle
rin temiz kalpleri kıymetli bir cevher gibidir; mum 
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gibi her şekli alabilir. Küçük iken bu kalpler, bu zi
hinler tertemiz bir toprağa benzer. Temiz toprağa 
hangi tohum ekilirse onun meyvesi hâsıl olur. işte 
bugün, Devleti hiçe sayan, Cumhuriyete baş kaldı
ran zihniyetin meyve olduğunu düşünürken bu terte
miz dimağlara nasıl tohumlar ekildiği güneş gibi 
meydana çıkar. 

Üzülerek belirtmek isterim ki, çocuklarımızın ve 
gençlerimizin temiz kalplerine ve zihinlerine inanç
sızlık, anarşi, saygısızlık ve isyan tohumları ekildi. 
Bu tohumlardan ele geçen meyveler de kan, ateş ve 
elem oldu. Gençlik mevzuunu iyi anlayan dahili ve 
harici düşmanlarımız kendi gençlerini sapık ideoloji
lerine, yanlış ve bozuk inançları istikametinde yetiş
tirirken, bizim yarınlarımızın teminatı olan genç nes
limizi felç etmek için var güçleriyle çalışarak hedef
lerine vardılar. 

İnançsız, saygısız ve başıboş gençliğin varacağı 
son nokta bundan başka bir şey olamazdı. Bu kötü 
tohumları genç dimağlara eken, gençliğimizi bifbirine 
kırdıran dahili ve harici düşmanlarımızın sevinç çığ
lıkları, silah seslerine karışmaktadır. Bu kötülüklere 
dur deme gayret ve tedbirlerimizi tahrip etmek için 
yeni yeni planlar kurmaktadırlar. 

Din, iman, haya, vazife, vatan ve hürmet duygu
ları tahrip edilen gençliğimiz sükûn bulmuyor. On
ların bu tahriplerine karşı aldığımız her tedbir, tav
siye ve telkinler asra, fenne, fikir hürriyetine karşıy
mış gibi propaganda edilerek; teminatımız olan genç
lik örf, âdet, gelenek, din ve ideallerimizden koparıl
maya devam etmektedir. 

Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 
Bugün her memlekette gençlere adalelerinin, ke

miklerinin, ellerin, ayaikların, hâsılı her uzvun güzel
leşmesi ve kuvvetlenmesi için ahenkli beden hare
ketleri, kültür - fizik öğretiliyor ve yaptırılıyor. Be
yin çalışmalarının ve ruhi faaliyetlerinin inkişaf et
mesi ve tazelenmesi için de, fizik, matematik, psiko
lojik kaideleri ezberlettirilip yaptırılıyor. Ayrıca, bun
lara ilaveten bozuk dinleri ve sapık inançlarının icap
ları da ezberlettirilip yaptırılarak alkolik, esrarkeş bir 
gençliğe şekil vermeye çalışırken biz, pırıl pırıl, hiç
bir kötü alışkanlık ve davranışları olmayan gençliği
mize, din, iman, vatan, millet duygularını vermekte 
tereddüt ederek inanç ve değer kaybına göz yum
maktayız. Bu çöküşü önlemek için neler yapmalı
yız ve ne gibi tedbirler almalıyız? 

Önce, Gençlik ve Spor Bakanlığının yalnızca Spor 
Bakanlığı veya «Top Bakanlığı» olduğu imajını sil

memiz gerekir. Bu Bakanlığın, Gençlik Bakanlığı 
fonksiyonlarına ağırlık kazandırarak, sporun ruh ve 
beden sağlığı yerinde olan gençlikle mümkün olaca
ğını evvelemirde kabul etmek lazımdır. Bunun için 
de gençliğin gerçek problem ve ihtiyaçlarını tespit et
meli ve elde mevcut imkân ve potansiyelden azami 
istifade planlanmalıdır. Tahsil ve tefbiyeden uzak bîs 
gençliğin spor yapması ve bu sporda muvaffak ol
ması düşünülemez. İşte, futbol sahaları, sporcular ve 
hir ölçüde seyirciler gözler önünde en çarpıcı misal 
olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün, futbol sahaları, diğer spor sahaları fela

kettir. Bu müsabakalara gittiğiniz zaman karşılaştığı
nız manzara, birbirlerine bağırmak, birbirlerine haka
ret, birbirlerine küfür; sporcunun sporcuya, sporcu
nun hakeme, seyircinin hakeme, seyircinin sporcuya 
yaptığı hakaretler şu anda ağzımıza alınacak cinsten 
değildir. Bu, inkâr edilmeyen bir hakikattir. O halde 
spor sahaları bir Türk gencinin, bir Türk vatanda
şının rahatlıkla gidemeyeceği; bu şekilde örfümüze, 
adetimize uymayan yerler halinde olduğu müddetçe siz 
mümkün mertebe spor Sahalarını artırın, kapalı spor 
salonları, açık spor sahaları açın, her türlü müsaba
kalar yapın bunun manası şudur : 

Gidin biraz daha fazla birbirinize küfredin, gi-
1 din biraz daha hakemlere bilmem ne deyin, birbiri

nize biraz daha hakaret edin. Şunu kastetmek istiyo
rum : 

Halihazırdaki bu çirkin manzara devam ettiği 
müddetçe açacağınız hiçbir tesisin Türk gençliğine, 
Türk milletine yarar getireceği inancında değiliz. O 
halde, bunların âdedini artırmadan önce, istediğimiz 
seviyede müsabakaların yapılması, sporcunun spor
cuya, seyircinin sporcuya, seyircinin hakemlere say
gı duyduğu centilmen ölçüler içerisinde yapılan mü
sabakalar haline getirmek mecburiyetimiz vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Okuyan ve okumak isteyen gençliğin en büyük 

meselelerinden biri yurtlar meselesidir. Yurt ve kredi 
imkânları iyi değerlendirilmelidir. Mevcut yurt sa
yısı halen 28 000ı kapasitede olup, 1980 senesinde bu 
sayı 32 000 olarak planlanmıştır. Mevcut 28 000 
kapasitenin ancak 16 000'i geçen yıl kullanılmış, 
12 000 kapasite atıl bırakılmıştır. 

İşte bu olmaz, olmamalıdır. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı olarak böyle büyük bir imkânı tam ka
pasite ile çalıştırarak azami faydayı öğrencilerimize 
sunmalıyız. 
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Aşırı uçların faydasına tahsis edilen yurtlar, ke
sinlikle bu uçların kontrolünden kurtarılıp okumak 
isteyen gençlerimizin hizmetine sunulmalıdır. Sapık 
ideolojilerin kaynaklanıp, yuvalandığı yurtlar yeri
ne; temiz, nezih ve sakin ilim yuvaları tesis etmek 
ilk görevimiz olmalıdır. Bu arada 1 000 lira olan 
kredi miktarı, günün şartlarına uygun olarak yeni
den tespit edilerek, kredi verilen öğrenci sayısında 
makul bir artma ile daha çok öğrenciye hizmet sağ
lanmalıdır. 

Sırası gelmişken mühim bir konuyu dile getir
mek istiyorum. 

Mevcut suç ve suçlu istatistikleri incelendiğinde, 
anarşik hareketlere bilfiil iştirak eden kız öğrencile
rin muayene sonucu bakire olmadıkları ve bu yolla 
anarşiye itilerek eylemlere katıldıkları esefle müşa
hede edilmiştir. Özellikle yurtlara ve yatılı okullara 
kabul edilecek kız öğrencilerin sağik muayeneleri sıh
hi kurullarca yapılıp Türk anasına yakışmayacak, örf, 
âdet ve geleneklerimize ters düşen bu kabil yüz kı
zartıcı faaliyetler önlenerek, anarşiye itilen kızları
mız korunarak sağlıklı bir nesil yetiştirme yoluna 
gidilmelidir. Bu konu, tahminlerin üzerinde önem ta
şımaktadır. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Bu ve benzen gençliği korumayı hedef alan faa

liyetlerimizi gerçekleştirebilmek için icrayı işlemez ha
le getiren 351 sayılı Kanunun derhal acilen tadili 
gerekmektedir. 351 sayılı Kanun tadil edilmeden hu
zur ve sükûn sağlanamaz. 351 sayılı Kanun icabı, 
Bakanlığın vazifesini yapmayan bir yurt müdürünü 
veya lüzum gördüğü halde bir genel müdürü vazife
sinden alma yetkisi halen yoktur. Hem bu işlemler
den Bakanlık mesul olacak, hem de icranın kolu bağ
lanacak, böyle şey olmaz. 

Başıboş kimselerin icraatını denetleyecek, icabın
da dur diyecek icraya bu yetkiyi çok gören 351 sa
yılı Kanunun behemahal tadili gerekir. 

Büyük ümitlerle tesis ettiğimiz ve üstün kabiliyet
teki sporcuların yetiştirilmesini planladığımız Türk 
sporuna hayat verecek eleman kaynağı spor akademi
leri, Dev - Genç militanları yetiştiren müesseseler 
haline çevrilmiş, kanunsuz imtihanlar, uygulanan bas
kılar belli dernek ve kuruluşların hak ve adaletten, 
hatta insanlıktan uzak tutulmaları gazete sütunlarına 
kadar intikal ederek yaygınlaşmıştır. Sayın Bakanı ve 
yetkilileri, bu hususu tetkik ederek müsebbipleri hak
kında süratle işlem yapmaya davet ediyoruz. 
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Kredi ve Yurtlar Müdürlüğü ile akademi yönetme
likleri Devlete karşı gelmeyi âdeta takdir edip, bun
ları kontrol etme ve cezalandırmayı imkânsız kılmak
tadır. Bu hükümlerin mutlak değiştirilerek 351 sayılı 
Kanuna gerekli maddeler ilave edilmelidir. 

Türk gençlerinde bulunması gerekli maddi ve ma
nevi nitelikleri haiz akademi mezunlarına iş imkân
ları sağlanmalıdır. Anayasa çizgisi içinde, istenen se
viyede ruh ve beden sağlığına ermiş her türlü ideolo
jik sapıklıklardan uzak gençlere iş imkânları sağla
mak başlıca vazifemiz olmalıdır. 

Bugünün gençliği kahve ve diskoteğe mecbur, 
hatta mahkûm edilmiştir. Yapılan araştırmalar neti
cesinde, uyuşturucu madde ve alkol alışkanlıklarının 
gençliğimiz arasında yayıldığı görülmektedir. Gençli
ğimizi içki, kumar ve uyuşturucu madde alışkanlıkla
rından kurtaracak, ruh ve beden sağlığı temin edecek 
yaygın, açık tesislerin yapılması zaruridir. Çok komp
leks ve yapımı uzun süren tesisler yerine, kısa süre
de devreye girebilecek prefabrik, soyunma ve duş im
kânları bulunan pratik tesisler müsait alanlara inşa 
edilerek, yeşil sahalardan istifade en kesin hal tarzı 
olacaktır. 

Toplu spor anlayışı mutlaka eğitim neticesi oluş
turularak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim 
Bakanlıklarının müşterek çalışması sonucu yaygın
laştırılmalıdır. Sosyal etütler neticesinde okul çağın
daki gençlerin meşhur sporcularla tanışma istekleri
nin bulunduğu bilinmektedir. Ünlü sporcularımızı 
okullarca davet ederek konferans ve seminerler dü
zenlenmeli, toplu spor programları uygulanmalıdır. 

Şöyle bir misal vereyim : Balkan şampiyonumuz 
Ekrem Özdamar'tn Anadolu Lisesini ziyaret ederek 
toplu spor uygulanması yaptığını düşünürsek, en is
teksiz öğrenci bile iki - üç saatlik bir programa ilgi 
ile iştirak edip, yıllarca bu hatıra ile spora dönecek
tir. Spor akademilerindeki seçkin sporculardan bu 
yolla istifade düşünülmelidir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu arada sosyal bilimciler kadar, biz idarecileri da 

düşündürmesi gereken öğrencilerin boş zamanlarını 
değerlendirme mevzuu üzerinde çalışmalar gerekir. 
Gençlerimizi uygunsuz davranış ve anarşiye düşmek
ten alıkoyacak tedbirlerden bir tanesi de, ileri Batılı 
ülkelerde uygulaması görülen ve başarılı neticeler 
veren pratik kuruluşlar mevcuttur. Yabancıların 
«Hobby central» dedikleri birçok alet ve tezgâhların 
bulunduğu çalışma merkezleri önce okullarda tesis 
edilecektir. Pratik tamir işleri, alet ye makineye ilgi 



C. Senatosu B : 34 9 . 2 . 1980 O : 3 

duyan gençler boş zamanlarını en ucuz, en pratik ve 
en faydalı şekilde değerlendirerek zihin sağlığına ere
ceklerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kısaca belirttiğim pratik tedbirlerle toplu spor 

alışkanlığı, boş zaman değerlendirme programlarıyla 
gençlerimiz örf, âdet ve geleneklerine saygılı, ruhen 
ve bedenen mükemmel fertler haline geleceklerdir. 

Hırçın bir futbol seyircisi, kavgacı bir kahve ve 
diskotek müdavimi yerine; oturaklı, saygılı, itaatkâr 
gençlerin varlığı ve çokluğu hissedilecektir. Zaten 
mevcut olan ruh yüksekliği gençlerimizde kesin ola
rak ortaya çıkacaktır. 

Bu arada memnuniyetimize mucip olan bir ha
ber, Bakanlığın spor şûrası toplama gayretleridir. Spor 
şûrasının toplanarak Türk sporuna yön vermesi be-
hemahal sağlanmalıdır. 

Bu çalışmalara ilaveten spor hukuku temelini oluş
turacak tedbirler de ele alınarak, spor amatör bir 
zevk olarak muhafaza edilmelidir. Elimizde mevcut 
potansiyeli iyi değerlendirdiğimizde, (ki, bu potansiyel 
ata sporlarımız sayılan güreş, binicilik, cirit ve atış 
branşlarında fazlasıyla mevcuttur) en yaygın tanıtma 
vasıtası olan spordan faydalanmak mümkün olacak
tır. Türk spor vakfının 50 milyon civarındaki mev
cut serveti ile güreş ve atış gibi ata sporlarımız ihya 
edilebilir, 

Dünya çapında değer olabilecek güreşçi, binici ve 
atıcılar yetiştirerek adımızı düyarabileceğimiz gibi, 
bütün branşlarda hiç olan sporumuz birkaç branşta 
mükemmel hale getirilebilir. Başarıya ulaşan sporcu 
adedi arttığı müddetçe, bu branşlara toplu gençlik akı
mı sağlanarak, dans müsabakaları yerine folklor ve 
güreş müsabakaları tertip edilir olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hicri 15 nci asır münasebetiyle İzmir'de yapıl

ması planlanan birinci İslam ülkeleri olimpiyatları 
Bakanlıkça iftihar vesilesi olarak kabul edilerek, ge
rekli hazırlıklar zamanında bitirilmeli; bu teşebbüs 
îslam ülkeleri arası yakınlaşma ve ülkemizi tanıtma 
vasıtası olarak düşünülmelidir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Ba
kanlığının müşterek çalışmalarını temin edebildiğimiz 
ve gençlerimizi spora ve yiğitçe müsabakalara çeke
bildiğimiz ölçüde anarşiye ve teröre dönüşen potan
siyeli en uygun ve olumlu bir istikamete tevcih et
miş oluruz. Yarınımızın teminatı olan genç neslin 
ruhen ve bedenen sağlıklı, milli ve manevi değerlere 
bağlı bir bütün olarak eğitilmesi ve her türlü sapık 

ideoloji ve çarpık inançlardan, sahte liderlerden ko
runmasını bir vatan borcu bilerek, bu şuur içinde ça
lışmalara en iyi, doğru ve en güzele ulaşma yolla
rını aramalıyız. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının 1980 yılı Bütçesi
nin memleketimize ve milletimize hayırlı olmasını di
ler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sadettin Demirayak, Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu adına. 

CHP GRUBU ADINA SADETTİN DEMİRA
YAK (Aydın) — Sayın Başkanım, Grup adına 30 
dakikalık zamanımın bitiminden sonra 10 dakikalıkta 
kişisel görüşümü kullanacağım. Lütfederseniz ikisini 
beraber olarak bir 35 dakika içerisinde bitirmeye ça
lışacağım. 

BAŞKAN — Onu, mahiyet farkı olduğu için iki
sini üst üste veremem. Arada başkası olmasa idi... 

CHP GRUBU ADINA SADETTİN DEMİRA
YAK (Aydın) — Takdir Sayın Başkanımın, üst üste 
gelmiyor efendim. 

BAŞKAN — Gelmiyor; o zaman tamam. 
Buyurun. 

CHP GRUBU ADİNA SADETTİN DEMİRA
YAK (Aydın) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri; 

Gençlik ve Spor Bakanlığının Bütçesi. Bütçe Plan 
Komisyonumuzda görüşüldüğü 10 saate aşkın bir sü
re içerisinde Sayın Bakanımızın da şikâyetçi olduğu, 
spor sorunlarına değinilmeyip, bizatihi gençlik sorun
ları üzerinde münakaşasının yapılmış olması nedeniy
le ben de sözlerime gençlik sorunlarıyla başlayarak 
devam etmek istiyorum. 

Toplumumuzun en dinamik ve hareketli kesimini 
gençler oluşturmaktadır. Gençler, toplumun yarınıdır. 
Sağlıklı, genç bir toplum yaratmak zorundayız. 
Gençlerin sorunları üzerine eğilerek çareler bulmak 
gerekir. Radyo ve televizyon izleyen toplumun genç
lik kesimi, küçülen dünyada toplumsal olayları rahat
ça görebilmekte iyi veya kötü birtakım dersler al
maktadır. Değerlendirmesini de kendi açısından yap
maktadır. Gençlerimizi siyasetin içinde kirli araç ola
rak kullanma hatasında ısrar etmek uygun düşme
mektedir. Yeni bir program çizerek kurtarıcı olma
lıyız. Gençlerin karışmış bulunduğu terörist eylemleri 
gözönünde tutarak, Senatomuza gelmiş bulunan ön
lemler paketiyle yasalarımızda yeni suç ve cezalar 
getirmekle ne terörizmi önlemiş oluruz, ne de genç
lerimizi terörizmin bataklığından kurtarmış oluruz. 
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Nasıl 1920 yıllarında ülkemizi bölmek isteyenler 
çabalarında başarılı olamamışlarsa, bugün de gençle
rimizin ellerine silah vererek kardeşi kafdeşe vur
durmak suretiyle bizi içimizden bölmek ve parçala
mak isteyenler başarıya ulaşamayacaklardır. Bu den
li uygulama karşısında ülkemizin gençlerini faşist 
genç veyahut komünist genç gözüyle bakıp inceleme
ye ve sonuçlandırmaya giriştiğimizde açmaza girece
ğimiz tabiidir. Nitekim, Bütçe Plan Komisyonundaki 
görüşmeler sırasında hatanın mevcudiyeti görülmüştür. 

Mussolini, «Faşizm her sağlam politika anlayışı 
gibi bir aksiyon ve fikir manzumesidir.» demiş. Alpars
lan Türkeş, «Komandolar bir fikirdir, bir aksiyon 
grubu olarak hareket halindedir.» demiş, Ülkü Ocak
ları Başkanı Mehmet Gür, «Biz her şeyden önce aksi-
yonel bir teşkilatız, kendimize göre metotlarımız var
dır. Aksiyonel olan teşkilat, savunduğu fikrin iktidar 
olması için gereğini yapmak zorundadır.» demiş ol
masına rağmen, Bütçe Komisyonunda Bakanlık yap
mış bir sayın milletvekilimiz bakınız bu konuda neler 
söyledi : 

«Devrimci silahla devrim yapmak istiyor. Milli
yetçi ne yapmak istiyor?.. Yani, milliyetçinin amacı 
Türkiye Cumhuriyetini yıkmak, başka bir şey yap
mak mı?.. Hayır, milliyetçi, Türkiye Cumhuriyeti kal
sın diyor. Faşist dediğiniz silahlı kimseler ne yapmak 
istiyor?.. Aksiyonun reaksiyonu olarak mücadeleye 
çıkıyor. Amaç bakımından düşündüğümüz zaman na
zari planda amaç farkı görünüyor. Biri Cumhuriyeti 
yıkmak istiyor, biri «yıktırmam» diyor. Yani, Savcı 
Doğan Öz, Gazeteci Abdi ipekçi, Emniyet Müdürü 
Cevat Yurdakuler Cumhuriyetimiz yıkılmasın diye mi 
öldürüldüler?.. 

Bakınız Sayın Metin Toker, «Sağda Solda Vuru
şanlar» kitabında neler söylüyor : 

«Ülkemizde öğrenci saflarında ilk tabancayı kim 
taşıdı bilinmez; ama ilk ateşleyen Ülkü Ocakları men
suplarıdır.» 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Ülkemizin sorunlarını tartışırken, bu denli yanlış 

yollardan girersek olumlu sonuç almamız mümkün 
değildir. Görüş bakımından sağda olanlar bizzat ken
dilerini aksiyon olarak görmelerine rağmen, bunların 
dışında olduğunu zannettiğimiz sayın milletvekilimiz 
reaksiyon olarak görmesi affedilecek bir hata değil
dir. işte anarşinin teşhisinde isabetli olabilirsek, teda
visinde de beraberce sağlıklı bir sonuca varabiliriz. 
Aynı kabinede bakanlık yapanlardan birisi Ülkü Ocak
larını aksiyon olarak kabul eder, diğeri reaksiyon 
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olarak kabul ederse, azınlık hükümetiyle bu Hükü
meti dışardan destekleyen siyasi parti gençlik sorun
ları üzerinde nasıl anlaşabilecekler? Muhalefet ola
rak bizler, sizlere nasıl katkıda bulunabileceğiz, nasıl 
yardımcı olabileceğiz?.,; Geliniz gençlerimizi dinleye
lim, kendi siyasal penceremizden bakıp durmaktan 
vazgeçelim. Bakınız gençler bizlerden ülkenin iyi yö
netilmesini istiyorlar, sosyal adaleti istiyorlar, halkın 
çıkarlarının savunulmasını istiyorlar, fırsat eşitliği is
tiyorlar, köklü reform istiyorlar, okuma özgürlüğü is
tiyorlar. Bunları sağlayabildiğimiz takdirde gençleri
mizin gelecekleri güvence altına alınmış olacak ve ya
rınlarına ümitle bakacaklardır. Yarınını güvence altı
na alamadığımız genç, işsizliğin verdiği buruklukla 
Devletine küsüyor, hükümetine küsüyor, hatta in
sanlığa bile küsüyor, işte bu küskünlükler nedeniyle 
gençler terörist eylemlerin içine karışıyor. Bizler genç
lerimize bir şeyler vermeden, tüm sorumluluğu genç
lerde aramak hatasından sıyrılmalıyız. 

Gençlerimize yıllardır bir şeyler veremediğimiz 
içindir ki, 10 Kasım yas günlerimizde, 29 Ekim ulusal 
bayramımızda gençlerimizi Anıtkabir'de göremiyoruz. 
Sevgisini yitirmişiz, heyecanını yitirtmişiz. Geliniz, 
gençlerimize Atatürk'ün «Büyük Nutku»nu okuya
bilme imkânını sağlayalım. Lise son sınıf öğrencile
rine bu büyük eseri Bakanlığın hediyesi olarak su
nalım. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
14 Ekim seçim öncesi istanbul gazetelerinin son 

sayfalarında şöyle bir manşet vardı : «Spora eğilen 
lider Demirel : istanbul'a 150 bin kişilik stad v© 
Türkiye'ye spor borcumuz var.» 

Seçim sonrası kurulan Azınlık Hükümetinin Baş
kanının, Senatomuzda okuduğu programı anımsatmak 
isterim. Bu programın 33 ncü sayfasına bakınız. Tür
kiye'ye spor borcu olan liderin borcu ne imiş ba
kalım. Sporumuza sadece üç satır ayırabilmiş. Ba
kınız ne diyor : «Spor, sosyal bir ihtiyaç olarak ye
ni bir görüşle ele alınacak, her yıl yeni spor tesis
lerinin yapılması sağlanacak, spor eğitimi ders olarak 
ilkokul, ortaokul ve liselerde yer alacaktır.» 

Bir de basının, bu programın okunmasından sonra 
son sayfalardaki spor sütunlarına bakıyoruz : Adalet 
Partisi Genel Başkanı iktidara geldiklerinde Boğaz 
Köprüsü gibi bir rüyanın gerçekleşeceği, istanbul'a 
150 hin kişilik yapılacağını söylemesine rağmen, geçti 
hayal içinde bunca yıl, 1980 yılında yeni spor tesisi 
yapılmayacağı haberi yer alıyordu. 
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İlkokullarda ders okutulacağından bahsedilen spo
run öğretmeni nerede?.. Ankara Bahçelievler Lisesi
nin 2 000 öğrencisi var. Beden eğitimi öğretmeni kaç 
tane mi diyeceksiniz?.. Sadece bir tane. Okulun spor 
salonu yok, malzemesi yok, bodrumda depo olarak 
kullanılan bir yerde ders yapılıyor. Tabii yakıt yok
luğundan spor ayakkabı jle ceket ile yapılıyor. An
kara'da böyle olduğuna göre, sizler tahmin ediniz 
diğer Anadolu illerimizdeki liselerimizi. 

Azınlık Hükümetinin işte üç satırla programa 
aldığı Gençlik ve Spor Bakanlığının Sayın Bakanını 
Demokrat Partiden tanıyoruz. Yassıada'daki savunma
larını hatırlıyoruz. Parlamentoya girişini, Yeni Tür
kiye Partisi, Adalet Partisi, Demokrat Parti, Demok
ratik Parti ve tekrar Adalet Partisine girişini siyasal 
yaşam içinde tabii karşılamaktayız. Bununla beraber 
Sayın Bakanımızı sporu seven bir kişi olarak da ta
nımaktayız, Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruldu
ğu 1969 yılından bu yana, görev alanlar içinde spo
run içinden gelen Bakan olarak kabul edilmektedir. 

Bir zamanlar Beşiktaş Kulübünün Başkanlığını 
yapmıştı; hatta Başkanlık yaptığı dönemlerde Fulya 
Tarlasını stad yapmak için çok uğraştı. Sonuç ala
madan görevini bitirdi; ama o Fulya Tarlasını spor 
tesislerine kavuşturma imkânı Ecevit Hükümetinin 
dönemine kaldı. 

Bakanlık yaptığı bu dönemde de Beşiktaşın çalış
tığı Şeref Stadı da sağlık nedeniyle kapatıldı. 

Azınlık Hükümetinin Programında üç satırla ge
çiştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı, topluma ve 
gençliğe hizmetten ziyade, çok laf ve gösteriş yapıl
ması isteniyor olmalı ki, Sayın Bakanımızı basında 
sık sık görebiliyoruz. Öyle ki, spor servislerini, spor 
adamlarını ziyaret ederek çay sohbetlerinde, kendi
sinin ve Hükümetinin sporla ilgili hiçbir hazırlığı ol
madığını kamuoyuna açıklayabiliyor. 

«Ne istiyorsunuz?.. Ne yapmamız lazımsa bize söy
leyiniz. Sporcular ne istiyor, spor adamlarımız ne 
istiyor?.. Hakkımızda iyi şeyler söyletmek için kim
lerle işbirliği yapalım?..» diyebiliyor. Spora bu açı
dan baktığımızda kurnazca bir politika yapmış olu
yoruz; ama ülkemizde sporun aradığı cesur ve isa
betli Jbr görev yapamamış oluruz. 

Sayın Bakanımızın dilinin kuvvetli olduğu söyle
nir. İnandırma yeteneğinin fazla olduğu söylenir. Kur
naz bir politikacı olduğu söylenir. Hakikaten doğru. 
Almanya maçı öncesi millilerimizin yaptığı antreman 
maçına gelerek, dört dakika kalmış olmasına rağ
men. ertesi gün gazetelere bakıyoruz, «Bakanımızın 

izlediği milliler 6 - 0 galip geldiler» şeklinde manşet 
haberlerle karşılaşıyoruz. Yani bu işin zamanlama
sını, gazetelere yansımasını Sayın Bakanımız iyi be
ceriyor. 

Bütçe Karma Komisyonunda Sayın Bakanın, «Kur
şun yerine birbirine pas atan genç, vuruşan genç ye
rine birbiriyle yarışan genç istiyoruz. Ben icrada bu
lunduğum sürece bunu temine çalışacağım.» sözleri 
insana ümit verebiliyor. Nitekim, daha önceki yıllar
da bize ümit veren davranışları olmuştu. Seçim böl
gesi olan İzmir'de, mevcut bulunan TARİŞ'te incele
me yapmıştı. Partisinin görevlisi olarak. Bakınız par
tisine verdiği raporda neler var : 

«•Bu zorbalar tamamen Aydın Tanyeri'nin hima-
yesindedir. Onun teşvik ve himayesi altındadır. Der
hal ve mutlak ilk tedbir olarak bu adamın görevden 
alınması ^arttır. Zatıâlileriyle ilgili, burada tekrarın
dan teeddüp ettiğim galiz cümleler, iftiralar fabrika 
içinde yazılıdır.» şeklinde devam eden raporun içeri
sinde, Adalet Partililere işkence yapıldığını da belirt
miştir. İnşallah bu rapor Adalet Partisi Genel Mer
kezinin raflarına kaldırılmamış, üzeri de tozlanmamış 
olsun. 

Gerek Komisyonda söylediğiniz sözlerin, gerekse 
TARİŞ için tanzim ettiğiniz raporun içeriğini Ba
kanlığınız bünyesinde uygulayacağınız kanısına sahip 
olmak istiyoruz; ama endişelerimiz var. «Nedir bu 
endişeleriniz?..» diyecekseniz, işte onları dile getirmek 
istiyorum : 

Sporu seven bir Bakansınız; doğru. 

Siyasal tercihi bile belli olmayan çekirdekten spor
cu, «Önce spor» diyen bir müsteşarınız var; bu da 
doğru. 

Tecrübeli ve meslektaşlarına sahip çıkabilecek bir 
hocanız var. Başmüşaviriniz olarak görev verdiniz; bu 
da doğru. 

Sayın Asal, Sayın Bilgin, Sayın Akgül üçlüsünün 
yanında, görev yapan Genel Müdürün işi ne acaba?... 
Önceki dönemde partizanlığı amaç edinmiş, tüm ça
basını bu yola harcamış ve spora yararı olmayan çok 
işler yapmıştır görev aldığı dönemde. 

Sayın Asal, partisi içinde görev yaptığı sürece Mil
liyetçi Hareket Partisi ile mücadelesini sürdürmüştür. 
TARİŞ raporu bunun tipik örneğidir. 

Sayın Orhan Bilgin, spora partizanlık sokulma
ması için sonuna kadar mücadele edecek yapıdadır. 
En son İstanbul Spor Akademisinde yaptığı konuşma 
teyit etmektedir. Bakınız ne diyor o toplantıda : 
«Ben ne sağın, ne de solun adamlarına hizmet et-
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mek mecburiyetinde değilim. Atatürk çizgisinde olan
lara hizmet etmek zorundayım.» diyebiliyor. 

Sayın Talât Akgün Hoca ise bu Genel Müdür için 
«Devlet memurluğu yapamaz.» diye rapor vermiştir. 

işte, böyle özellikleri bulunan üçgenin içerisine bu 
Sayın Genel Müdür getirildi de görev başında nasıl 
bulundurulabiliyor?.. Bu Genel Müdür kendisini spo
ra mı verecek, yoksa önceki görevinde olduğu gibi 
partizanlık mı yapacak?.. 

«Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne MHP'li mi
litanlar dolduruluyor.» diye hasında yazılar çıkınca, 
«Kessin, yoksa biz başka türlü mücadele etmesini bi
liriz.» diye bağırdı. Basın toplantısında, «Ben MHP'li 
değil AP'liyim.» diyen 657 sayılı Devlet Personel Ya
sasını çiğneyen bu Genel Müdürün görev alışı acaba 
Milliyetçi Hareket Partisine, «Ey ülkücü gençlik, ik
tidarda değiliz; ama ileri... Gene biz varız, biz yö
netiyoruz.» demek için mi görev verildi?.. 

insanın ister istemez aklına «Bermuda Şeytan Üç
geni» geliyor. Bilirsiniz, bazen bu üçgen içine gelen 
gemiler ve uçaklar bir kuvvetle deniz içerisine çekili
yor. Hayat son buluyor. Acaba sporu seven ve bilen 
bu üçgenin içerisine bu Genel Müdürü Sayın Demirel 
göndererek, sporumuzu çökertsin, hayatını son buldur
sun diye mi göndermiştir?.. 

Milli formayı giyerek Türk Bayrağını Bulgaris
tan'da, Yugoslavya'da, Yunanistan'da göndere çektire
rek İstiklâl Marşımızı dinlettiren sporcularımızı, 19 
Mayıs tesisleri içindeki barakalardan polis kuvveti ile 
dışarıya atan Beden Terbiyesi Genel Müdürüdür; ama 
Genel Müdürlüğün görevinin ne olduğunu bir de Ya
sadan okuyalım : 

«Uluslararası alanda ülkemizin spor yolu ile tanı
tılması ve uluslararası faaliyetlerde ülkemizi temsil 
edecek sporcuları, sağlık, ahlak ve teknik şartlara 
göre seçmek ve yetiştirmek için tedbirleri almaktır.» 

Yasanın dediği böyle. Genel Müdürün uygulaması 
ise tam tersi. Ankara'da sporcular barakalardan atılır
ken, istanbul Spor Akademisinde yapılan törende öğ
rencilerden birisi, öğrenciler adına Sayın Bakanın da 
huzurunda masum isteklerini dile getirdiğinde, aynı 
Genel Müdür, «Burası yakınma, tenkit etme yeri de
ğildir. Halkın huzurunda yönetimi tenkit etmek genç
liği bir yere götürmez. Biz yarım pabuçla spor yap
tık.» diye bağırabilmektedir. 

Bakıyorsunuz 1980 Mali Yılı Bütçesinin raporun
da başarıları sıralanmış sporcular da bu dışarı atı
lanların arasında. Kim bu sporcular biliyor musu
nuz?^ Ağrı Dağının eteklerinde, Palandöken Dağının 

| düzlüklerinde, Sivas Uzunyayla'sından doğup büyü
müşler. Getirtmişiz kabiliyet var diye Ankara'ya. Fut-

1 bol bilmedikleri için, basketbol ve boleybol oyunu 
I bilmedikleri için, kulüplerden gizli veya açık profes-
I yonel adı altında takımlardan milyonlar alamadıkları 
I için, karınlarını doyurmaları için bir aşevi göstermi-
I şiz, başlarını sokacak bir baraka göstermişiz, cepleri-
I ne de Cumhuriyet Halk Partili ağırlıklı Hükümet dö-
I neminde çıkarılan «İtici güç» adı altında sembolik 
I miktarda harçlık vermişiz. Sonra kendilerini topla-. 
I yıp 19 Mayıs tesisleri içerisinde koş demişiz, halter 

kaldır demişiz, güreş tut demişiz, yumruk vur demi-
I şiz. işte bu sporcular ne söylemişlerse yapmışlar. Bi-
I reysel yarışmalara girmişler, Balkan ülkelerine gide-
I rek Türk Bayrağını göndere çektirmişler, istiklâl 
I Marşımızı dinletmişler; hatta bunlardan Mehmet Yur-
I dadön, Sayın Cumhurbaşkanımızın ödülünü almış. 
I Üzerinde Türk Bayrağı bulunan iki plaketi var. Yı-
I 1ın başarılı sporcuları olarak Köşke çağırılmış. Sonra 
I ne mi olmuş?.. Kaldığı barakadan üzerinde Türk Bay-
I rağı bulunan plaketle birlikte sokağı bu Genel Mü

dür marifetiyle dışarıya atılmıştır. Sokağa atılan Meh-
| met Yurdadön spora küsmedi, Aynı hafta Ulu Ön-
I der Atatürk adına düzenlenen Atatürk Koşusuna ka-
I tıldı. Dikmen'de başlayan yarışı önde götürdü. Kı-
I zılay'a geldiğinde yine öndeydi. Sol tarafına baktı-
I ğında Gençlik ve Spor Bakanlığı binasına buruk bir 
I yüzle baktı. «Benim için sokağa atma kararı burada 
I mı verildi acaba?..» diyordu. Bütün hızıyla koşuyor-
I du. Ulus'a geldiği sırada yine öndeydi. Genel Mü-
I dürlük binası önünden geçerken kendisini barakadan 
I dışarıya atan kararı ayakları altında hissediyordu. 
I inatla, azimle koşuyor ve dördüncü kez Ulu Ön-
I der Atatürk adına düzenlenen Atatürk Koşusunun 
I şampiyonu oluyordu. Kendisi gibi barakadan atılan 
I Necdet Ayaz da ikinciydi. 

I Vilayet Konağı önünde birincilik ödülünü vere-
I cek ne Bakan, ne de Genel Müdür orada değildi. 
I işte Genel Müdürün spor anlayışı böyle. «Kesin, 

yoksa biz başka türlü mücadele etmesini biliriz.» di-
I ye bağıran, «Ben MHP'li değil, AP'liyim.» diyebilen, 
I «Buralı yakınma yeri değil, biz yarım pabuçla spor 
I yaptık» diyebilen, «Amatörlüğü satana milli mayoyu 
I vermem.» diye Almanya'daki 178 Türk güreşçisine ha-
I karet eden yine bu Genel Müdürdür. Sonradan bas

ketbol spor dalında 3 - 4 milyonu cebine indiren, giz-
I li profesyonel sporcuların sırtına yakında milli ma-
I yoyu da giydirmeye yine ses çıkartmayacak olan bu 
I Genel Müdürdür. 

103 — 



C. Senatosu B : 34 

Bireysel spor yarışlarında başarılar kazanan bu 
sporcuların barakalardan atılış nedenini gazetelerden 
okuyoruz. 

Bakınız bir değerli spor yazarı ne diyor : «Bir 
tek gerçek sebebi var; 19 Mayıs Stadı ve çevresini 
kurtarılmış bölge yapan, hangi sporu yaptıkları meç
hul militanlar Yaşar Doğu Salonunun öteki tesisle
rini ete geçirecekler.» Şöyle bir gidin 19 Mayıs tesis
lerine, eğer kendinize güveniyorsanız, spor salonların
da bir vatandaş gibi dolaşmayı deneyin, ne yapılmak 
istendiğini göreceksiniz. Sporu seven Sayın Asal, Bil
gin ve Akgül aranızda bu Genel Müdürün işi ne9.. 
Türk sporu nereye götürülmek isteniyor, farkında-
sınızdır inşallah. 

Bakanlığınızın 22 spor dalındaki federasyonları 
hallaç pamuğu gibi atılıyor. İçlerinde başarılı olan
ları da vardı. Sanki Bakanlığın görevi sadece fede
rasyonları değiştirmek. Yüzüncü gün bitmek üzere. 
Hâlâ değişiklikler bitmedi. Bunlar ne zaman çalış
maya başlayacaklar?.. 

Bugün Avrupa basketbol liglerindeki takım sa
yısı 8 ila 10 arasında değişiyor. Ülkemizdeki Resmi 
Gazetede ilan edilen yönetmeliğe bakıyorsunuz, 12 
takım diyor. Bir de uygulamaya bakalım. Bugün 14 
takımla oynanıyor. Gelecek yıl 18 takımla oynanacak-
mış. Bugün 14 takımla oynanan basketbol ligi içeri
sinde 2 İstanbul takımının işi ne acaba?.. Bu iki ta
kım geçen yıl küme düşmüşlerdi. Bu takımlardan bi
risi Danıştaydan tehiri icra kararı alarak kümede kal
dı diyelim. Ya diğerinin bu kümede işi nedir? Bir 
türlü akıl erdiremiyoruz. Hangi kanun ve yönetme
liğe dayandı bilemiyoruz. Acaba eski Bakan Sayın 
Yüksel Çakmur'un Bütçe ve Plan Komisyonunda be
lirlediği «Sporda mafialar var» sözlerinde yatan ne
den bu mu acaba? Bugün basketbol liginin birinci 
kümesinde oynayan takımlardan birisi duruma itiraz 
ettiğinde oynanmakta olan lig Danıştayca iptal edil
mez mi acaba Sayın Bakan? Yoksa Sayın Gen d 
Müdürün, «Biz yarım pabuçla spor yaptık» demekle 
sporumuzun da yönetilmesinde bu mana ve anlam 
mı söylenmek istenmektedir? 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Sayın Talât Asal'ın Bütçe ve Plan Komisyonun

da yaptığı bir konuşmadan bir cümleyi alacağım. Ba
kınız 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için ne de
diler : «19 Mayıs bayramlarına geleceğim. 19 Mayıs 
bayramları Atatürk zamanında nasıl yapılıyorsa, bun
dan sonra da öyle kutlanacaktır. Demirperde gerisi
nin mahsulü olan mozaik deseni hareketlerine mü
saade etmeyeceğiz.» 
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Değerli senatörler; 

Hatırlayacaksınız, geçen yılın 19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramını çıplak gözle seyreden yüzbinlerce 
Ankaralı vardı. Televizyondan naklen verilmişti.. Ulu
sal istek üzerine televizyonda tekrar milyonlarca ki
şinin izlemesine olanak tanınmıştı. Sevgi ve coşkuyla 
izlenmişti. Çoğu kimsenin sevinçten gözleri yaşarı-
yordu. Ülkemizde yapılan gösterilerin en' millisi, en 
birleştiricisi bu idi. Ankara halkı gösteriler sonunda 
alkışlar arasında «Türkiye, Türkiye» diye bağırıyor
du, «Harp Okulu, Harp Okulu» diye bağırıyordu. 
Yani öğrenciler arasında yarının subaylarını da gör
mek istediler. Ne uluyan vardı, ne de yuhlayan. Hele 
Sayın Bakanın kınadığı o mozaik desenler, onları 
kim sergiledi bilir misiniz?.. Türk Ordusunun güzi
de ve becerikli 2 400 askeriydi onlar. Neyi mi ser
gilediler?.. Cumhuriyetimizin kurduğu fabrikalar var
dı o desenlerde. Köylümüzün ürettiği başak vardı o 
desenlerde. Milli günlerimiz yazılıydı, Atatürk'ün 
portresi vardı o desenlerde. Atatürk'ün imzası vardı 
o desenlerde. O desenlerle beraber yine o bizim genç
lerimiz kanımızla kurtarılan Türkiye Cumhuriyeti sı
nırlarını, Türk haritasını çizmişlerdi ve Bandırma 
Gemisinin modelini getirerek gençlerimizin arasından 
Kurtuluş Savaşımızın, Cumhuriyetimizin ilanına ka
dar geçen safhası gösterilmişti ve yine tarım ile sa
nayii birleştiren Atatürk'ün imzası vardı o desenlerin 
içerisinde. 

Evet Sayın Bakanım, Ordu mensuplarımız, sizin 
Demirperde gerisi mahsulü olarak vasıflandırdığınız o 
mozaik desenleri 30 Ağustos Zafer Bayramında da 
sergilemişlerdi. Türk Ordusunun sergilediği bu coşku 
dolu anlamlı çizgileri, «Demirperde gerisinin mah
sulü» diye kınamamız büyük bir talihsizlik oldu ka
nısındayım. Türk Silahlı Kuvvetleri bu denli hafife 
alınmamalıydı. Eski Bakan Yüksel Çakmur «Bir gün
de genel müdür değiştirdi» diye eleştiri konusu 
olabilir; ama Yüksel Çakmur'un basında en çok eleş
tirildiği bir dönemde dahi, hatta vatan haini olarak 
ilan edilecek bir duruma getirildiği bir zamanda si
zin eleştirdiğiniz 19 Mayis Gençlik ve Spor Bayramı 
yok mu, Yüksel Çakmur'u bir anda basın da başa
rının zirvesine oturtturdu. 

Sayın Bakan, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı 
hakkındaki Bütçe Karma Komisyonunun zabıtlarına 
geçen bu düşüncelerinizi bir kere daha inceleme ola
nağı bulursanız ve kararın dönüşünü yaparsanız en 
isabetli kararı vermiş olufsunuz kanısındayım. 
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Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Yüksel Çakmur'un görev tesliminden evvel yaptığı 

atamaları kınayan bir şekilde Sayın Bakanın yaptığı 
konuşmadan şunu öğrenmek istiyorum : Bildiğim ka
darıyla bölge müdürlüklerinde boş bulunan kadro
lar için 657 sayılı Kanun çerçevesinde memur ta
yini bakımından Temmuz 1979 tarihinde imtihan açıl
mıştı. Açılan imtihana lise ve yüksekokul mezunları 
katılmıştı. Bu imtihanı kazananlar arasında ikinci im
tihan için 29 Eylülde Ankara'ya çağrıldılar. Bu im
tihanları kazananları yasal yönde göreve çağrılacak
lardı. Kendilerine kazandı belgeleri verilmişti. Yasal 
görevin yapılması için Yüksel Çakmur'un beklenmesi 
mi gerekirdi?.. Devlet adına yapılan imtihana girip 
kazananın gayet tabii ki, devletten görev istemek-
hakkidır. Bu nedenle Sayın Asal'ın Yüksel Çakmur' 
dan şikâyetçi olmasına gerek yok. Gerek Yüksel Çak-
mur'dan, gerekse Talât Asal'dan şikâyetçi olması la
zım gelen varsa, iki imtihanı da kazanıp ellerinde 
kazandı belgesi bulunan evlatlarımızdır. İmtihanlarda 
yolsuzluk varsa, dosyalar Sayın Yüksel Çakmur'un 
evinde değildir kanımca. Genel Müdürlükte bulunan 
bu dosya incelenerek gereği yapılabilir. 

Sayın Bakan, Bütçe Karma Komisyonunda yap
tığı konuşmada, müsteşarlık görevi yapan kimseleri 
Bakanlık odası bitişiğinde kendisine yardımcı olabi
lecek şekilde müşavir olarak çalışma masasının başın
da bulundurduğunu belirtmişlerdi. Acaba bu kurum
da duruyor mu?.. Eski Müsteşar Nuri Kılcı nerede 
çalışmaktadır?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli senatörler: 
Ülkemizdeki yurtlar, üniversite öğrencilerimizin 

kaldıkları yer bakımından değil, siyasal nedenlerle 
önem kazanmıştır. 1978 Ocak ayında, önceki dönem
de Devletin yurtlarına, Devletin kuvvetleri giremiyor
du. 26 187 kapasiteli olan bu yurtlarımız 4 bin belirli 
görüşlü öğrenciler tarafından tamamen işgal edilmiş 
bulunmaktaydı. Sayın Yüksel Çakmur'un başarılı ol
du diyebileceğimiz bir çabayla bu Devlet yurtlarını 
'belirli öğrencilerin işgalinden kurtararak, güvenlik 
araştırması yapılan öğrencileri yurtlara almak sure
tiyle 18 bin öğrencinin yurtlarda kalmasını sağlamış 
oldu. 

Bugün yurtlarımızda boş yatak mevcut ise, gece
kondularda kalan, sıkıntı içinde bulunan fakir ço
cuklarımızın yurtlara alınarak, yurtlarımızın tam ka
pasiteyle çalışması sağlanmalıdır. Bu öğrencilerimizin 
siyasal görüşleri ne olursa olsun, ülkemizin çocukla
rıdır bunlar. Devletin ve belediyelerin desteğiyle ya

pılmış veya açılmış yurtlar var ülkemizde. Örneğin, 
Tunalı Hilmi Caddesinin Esat kavşağıyla Kolej kav
şağı arasında, yol kenarında yurtlar bulunmaktadır. 
Çoğu il ismiyle anılır, önlerinden geçmemiz biraz 
zor; ama geçmek cesaretini bulabilirseniz gönderdeki 
bayrağa bir cumartesi veya pazar günü bakınız, Türk 
Bayrağı olup olmadığından endişe edersiniz. Duvarla
ra yazı yazmak suç olmasına rağmen, bu yurtların 
duvarlarında insan boyu sloganları okumamız müm
kündür. Bu yurtlarda konaklayan öğrenci sayısı 30 -
40 civarındadır. Çoğu yataklar, siyasal görüşler ne
deniyle boş kalmaktadır. Geliniz müştereken inattan 
vazgeçelim, kaynakların oluşmasında nasıl Devlet 
yardımcı olmuşsa, bu yurtları da Devletin kontrolü al
tına alalım, bu yurtları da devletleştirelim. Ulusumu
zun yurtları haline gelsin, belirli siyasal görüş sahibi 
kimselerin yurtları ve işgalleri altında bulunan birer 
mekân olmaktan kurtaralım. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Üniversite öğrencileri arasında mevcut bulunan öf

keyi ve kızgınlığı ortadan kaldırıcı, bunun yanı sıra 
çalışma arzusunu doğurmak, para kazanmak ve me
suliyeti hissettirmek bakımından düzenlenen yaz semi
nerlerine her ne kadar planlanan miktarda iştirak 
olmamış ve amacına ulaşmamış ise de, sırf Cumhu
riyet Halk Partisi İktidarı döneminde başladı diye bu 
programları tamamen ortadan kaldırmak isabetli ol
masa gerek. Varsa hataları düzelterek ihya etmek, 
devam ettirmek gerekir. 

Çanakkale întepe'de düzenlenen islam ülkeleri ço
cuklarını içeren kamp çalışmaları ülkemizin çocukla
rıyla birlikte yaptırılıfsa, kaynaşma da sağlanmış olur. 
Dileğimiz başarılı olmasıdır. 

Sayın Bakanın belirlediği gibi, yine İslam ülkele
rini içeren spor oyunları düzenlenmesi iyi bir fikir; 
ama başarıya gidilebilir mi bilemem?.. Zira, İslam 
ülkelerinde pek çok siyasal çekişmeler bulunduğu gibi 
düşmanlıklar halen mevcut bulunmaktadır. Bu sakın
calar varken, davet ettiğimiz ülkeler arasında bu 
spor oyunlarına katılma az olduğunda atılan adım 
büyük bir fiyaskoyla sonuçlanmış olabilir. Türkiye' 
nin içinde bulunduğu Akdeniz Oyunları bunun ör
neği olmaktadır. 

Sayın Bakan yeni spor oyunlarından bahsederken 
hiçbir zaman Moskova Olimpiyatlarından bahsetmi
yor. Spora siyaset sokarak Amerika Birleşik Dev
letlerinin almış bulunduğu karar doğrultusunda bu 
Olimpiyatlara acaba ülkemiz katılmayacak mıdır?.. 
Ekonomimizi dışa bağımlı hale getiren ve özel te-
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şebbüse önem veren bu azınlık Hükümeti, sporumu
zu da dışa bağımlı hale mi getirmek istiyor?.. Mosko
va Olimpiyatlarına katılacak mıyız, yoksa katılmaya
cak mıyız?.. Ülkemin toplumu bunu bilmek istemek
tedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Ülkemizde spor akademileri iyi amaçlarla kurul

muştur. Bugün kuruluş yasası bile bulunmamaktadır. 
Akademilerin ilk açılışında kamuoyuna büyük laflarla 
duyurulmasına karşın, bugün düşünülen noktaya ge
lememiştir. Ankara, istanbul ve Manisa olmak üzere 
3 tane spor akademisi vardır. İlk defa 1978 - 1979 yı
lında 284 öğrenci mezun olmuştur. Bu mezun olan 
gençlerimizin istikballeri garanti altında değildir. Ana-
doluhisarı Gençlik ve Spor Akademisi Başkanı be
yanında, «Türkiye'de istihdam sorunu hâlâ çözümle-
nememiş ve ne miktar doktora, ne miktar mühendi
se ihtiyacımız saptanamamışsa da akademi öğrenci
lerinin de sorunları pek çok olmakla mezunların so
runu ne olacağı belli değildir.» diye feryat etmekte
dir. 

Nitekim, Sayın Bakan Talât Asal Bütçe Karma 
Komisyonunda yaptığı konuşmada, «Cumhuriyet il
kelerine sadık bu gençler arasından Bakanlığımız gö
rev kapılarını açacaktır.» demektedir. Toplum karşı
sında; hatta bu akademilerde okuyan öğrenciler kar
şısında bu sözlerin umut verici bir ışığı olarak görüle
bilir; ama bu sözlerin politik sözlerden ileri gitme
yeceğini, yasaların ışığı altında açıklamak isteriz. 

Sayın Bakan kanımca bu sözlerini inanmadan söy
lemişlerdir. Zira, Devlet Personel Yasasını incelediği
miz zaman göreceksiniz ki, memurlar sınıflara ayrıl
mıştır. Sınıflandırma içerisinde spor bilim adamı, an
trenör, monitör yazılmamıştır. Halbuki bu akademi
lerden spor bilim adamı, antrenör ve monitör yetiş
mektedir. Devlet Personel Yasasında teknik sınıflara 
tornacı, tesfiyeci gibi bölümler ayrılmışla da, bu sı
nıflar yanında Kanunda değişiklik yapılarak antrenör, 
monitör, spor adamı eklemezseniz veya bu Yasaya 
12 nci sınıf olarak spor bilim adamı, antrenör ve 
monitör yazılmadığı sürece, Sayın Bakan Devlet Per
sonel Yasasına aykırı olarak bu mezunlara ihtisas
ları adı altında nasıl görev verebilirsiniz?.. İşin gerçek 
yönü bu. 

BAŞKAN — 5 dakikanız var efendim. 

CHP GRUBU ADINA SADETTİN DEMİRA-
YAK (Devamla) — Tamamlamaya çalışacağım Sayın 
Başkanım. 

Ama derseniz ki, «Bu öğrencilere görev vermek 
için gereken kanuni değişiklikler yapılacaktır.» bu
na birşey diyemeyiz ve yardımcı oluruz. Ama, yap
tığınız konuşma karşısında susarsak, spor yazarının 
dediği gibi. «Spor örgütlerini sporun (s) sinden anla
mayanlara bırakırsan, göz yumarsan bir gün yapa
yalnız kalırsın, sporumuza isim bırakmadan; hatta çok 
kötü bir izlenim. bırakarak gidersin.» demek gelir içi
mizden. Belki şu kolaylık düşünülebilir kanun çıkın
caya kadar. Beden Terbiyesi Kanununun 21 nci mad
desine işlerlik kazandırılabilir. 

Bununla beraber, ülkemizde bugün judo ve tek
vando salonları açmak, bakkal dükkânı açmak kadar 
kolay olmaktadır. Eczacı olmayan nasıl eczane açamı-
yörsa, jimnastikhanelerin, judo ve tekvando salonla
rının açılabilmesi şartlara bağlanmalı; hatta spor aka
demisinden mezun olmayanlar bu nevi salon açama-
malıdır. 

Ülkemizde jimnastik öğretmeni sıkıntısı çekildiği
ne göre bu spor akademisi mezunları belirli bir peda
gojik eğitimden geçirilerek, öğretmenlik yapma im
kânlarını sağlamalıyız. Yoksa 1979 yılında Anadoluhi-
sarı Spor Akademisinden mezun olanlar, İstanbul inö
nü Stadında memur olarak çalışmaya devam eder ve
ya işsiz - güçsüz, ellerinde voleybol antrenörlük bel
gesi bulunmasına rağmen dolaşırlar dururlar. 

Saym Başkan, sayın senatörler; 
Gençlik ve Spor Bakanlığımıza şu önerilerde bu

lunmak isterim : 
Her yaştaki toplumumuzun bünyesine ve fizikle

rine uygun olarak kitle sporu yaptırabilecek tesis ve 
uzmanlar hazırlanmalıdır. Ankara ve izmir belediyele
rinin yaptığı bu çalışmalarla birazcık olsun esas gö
revi olan Bakanlık meşgul olmalıdır. 

Amatör spor kulüplerinin istemleri üzerinde duru
larak yardımcı olunmalıdır. 

Köylere kadar sporun girmesi bakımından köy 
meydanlarında ve çevresinde spor yapabilecek düz
lükler hazırlanması gerekmektedir. 

Gazetelerin düzenlediği satranç turnuvalarına sa
hip olarak, bu beyin sporu bir federasyon altında top
lanmalıdır. 

Gençlerin enerjisinin bol olduğu bir gerçektir. 
Gençlik arasında gerilimler fazla bulunmaktadır. Bu 
enerjiyi ve gerilimleri giderici bakımından gençlerin 
spor yapmalarını sağlamalı ve yapılan sporun seyri 
de sağlanmalıdır. Bugün gençlerimiz spor yarışmala
rını izleme imkânı bulamamaktadırlar. Nedeni mey-
dandai Devlet tarafından yapılan spor tesislerinin İçe-
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risine girmek, okul spor salonlarında olduğu gibi 
müstahdemlerin insafına bırakılmış durumdadır. Ka
pılarda mevcut kilitler kırılmalıdır. Spor sahalarına 
giriş ücretleri de çok pahalı gelmektedir. 50ı lira üc
retle spor seyretmek, hem de Devletin yaptığı tesis
lerde zor geliyor öğrencilere. Bu nedenledir ki, spor 
bazen boş tribünler önünde yapılmakta, bazen spor 
yapanlar kendilerini izleyenlerden çok olmaktadır. 
Boş tribünler önünde yapılan sporun, ne sporcu yö
nünde, ne de spor yarışı seyredenler yönünden zevk 
ve heyecanı tadılamamaktadır. Bu nedenledir ki, fi
yatlar gözden geçirilmeli, öğrenciler lehinde tedbirler 
alınmalıdır. 

Spor tesislerinin çoğalmasında fayda vardır. Bu 
tesislerde uzmanlar gözetiminde spor yapan gençleri
miz çoğaldığında, uluslararası yarışmalarda başarılı 
gençler yetişmiş olacaktır. Nitekim, İzmir'de yapılan 
kapalı yüzme havuzu sayesindedir ki, yüzme dalında 
kırılan rekorlar, bazen bir gün bile korunamıyor. Ba
zen kendisi, bazen de başka sporcu tarafından rekor
lar yenileniyor. 

Ankara'da yapılmakta olan kapalı spor salonu
nun bir an önce bitirilmesini dilemekteyiz. 

Bununla birlikte, diğer spor dallarında da yarış
macılara imkânlar tanımalıyız. Yıllardan beri Devletin 
spor tesislerinde yapılan spor yarışmalarının, Devle
tin yayın aracı TRT'den nakli bir türlü halledileme
miştir. TRT, yapılan yarışmaları rahatça, vergisini ve
rerek yapılan tesislerdeki yarışmaları halkına ulaştı-
rabilmelidir. Genel Müdürlük ile TRT arasında bir 
düzenleme yapılmalıdır. Bu ülkenin insanları, uzaklık 
nedeniyle "gitme imkânı bulamadığı şehirlerdeki ya
rışmaları TRT ekranlarından izlemelidir. 

BAŞKAN — Sayın Demirayak, lütfen sözlerinizi 
bağlayınız efendim. 

CHP GRUBU ADINA SADETTİN DEMİRA
YAK (Devamla) — Yüce Senatonun değerli üyele
ri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına görüşleri
mizi açıklamış bulunmaktayım. Beni dinlediğiniz için 
sizlere teşekkür ve saygılarımı sunarım. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi, ülkemize, 
sporcularımıza ve mensuplarına hayırlı ve uğurlu ol
sun < 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar). 
BAJŞKAN — Teşekkür ederim. 
955 S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 

129 sayın üye iştirak etmiş; 107 kabul, 22 ret, tasarı 
kabul edilmiştir. 

. — 10,7 

9 . 2 . 1980 O : 3 

963 S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 
134 sayın üye iştirak etmiş; 109 kabul, 25 ret, tasarı 
kabul edilmiştir. 

967 S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 
121 sayın üye iştirak etmiş; 97 kabul, 24 ret, tasarı 
kabul edilmiştir. 

968 S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 
121 sayın üye iştirak etmiş; 98 kabul, 23 ret, tasarı 
kabul edilmiştir. 

97Q S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 
134 sayın üye iştirak etmiş; 109 kabul, 25 ret, tasarı 
kabul edilmiştir. 

Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere Genç
lik ve Spor Bakanı Sayın Talât Asal, buyurunuz 
efendim. 

Sayın Asal, süreniz 30 dakikadır efendim. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANİ TALÂT ASAL* 

(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun değerli üyeleri; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerinde Ada
let Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisinin değerli Söz
cüleri tarafından ileriye sürülen tenkitleri, temenni
leri ve tavsiyeleri, ben ve çalışma arkadaşlarım bü
yük bir dikkatle takip ettik. 

Hangi sert çizgili noktaları ihtiva etse de bu ten
kitlerden, bu temennilerden ve bu tavsiyelerden, po
litikamız istikametinde ve imkânlar oranında yarar
lanacağımızı temin etmek isterim. 

Dilerdim ki, huzurunuzda Bakanlığımızın icraatı
na taallûk eden, planladığımız meseleleri ortaya ko
yabileyim. Bu suretle icradaki istikameti, Hükümeti 
denetleme görevi gibi çok üstün bir göreve sahip 
Yüce Senatomuzun dikkatlerini bu noktalar üzerine 
teksif etmesini temin eyleyebileyim. 

Çok yazık ki, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsü arkadaşımın ileriye sürdüğü mütalaalar, be
ni bunları cevaplamaya mecbur bırakmıştır. Bir talih
sizlik eseridir. Bütçe Karma Komisyonunda da aynı 
durumla karşı karşıya kaldım. Bu itibarla, Sayın 
Adalet Partisi Sözcüsünden özür diliyorum. Kendile
rinin ileriye sürdükleri, daha ziyade temenni mahi
yetindedir. Bu temennileri gözönüııde bulunduraca
ğımıza Adalet Partisinin Sayın Grubunu inandırmak 
isterim. 

Sanıyorum ki, vereceğim cevaplar bir miktar da 
Bakanlığımızın bundan sonra izlemeye kararlı oldu
ğu politikayı gün ışığına çıkartacaktır. Temennim 
budur, 



C. Senatosu B : 34 9 . 2 . 1980 O : 3 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin değerli Sözcü
sü lütuf buyursalardı ve bendenizi teşrif etmek sure
tiyle bazı şeyleri öğrenmek zahmetine katlanabilse-
lerdi, ümit ederim burada hakikatle hiç bir şekil ve 
surette alakası olmayan beyanlarda bulunmak gibi 
bir talihsizliğe düşmezlerdi. Kendilerine belgeleri ve
rirdim, kendilerine gerçekleri söylerdim. Şimdi hu
zurunuzda bunları söyleyeceğim ve bu suretle de 
maatteessüf istemediğim halde karşı karşıya gelmek 
gibi bir durumla karşılaşacağım. 

Sayın Sözcü, Gençlik ve Spor Bakanlığı titrini de
ğiştirdi, «Asal Bakanlığı Bütçesi»! gibi yaptı. Yukarı
dan aşağı beni eleştirdi. Benim siyasi hayatımı eleş
tirdi. Benim verdiğim raporu eleştirdi. Benim, taa 
stadyuma gidip Milli Takımı seyredişimin dakikasını 
eleştirdi. Bütçe bu olmamalıydı. Bu, «Asal Bakanlığı» 
oldu. 

Şimdi huzurunuza bir şeyi getiriyorum. Söyledik
lerinin tamamına yakını yanlıştır. Belgelerle sabit ki, 
yanlıştır. Lütfedip gelseydiniz, bize sorsaydınız, biz 
bunları söylerdik Sayın Sözcü. 

«Ankara'da yapılmakta olan spor salonunun bir 
an evvel bitirilmesini...» temenni buyuruyorsunuz. 
Lütfetsenize, şu spor salonunun adresini bana bir lüt
fedin verin de, ben de bileyim nerede spor salonu? 
Ankara'da yapılmakta olan spor salonu yok beyefen
di. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Yüzme 
havuzu. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 
(Devamla) — Ankara'da yapılmakta olan spor salo
nu yok beyefendi; ama zatıâliniz «Ankara'da yapıl
makta olan spor salonu...» diyorsunuz. Ha, kastedi
yorsanız ben size bir adres vereyim, Çubuk'ta var. 
Çubuk da Ankara vilayetinin bir ilçesi olduğuna gö
re, belki değerli arkadaşımız bunu kastetmiştir. Ya
ni, hepsi, eski bir deyimle mavaka'ya aykırı. 

Zatıâlileri, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın 
Sözcüleri bendenizi, iyi konuşmak gibi bir iltifat ile 
taltif buyurdular. E, bugün daha çok galiba bu ilti
fata kendileri nezdinde nail olacağım; çünkü bu de
vam edecek. Söyleyeceğim her şey bir belgeye daya
nacak. 

İfade buyuruyorlar ki, «Biz birtakım spor çevrele
riyle temas halindeymişiz.» Evet, olacağız tabii. Nasıl 
Milli Eğitim Bakanı o camia ile temas halinde ola-
oaık ise, nasıl Milli Savunma Bakanı o camia ile ala
kadar olacak ise, her gazetenin iki, bazen de üç say
fasının sporla meşgul olduğu bir ülkede elbetteki 

spor yazarlarıyla meşgul olacağım, elbetteki spor ya
zarlarını dinleyeceğim, elbetteki onların mütalaaları
nı alacağım. Benim spor yazarlarıyla spor çevreleriyle 
temas etmem, ancak bir takdir sebebi olabilir; ama 
bu dahi tenkide maruz olan bir husus olarak ortaya 
çıkmıştır. 

Buyuruyorlar ki, (Hiç münasebeti yok) bendeniz, 
Milli Tabımın maçına gitmiştim ve Milli Takımın 
maçında dört dakika durmuşum. Bir kere dört dakika 
durmadım, yine mavaka'ya aykırı; ama ben kulüp 
Başkanlığından geliyorum. Acaba zatıâliniz hiç sali
silat kokusu aldınız mı Beyefendi?... Yani, siz hiç 
soyunma odası gördünüz mu?... Bir takımın bir idare
ci tarafından soyunma odasında ziyaret edilmesi, o 
takımın ikinci devrede veya maçın başında moraline 
tesir eden faktördür. Bir Gençlik ve Spor Bakanının, 
önemli olan Milli Takımın antrenman maçına gidip, 
soyunma odasında o gençlerin ellerini sık a bilmeleri, 
«Bir derdiniz var mı?» diye sorabilmeleri ve onların 
terli yüzlerini öpebilmeleridir. Ben bunu yaptım. Bu
nunla beni itham ediyor ve tenkit ediyorsanız, bun
dan şeref duyduğumu ifade etmek isterim. (A.P. sıra
larından alkışlar) 

Sayın senatörler; 
Şimdi, önemli bir noktaya geleceğim. Bazı husus

larda çok büyük farkımız var. Gençlerin isteklerinin 
olduğu doğrudur. Bu isteklerini gerçekleştirmek iste
dikleri de doğrudur; ama gençlerin istekleri var, genç
lerin istedikleri var, bunların yerine getirilmesi lazım
dır, diye bir gerekçe göstermek suretiyle, anarşiyi mu
bah görmek mümkün değildir. Eğer Türkiye'de birta
kım istekleri, özellikle ekonomide gelişmekte olan ül
kelerin, ekonomisinde olduğu gibi bir ekonomik de
yimle kabaran arzuların mevcut olduğu bir ülkede, 
istekleri yerine getiremiyoruz, istekler yerine gelsinin 
üstüne çullanır ve bırakır isek, o istekler olana kadar 
memleket altüst olur. 

Sizinle bu noktada, Cumhuriyet Halk Partisinin 
Sayın Sözcüsüyle bu noktada beraber değilim. Bu is
tekler mubahtır. Bu isteklerin yerine getirilmesi Dev
letin görevidir, Hükümet olarak bizim görevimizdir. 
Bunu açıkça ifade edeyim; ama o isteklerin oluşuna 
değin, o istekler olacakmış gibi, o isteklerin gerçekleş
mesine değin, anarşiyi ve terörü ve onun sahiplerini 
Devlet takipsiz bırakamaz. Gençlik meselesini sadece 
bu noktada görmekte hata vardır, kanun boşlukları 
vardır, bu kanunların da Meclislerimizden geçmesi 
lazımdır. Aslında bu kanunların bu biçimde dile geti
rilmesinin de manasını anlayamıyorum. Bu kanunlar 
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ileriye sü-
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rüLmüş, getirilmiş kanunlardır. Biz de başımızın üstü- ı 
ne koyduk, bu kanunlar geçsin diyoruz. Dün yaptı- j 
ğınızı bugün tenkit ediyorsunuz. Aramızda bir fark ] 
var. I 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Yak öy
le bir şey, asabiyete kapılmayın Sayın Asal. I 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 
'(Devamla) — Sayın Cumhuriyet Halk Partisi, bizim 1 
10 sene evvel 15 sene evvel söylediğimiz bir sözü, I 
benim söylediğim bir sözü, Genel Başkan Yardımcı- I 
sı sıfatıyla, o zaman; Sayın Başbakanımızın, Genel I 
Başkanımızın söylediği o bir sözü, 10 - 15 sene son- j 
ra söylediği bir sözü, yaptığı bir hareketi, sevk ettiği I 
bir kanunu 15 sene sonra bizim karşımıza getiriyorsu- I 
nuz. Getirmekle de, o kadarla da kalmıyor. Rahmetli I 
Menderes'in 1950 de söylediği bir sözü de bizim önü- I 
müze getiriyorsunuz, biz hepsini şerefle tekabbül edi- I 
yoruz; ama biz zatıâlinizin Önüne getirdiğimiz zaman I 
s'z de bir reddi mirasa muhatap bırakıyorsunuz, I 
«Reddi miras» ettik diyorsunuz, yakanızı kurtarıyor- I 
sunuz, biz hâlâ sorumluluğu devam ettiriyoruz. Kanun- I 
lan siz getirdiniz. Bu kanunları biz tekabbül ettik ve 
çıkmasını istiyoruz ve anarşi ile mücadelede bunları I 
birer etkin vasıta olarak görüyoruz. I 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Çok si
nirlisiniz efendim, her şeye rağmen sakin olunuz, siz I 
Bakansınız. 

ATA BODUR (Ordu) — Biz sizi dinledik, biraz 
da siz dinleyin. 

BAŞKAN — Lütfen... 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALAT ASAL 

(Devamla) — Peki efendim, daha sakin konuşayım. I 

Beyefendi, bakanla senatör, bakanla milletvekili I 
arasında fark görmüyorum. Ben bugün Bakanım, ya- I 
rın da zatıâliniz bakansınız; bakan olunca insanın tav- I 
rı tarzı değişiyor mu... I 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) Biraz sakin 
olun efendim. f 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, ne I 
demek istiyor?.. I 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 
(Devamla) — Ama... J 

'BAŞKAN — Devam edin _efendim, karşılıklı ko- I 
nuşmayın; devam ediniz Sayın Bakan. I 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 
(Devamla) — Sükûnet sahibi olabilmem için muhite- I 
rem beyefendi, meseleyi... I 

ATA BODUR (Ordu) — Biz sizleri dinledik, din
leyin efendim. | 

i BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı, Hatibin silsile-i 
j merâtibini bozmayın. 
j ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Sakin 
t olun Bakanım, çok sinirlisiniz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 
I (Devamla) — Emredersiniz. 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — Dinleyin. 

NURHAN ARTEMİZ (İzmir) — Yoklama iste-
I riz... 

AHMET CEMİL KARA (Trabzon) — İsteyin. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 

I (Devamla) — Affedersiniz efendim, sakin olunuz. 
I BAŞKAN — Sayın üyeler; lütfen rica ediyorum, 
I rötarımız var, yetiştirmek mecburiyetindeyiz. Böyle 
I karşılıklı konuşursanız Bütçe çıkmaz. Rica ediyorum. 

I Lütfen Sayın Bakan devam ediniz, karşılıklı ko-
I nuşmayınız. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 
I (Devamla) — Zamanım gidiyor, ona üzülüyorum, 
I Değerli arkadaşlarım; 
I Akademileri biz feci vaziyette devraldık. Akademi 
I mezunlarına iş verilmesi hususunda tamamen muta-
I bakatımı beyan ediyorum. Akaderi mezunlarına iş 
I verilmesi hususunda elimden gelen gayreti sarf edie-
I ceğim. Yalnız bu arada hemen söyleyeyim, vakit ge-
I çiyor. 
I Değerli senatörler; 
I Benim bu Bakanlığın başında bulunduğum sürece, 
I benim felsefeme mensup olup da, benden sonra bu 
I Bakanlığın başına gelecek olanlar için tek bir politi-
I ka vardır; Atatürk çizgisinin üzerinde olmak ve ni-
I tetikleri Anayasada yazılı Cumhuriyet esaslarına bağ-
I lı kalmak; yani Devletin ülkesiyle ve milletiyle bü-
I tünlüğüne inanmak. Bu unsurlara havi olan akade

mi mezunlarına, Bakanlığımızca iş aranacak ve iş ve-
I ölecektir. Hukuki bakımdan Sayın Sözcü hiç tered-
I düdünüz olmasın. İyice incelenmiştir, Devlet Perso-
I ne! Dairesinden gerekli mütalaa alınmıştır, elimizden 
i geldiğince bu istikamette, bu çizginin üstünde olan 
I akademi mezunlarına iş vereceğiz. 

I Yalnız burada da tenkit bize geliyor. İlk mazun-
j larını 1978 - 1979 yılında vermiş olan akademiler, 
I mezun verdikleri zaman, muhterem zamanınızın İk-
I tidarı vardı. Bunlara iş verilmemiş olması, iş verilme-
I meşinin tenkidini bize yüklüyorsunuz, bizim tarafı-
I mızdan iş verilmedi diyemiyorsunuz. Bunu da tespit 
I etmeme imkân veriniz, lütfediniz 
I Şimdi bakınız, akademilerde hakikaten, gerçek-
| ten.., 
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ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Onu da 
söyledik efendim, merak etmeyin. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 
;(Deva)mla) — Bıraktınız benim mensup olduğum Hü
kümeti Beyefendi, bıraktınız benim mensup olduğum 
Partiyi, benim Beşiktaş Kulübü Başkanlığından baş
layıp, YTP'den girdiniz, Bütçe Komisyonunda söy
lediğim sözlere kadar geldiniz, ben bunlara cevap 
vermeye başlayınca sinirleniyorsunuz. Olmaz böyle 
şey. 

BAŞKAN — Sayın Bakkalbaşı, Sayın Demirayak 
Sayın Bakanın şahsıyla uğraşırken, siz de gülümsü-
yordunuz. Cevap vermek hakkıdır, cevap verecek el
bette. Müdahale etmeyin rica ederim, cevap veriyor. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Yardım
cı olmak için yapıcı konuşma yaptık. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Methet
ti daha ne yapsın?.. Azarlamayın. Methetti azarlıyor
sunuz, yerdi azarlıyorsunuz; yapmayın Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANİ TALÂT ASAL 
(Devamla) — Peki efendim, hay hay estağfurullah, 
öyle bir düşüncem yok. 

Değerli arkadaşlarım: 
Şimdi bir vesika huzurunuza getiriyorum. Manisa 

Akademi Başkanı Yardımcısı; «Akademiye alınacak 
devrimci öğrencilerle ilgili çalışmalarımız sonuçlandı. 
İvedilikle bütün olasılıkları değerlendirdik ve önce
den anlaştığımız üzere, size devrimcilerin listesini 
gönderiyoruz". Hepsinin Manisa'daki istediğimiz dev
rimci eyleme katılacağına garanti veririz. Derneğe 
başvuranların içindeki iki yüzlü faşistlerin de bulun
duğu saptadığımız için önceden gönderdiğimiz lis
teden bazı isimleri çıkarttık, bizim dışımızda, devrim
ci geçinen oportünistlerin verdiği listelerin yanıltıcı 
olduğunu saptadık. Bunun için mührümüzü taşıma
yan hiç bir isim istemimizin olmadığını biliniz. Geliş
melerle ilgili diyalogumuzu, önceden saptadığımız 
devrmci öğretmenlerle sürdürelim. 

Devrimci uğraşıda başarılar. Cumhuriyet Halk 
Partilileri de almayın.» diyor. İfade ettiniz de onun 
için ifade ediyorum ve bunun imzası Dev - Genç Yö
netim Kurulu. 

Değerli senatörler; 
Bakınız talihsizliğe ki, bu yazı geldikten sonra, 

bizden önceki İktidarın Sayın Gençlik ve Spor Baka
nı bunun doğru olup olmadığını teftişe geliyor, tef
tiş dosyası ile ve o zaman Dev - Genc'in arzusunun 
yerine getirildiği 42 isimden 32'sinin akademiye alın
dığı. sonradan da beşinin alındığı ve beşinin de kayıt

tan vazgeçtiği sabit oluyor; ama bu dosya yerinde ka
lıyor, teftiş raporu böyle olduğu halde kalıyor ve on
dan sonra da hiç bir muamele yapılmıyor. Elimde 
üzülüyorsunuz diye söylüyorum, akademiye hitaben 
yazılmış ve Sayın Selefimin şifreli kasasından çıkar
tılmış vesika var. «Bizim iznimiz olmadan kimseyi 
akademiye almayınız» diye, TÖB - DER mektup ya
zıyor, Dev - Genç mektup yazıyor. Biz bunları ken
diliğimizden bulmadık. Bunları biz muhterem sele
fimin şifreli kasasından çıkarttık sevgili arkadaşla
rım. Teftişe tabi tutulmuş; ama teftişin sonunda hiç 
bir şey yapılmamış 

Değerli arkadaşım, 150 bin kişilik staddan söz 
ediyor. Hemen arz edeyim ki, 150 bin kişilik stadı 
Sayın Başbakanımız vaat buyurduklarına göre, vaat 
buyurdukları her şeyin yapıldığı gibi, 150 bin kişilik 
stad da yapılacaktır; ama, şu kadarını söyleyeyim, 
Bakanlığa geldiğimiz tarihten başlamak suretiyle der
hal tesislere el koyduk. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsüne hitap ediyorum 
ve onu cevaplandırıyorum. 

Yarım kalmış tesisler bitirilecektir. Programa alı
nıp da başlanmamış olan tesisler başlanıp bitirilecek
tir. Bunun üzerine büyük bir hızla eğilmiş bulunuyo
ruz, Yalnız, şu kadarını söyleyeyim, İstanbul İnönü 
Stadında 22 bin kapasite artımı yapılacaktır. Ali Sa
mi Yen Stadı 44 bin kişiliktir: Galatasaray Kulübün
den intifa hakkı alınmıştır. Bizim tarafımızdan tamir 
edilip, sporumuzun emrine tahsis edilecektir. Muka
vele imzalanmıştır, keşfi yapılmıştır. Gene İnönü 
Stadyomunun 22 bin kapasite keşfi yaptırılmıştır. Se
zon sonunda inşaata başlanacaktır. Ali Sami Yen 
Stadının Çarşamba günü noterde mukavelesi imzala
nacak, önümüzdeki Perşembe günü de inşaata başla
nacaktır. 

Fenerbahçe Stadı 40 bin kişiliktir. İnşasının biti
rilmesi için. bütün gücümüzle çalışmaya başlamış bu
lunuyoruz. Beden Terbiyesine taalluk eden işlere he
men başlanmıştır. Bu suretle. 40 bin kişilik bir kapa
site daha İstanbul'umuzun emrine girecektir. 

Fulya tarlasının, Fulya tarlası stadının yapılma
sı için, Beşiktaş Kulübü Başkanı olduğum zaman sarf 
ettiğim gayretler doğrudur; ama, bu gayretler, (Ge
ne böyle söylemek mecburiyetindeyim) bizim İktida
rımız zamanında semeresini vermiş, planlanmış; size 
de temelini atmak düşmüştür. Bu inşaatı da hızlan
dırmış bulunuyoruz. 

Ayrıca, Sarıyer Stadını da faaliyete açmış vazi-
yeteyiz, maçlar oynanmaktadır. Bununla şunu de-
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mek istiyorum: Şeref Stadının kapatılması bir mua
heze konusu oldu. Sayın Sözcüye şunu ifade etmek 
isterim: Şeref Stadının toprağında sağlığa aykırı olan 
hususların mevcudiyeti tespit edildi. Bunun üzerine, 
bu sağlık raporu üzerine kapatıldı. Şeref Stadı bizim 
değil efendim, bizim değil. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Emekli 
Sandığının. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 
(Devamla) — Emekli Sandığının. Beşiktaş Kulübü
nün kirasında. Bu itibarla, Şeref Stadının kapatılma
sı meselesinin bizim bir kusurumuz olanak ortaya 
konulmasını anlayamadığımı maateessüf ifade etmek 
isterim. 

Yalnız şu var ki, Şeref Stadını kapattık, Sarıyer 
Stadını devreye soktuk^ Şeref Stadındak'i mani zail 
olmak üzeredir. Bu maninin zail olması için elimiz
den geleni yapıyoruz. Şeref Stadı da en kısa zamanda 
devreye girecektir. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Bu haf
ta girdi Sayın Bakan, bu hafta orada antrenman yap
tılar. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANİ TALÂT ASAL 
(Devamla) — Demek ki, ondan benim haberim ol
mamış size cevap hazırlamaktan. 

Şimdi, söylediğim zaman «Sinirleniyor» diyorsu
nuz. Metni dikkatle okudum dışarıda. Kimlerle işbir
liği, kurnazca politika, kurnaz bir politikacı. Yani, 
bunlara cevap vermek gerekiyor mu, gerekmiyor mu?.. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞl (Konya) — Hepi
miz öyleyiz, merak etmeyin. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 
(Devamla) — Yani, şunu söylemenin ne manası var? 
Hani sporla, gençlikle benim kurnaz olduğum, kur
naz politikacı olduğum, ağzımın iyi laf yaptığı.. Ne 
demek bu yani?.. Anlayamadım. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞl (Konya) — Üslup 
meselesi. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANİ TALÂT ASAL 
(Devamla) — Gene de sesimi çıkartmayayım. Siz ce
vabı verdiniz Beyefendi. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Söylen
memiş farz edin. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 
(Devamla) — Ama, şunları sokmuş bulunuyoruz. Şu 
dediklerimin hepsi devreye girmiştir. 

TRT ile va:ki anlaşmamız gereğince yarın akşam
dan itibaren eğitimci yayınları izlemeye başlayacak
sınız. Bu suretle, vatandaşlarımızın çok üzerine düş

tüğü sporda bazı şeyleri öğrenmeleri imkânı hâsıl 
olacaktır. Gazetelerle temasımın sebebi budur. Ayak
larına kadar gittim, yalvardım, yalkardım; bir sütun 
ayırın, eğitimci yayın yapılsın dedim. Gazeteler de 
önümüzdeki günlerde birer sütun halinde haftada bir 
defa eğitimci yayınları yapacaktır. 

Sayın Sözcü, gazetelere niçin gittiğimi de şimdi 
öğrendiniz. Herhalde memnun olmuşsunuzdur. 

Gelelim bu tayinler meselesine. Hiç açmamanızı 
çok rica ederdim, çok isterdim. 

Sayın senatörler; 
Beden Terbiyesi Genel Müdürünü ben tayin et

tim. Benim Bakanlığımda halen Cumhuriyet Halk 
Partisi Gençlik Kollarından gelen arkadaşlarım var; 
hiç birinin kılına dokunmadım, duruyorlar. 

En yüksek makama, (Teşrifinizde anlatırım. Za
bıtlara geçsin için söylemiyorum) sizin Bakanınız ta
rafından en yüksek maikama getirilen şahıs, bizatihi 
o Bakan hakkında maateessüf gazetelerde yayınlanan 
beyanı vermiştir. Kendisine sorduğum zaman, «Bu
nu niçin yapıyorsun?.. Niçin bir Halk Partisi iktida
rını k ötülüyor sun?...» dediğim zaman, «Ben Halk 
Partili değilim. Ben TİP Gençlik Kollarında yetiştim» 
demiştir. Benim, Bakanlıktan bugün Beden Terbiyesi 
Uzmanlığına tayin ettiğim kişi budur. Ne olmuş ya
ni?... 

Ben, benden evvelki İktidarın yaptığını yapmadım. 
Siz, büyük bir iltifat yaptınız, iltifatta bulundunuz ve 
beni onore ettiniz. 

Karşımda oturan Talât Akgül Hoca'yı, 33 sene
lik memuru ve onunla beraber olan 25 - 30 senelik 
memurlar, Spor Totonun en. üst katında tabure üs
tünde ve de kaloriferleri yanmadan oturtulmuşlardır. 
Bununla kalmamıştır. İsmini zabıtlara geçirdiğiniz 
için söylüyorum. Benim, Başmüşavir olarak (Ben ta
yin ettim) tayin ettiğim Sayın Talât Akgül'ü, muh
terem selefim nereye tayin etmiş biliyor musunuz?.. 
Hakkâri'ye. 

33 senelik bir memuru Hakkâri'ye tayin eder mi
siniz?.. Edersiniz efendim. Tasarrufunuz böyledir. 

ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Zulüm etmişler. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 

(Devamla) — Zulüm de yapmamak için. 
Gerekçesi ne biliyor musunuz muhterem senatör

ler?.. Tayinin sebebi, Hakkâri'deki tesisleri incelemek 
için. Gençlik ve Spor Bakanlığının da Hakkâri'de di
kili bir ağacı yok. Mardin'in DöngeTinde bizim, ya
zın kurulan çadırlı kamplar var. Bu kamplardan ça
dırlar kalkıyor kışın, bir barakaya konuyor. Bu ba-
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rakada da bir bekçi var. Hayır, 10 tane. Gençlik ve 
Spor Bakanlığı kuruldu kurulalı orada çalışan, yük
sek derece iktisap etmiş olan 10 memuru çadırların 
bulunduğu barakada görevlendirmek için Döngel'e 
göndermişler. Her halde Döngel'e dönüp gelmeme
leri için göndermişler sayın senatörler. Bunun başka 
türlü izahı yok; ama bana (AP sıralarından alkışlar) 
bir tek memurun bu tarz muameleye tabi kılındığı
nı gösteremezsiniz. Her türlü tenkide, her türlü söze 
rağmen ben, Devlet memuru zihniyetine hâkim, Dev
let memuruna değer veren bir siyasi teşekkülün men
subu olarak, Bakanı olarak hiç kimseye bu ezayı, ce
fayı yapmadım. Yani, 33 sene Devlete hizmet etmiş 
olan, İngiltere'de spor tahsil etmiş olan bir zatı Hak
kâri'de spor tesisi olan yere tayin etmedim sevgili ar
kadaşlarım. Benzerini de yapmayacağım. 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Grubu
muzdan böyle bir iddia gelmedi Sayın Bakan. Aksi
ne, takdir ettik, Talât Beyi getirdiniz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 
(Devamla) — Şimdi, arkadaşım diyor ki, «Talan et
tin» diyor, «Hallaç pamuğuna çevirdin» diyor. Laf 
bu. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Federas
yonları dedik Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 
(Devamla) — Oraya da geleceğim. 

BAŞKAN — Çok rica ediyorum efendim. 
Sayın Bakan cevap veriyor Sayın Bakkalbaşı, ri

ca ederim. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANİ TALÂT ASAL 

(Devamla) — Son 2 yıl içinde... 

ERDOĞAN BAKKALBAŞI (Konya) — Yanlış 
oluyor. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANİ TALÂT ASAL 
(Devamla) — 22 ayda 3 müsteşar, 7 müsteşar yardım
cısı, 23 genel müdür değiştirilmiş ve bunların içinde 
de maateessüf hakikaten 24 saat bile genel müdürlük 
yapmayan var. 

Şimdi geliyorum... 
REFET SEZGİN (Çanakkale) — Rakamları bir 

daha okursanız, 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Sayın Başkan, 
an-cemaat-ül müzakere yapıyoruz. Çok iyi bir şey 
bu... 

BAŞKAN — Sizin müdahaleniz, o «an-cemaat-ül 
müzakereye» dahil. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 
(Devamla) — Efendim, 3 müsteşar, 7 müsteşar yar
dımcısı, 23 genel müdür. 

Şimdi, bir noktaya geliyorum. 
CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Dahil, evet. Ben 

de haksız olmuyorum. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 

(Devamla) — Çok önemli bir noktayı arzıma izin 
veriniz efendim. 

5 . 1 . 1978 tarihinden 12 . 11 . 1979 tarihine ka
dar, sadece Bakanlıkta yapılan tayin 151 kişi ve bun
lara ödenen para 8 milyon 544 bin 591 lira, fiilen 
ödeme yapılmış sayın senatörler. 

Diyor ki sevgili arkadaşım, «E, siz öyle bir şey 
yaptınız ki, temmuzda yapılan imtihanları kazandığı 
halde bunları tayin etmediniz» Üzülerek arz edeyim; 
bakınız, İktidarca 5.1.1978'den 12.1.1979 tarihine ka
dar tayin edilen 873 memur, 481 işçi, yekûn 1354. 
Bunun 670'i de Ekim'de seçim yapılmış, Cumhuriyet 
Halk Partisi seçimi kaybetmiş, Hükümet kurulması 
sırasında yapılmış. 

Şimdi, yapılan imtihan da doğru değil. 22.10.1979 
tarihinde imtihan yapılmış, geçmiş iktidar zamanın
da. 22,10.1979 saat 17.00"ye imtihan günü konulmuş, 
mesai bitmiş, 657 sayılı Kanuna muhalif; ama imti
han yapılmış. Yazılı sınavla iktifa edilmemiş saat 17.00 
de mülakatı da yapılmış ve sevgili arkadaşlarım bun
lar 62 kişi. 62 kişi de bir odaya doldurulmuş. Ben 
keşfini yaptırdım. 62 kişi değil, 12 kişiyle bile sınav 
yaptırmanız mümkün değil. 62 kişiyi ayakta koysa
nız oraya sığması mümkün değil, gittim gördüm. 
Bu 62 kişi de sınav kazanmış gibi işe alınmış. Şimdi 
ne yapacağız diyerekten ellerimizi başımıza koyduk 
düşünüyoruz... Ekmek parası kazanmış, işine nihayet 
versek bir türlü, vermesek bizim zamanımızın değil. 
Selefim zamanının müfettişleri rapor vermişler. Dev
let Personel Dairesi de mütalaa vermiş, «'Bunların 
işine nihayet vermek lazım» diye. 

Şimdi, sevgili arkadaşım gelmiş, «Yapılan imti
hanlara göre adam almıyorsunuz» diyor. E, bunların 
imtihanının hiç birisi 657 sayılı Kanıma uygun değil 
ki, 62 kişi bir yerde imtihan olmuş, bir odada; ayak
ta durulması mümkün değil. 

BAŞKAN — Sayın Bakan beş dakika içerisinde 
bitirmenizi rica edeceğim efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 
(Devamla) — Hay hay efendim. 

Bu, bir yatırım Bakanlığıdır. Federasyonlar hal
laç pamuğu gibi atılmamıştır. Bunu teker teker çıkart -
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tim, böyle bir sualin tevcih edileceğini bildiğim için 
çıkarttım. Her federasyonda, bundan evvelki federas
yonlarda görev yapmış arkadaşlarımız vardır; mesela 
Futbol Federasyonundan yarısı bizden evvel görev 
yapmış arkadaşlarımızla doludur. Orhan Şeref Apak 
zamanında Federasyon Başkanlığı yapmış, Cemal Sal
tık zamanında Federasyon üyeliği. Başkanlığı yapmış 
şahıslar federasyonlarımızdadır; bir yenilik getirdik. 

Türk sporuna yenilik getiriyoruz, Türk sporunun 
hukukunu kuruyoruz... Sayın Adalet Partisi Sözcüsü
nün ifade buyurduğu gibi, semt sahaları yapıyoruz, 
açık tesisler yapıyoruz. Ümit ederim ki, büyük şehir
lerimizin, sonra da Anadolu'muzun sahalarını bu yılın 
sonbaharına kadar ve önümüzdeki bir yıl içerisinde 
Türkiye'yi küçük; ama gençlerimizin yararlanacağı 
sahalarla dolduracağız. Sanıyorum, Ankara, İstanbul 
ve İzmir'deki teşebbüslerimiz bu yılın güz ayına kadar 
neticesini verecektir. Federasyonlar da hiç bir şey 
yapmadı. 

'Bir de üzülerek arz edeyim basketboldan bahsedi
yorsunuz?.. Basketbol fikstürünü ben yapmadım efen
dim... Basketbol fikstürü Yüksel Çakmur Beyefendi 
zamanında yapılmış, ben uyguladım. Niye beni tenkit 
ediyorsunuz?... Gelip sorsanız söyleyeceğim. Sizin 
yaptığınızı uyguladığım zaman tenkit ediliyorum. Uy
gulamadığım zaman tenkit ediliyorum. Bir şey söyle
yeyim mi? Bir şarkının mısra, ile «Sevsem azarlar, sev
mesem azarlar.» 

«Mafia» kelimesini metne geçirmiş olmanızdan 
üzüntü duydum. Sporda Mafia yoktur. Mafia var idi 
ise, zamanı iktidarınız o Mafia'yı çıkartmadığı için 
Türk Ceza Kanununun 240'ncı maddesine göre en az 
sorumludur ve ben bunu Meclisten isteyeceğim. Ma
demki bugün 'buraya geldi.. «Mafia var» diyorsunuz. 
Futbolda Mafia var... E, 22 ay başında duruyorsunuz. 
Ben de spcr kulübü Başkanlığından geliyorum, ben de 
Mafia'ymı ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa 
Bey de Mafia; hepimiz Mafia'yız; ama bunun hesabı
nı biz. soracağız. Bu sorulacaktır. Ya bu ispat edile
cektir. İspat edildiği takdirde, niçin 22 ay bekledim 
diye ben parlamenter olarak soracağım, yahut da 
bizim şereflerimizi ve kulüp başkanları olan arkadaş
larımızın şereflerini kurtaracaksınız. 

Şunu Söyleyeyim: Beden Terbiyesi Genel Müdü
rünü ben tayin ettim. Sizin gençlik kollarınızdan gelen 
Bakanlığımda arkadaşlarımız var, kıllarına dokunma
dım. 'Benim Genel Müdür tayin ettiğim genç arkada
şım da, benim Genel Başkan yardımcısı bulunduğum 
zaman benim Gençlik Kollarım Genel Sekreterimdi. 

Kendisine güveniyorum ve kendisinin bütün tasarruf
larını tekabbül ediyorum. Sorumlu benim; ama o 
tarzda sorumluyum ki, her zaman için hesaba alnımız 
ak, yüzümüz pak bir biçimde amadeyiz. Bundan do
layı herhangi bir çekintim yoktur. 

Bu, bir atletin yazdığı mektubu cevaplayışıma inti
zar buyurmayınız. Lütfediniz cevaplamayayım. Yal
nız şu kadarını söyleyeyim; ismini, sözünü etmek is
temiyorum; - İsminden bahsettiğiniz atlet bizim zama
nımızda getirilmiş, bizim zamanımızda Beden Terbi-
yesi'ne yerleştirilmiştir, memur yapılmıştır. Halen Be
den Terbiyesinden 6 bin lira almaktadır; 2 800 lira 
itici güç yardımını biz getirdik, ondan faydalanmak
tadır, 3 bin lira da İstanbul Yenişehir Kulübünden 
dz net almaktadır; 11 bin 800 lira maaş almaktadır, 
para geçmektedir eline. Benim Umum Müdürümün 
eline 10 bin lira geçiyor... Bunun adına «Amatör 
sporcu» diyorsunuz. Yani, anlayamadığım bir şey; 
Devlete ait yer, ben bütün amatör sporcuları Devle
te ait yerde oturtmaya mecbur muyum? O zaman ba
na çıkıp da herhangi bir sporcu, okçuluk yapan bir 
milli sporcu «Bana niye yer vermiyorsun?.» demez 
mi?.. Güvenlik gerekleri dolayısıyla arama yapılmış
tır, arama yapmaya benim yetkim yoktur; 1402 sa
yılı Kanunu parlamenter olarak sizin bilmeniz gere
kir; Binaenaleyh bu aramayı sıkıyönetim yapmıştır. 
Yalnız burada yapmamıştır, bütün 19 Mayıs'ta yap
mıştır, bunun detayına girmeyi doğru bulmamama izin 
veriniz efendim. E, tabiatıyla bu kısmını bilmiyorsu
nuz da, Mehmet Yurdadön'ün bilmem kaç kilometre 
süratle Spor Bakanlığı önünden geçerken yüzünün şek
lini bir romantizm içinde Sayın Sözcü anlatabiliyor
sunuz... O gün Parlamentodan ayrılmakhğımız Cum
huriyet Halk Partisi Grubunca ve Adalet Partisi Gru
bunca gruplarımıza tebliğ edilmişti. Zatıâliniz de bu
radaydınız. Mehmet Yurdadön'ün, o atletin yüzünü 
Gençlik Spor Bakanlığının önünden geçerken bura
dan nasıl gördüğünüzü merak etmeme izin veriniz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsamaha hakkınızı 
da kullandınız. Şimdi, sorular var. Lütfen soruları da 
cevaplandırın, bağlayalım. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 
(Devamla) — Baş üstüne efendim, emredersiniz. 

Sayın Baişjkanlığa 
Aracılığınızla Gençlik ve Spor Balkanlığı bütçesini 

müzakeresinde aşağıdaki sualin Bakan tarafından ce
vaplandırılmasını temenni ederim. 

Bolu 
Orhan Çalış 
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Soru: İstanbul Abdi İpekçi Spor Salonunun temel I 
atma töreni ile ilgili bir suiistimal var mıdır?» 

BAŞKAN — «Vardır, «veya» yoktur» diye ce
vap verin efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 
(Devamla) — Efendim vardır. Bir suiistimale taal
luk eden cihet vardır. İki cümle ile arzıma izin ve
rir misiniz? Sadece iki cümle; yani iki dakika için
de. 

Efendim, Abdi İpekçi Spor Salonunun açılması, 
temel atma merasimi dolayısıyla Ankara'dan verilen 
talimat ile birtakım Sayın Ecevi^i öven, Cumhuriyet 
Halk Partisi İktidarını öven sloganlar ve Sayın 
Ecevit'in posteri yapılmak istenmiş. O zamanın Böl
ge Müdürü olan arkadaş, «Bunun yapılması müm
kün değil, çünkü tahsisatım yok» demiş. E, «Tahsi
satın yoksa bul!» demişler. Bulursun, bulamazsın; 
netice itibariyle 150 bin lira avans almış bu arkadaş. 
Yani, bölgeden 150 bin lira avans almış, sarf elfrniş. 
Bu malum şekildeki afişler, posterler yapılmış, asıl
mış. «150 bin lirayı gönderin bu avansı kapaitayım.» 
demiş. «Biz ödemeyiz.» demişler. Adam mektup yaz
mış, dosyada var, «Anamdan, babamdan kalan evi 
saitacağun ibana sattırmayın parayı gönderin.» di
yor. Para bir türlü gitmemiş. Zavallı 150 bin liralık 
avansı kapatmış. Şimdi 150 bin liralık avansı adam 
mı kapattı, bir başkası mı kapattı... Bir 150 bin lira 
sarf edilmiş; fakat 150 bin liranın nereden sarf edil
diğinin mahreci meçhul. O zavallı da 150 bin lira 
alacaklı durumda. 

Senato Başkanlığına 

Aşağıdaki yazılı soruma Gençlik ve Spor Bakanı 
Sayın Talât Asal'ın cevap vermesini arz ederim. 

Kırklareli 
Beyti Arda 

Beden Terbiyesi Genel Müdürünün silahlı mu
hafızı olarak görev yapan MHP Kırklareli Gençlik 
Kolu Başkanı ve polislere tabanca çekerek Devlete 
hakaret eden ve Kırklareli Ağır Ceza Mahkemesince 
6 ay ağır hapis verilen Ve cezası infaz edilen, halen 
Kırklareli ceza mahkemelerinde 10'a yakın dosyası 
olan Yakup Ceylan'ın Beden Terbiyesine şef olarak 
tayininin sebebi nedir?.. 

BAŞKAN — Buna yazılı cevap istiyorlar. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 
(Devamla) — Başüs'tüne, emredersiniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Başkanlığa, 
Aşağıdaki sorumun aracılığınızla Sayın Bakan ta

rafından cevaplandırılmasını... 
BEYTİ ARDA (Kırklareli) — Sayın Başkan, 

sözlü verebilir mi acaba? 

BAŞKAN — Efendim .. 
BEYTİ ARDA (Kırklareli) — Cevap verecekler 

mi?... 
BAŞKAN — «Yazılı» diyorsunuz efendim, orada 

«Yazılı» ibaresi var. 

BEYTİ ARDA (Kırklareli) — Sözlü versin Sa
yın Başkanım. -

BAŞKAN — «Yazılı» ibaresi var efendim, oku
dum zapta girdi. 

BEYTİ ARDA (Kırklareli) — Tamam da, sözlü 
olarak verirse memnun olurum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — «Yazılı vereceğim» dediler. 
ATA BODUR (Ordu) — Yazılı olarak talebin 

var. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 

«Eski, Gençlik ve Spor Bakanı Yüksel Çakmur 
zamanında tayin ve nakledilen memur sayısı ne ka
dardır ve nitelik pozisyonları nelerdir?..» 

Bu soruyu Sayın Ahmet Cemil Kara soruyor. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI TALÂT ASAL 

(Devamla) — Bunu bir ölçüde cevapladım. Bazı ta
yin edilen arkadaşlarımı söyledim, adedi çok fazla. 
Onun için müsaade ederseniz hafızamda tutmam müm
kün değil, yazılı olarak cevaplayayım efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Tamam, teşekkür 
ederim Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANİ TALÂT ASAL 
(Devamla) — Sözümü bağlamama izin veriniz. 

Sayın Başkanım, değerli senatörler; 

Bizi dinlemek lütfûnda bulunduğunuz için teşek
kürlerimi sunuyorum. Anayasanın gösterdiği ve Ata
türk'ün aydınlattığı yolda Allah'ın verdiği inançla 
Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yürüyeceğimize inan
manızı rica eder, hepinize en derin saygılarımı suna
rım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1980 mali yılı bütçesi 

üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. Bölümlere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
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Bölümleri okutuyorum : 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçeli 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 98 661 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Okul içi beden eğitimi ve spor 
hizmetlerinin geliştirilmösi ve 
yaygınlaştırılması 194 329 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
mişidir. 

112 İzcilik ve gençlerin boş zaman
larını değerlendirme hizme#eri-
rtin düzenlenmesi ve geliştiril
mesi 135 912 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Tesis ve işletme hizmetleri 4 894 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
mişidir. 

114 Beden eğitimi öğretmenleri ve 
spor görevlilerinim yetiştirilmesi 
ve eğitim hizmetleri 118 508 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul ölmeyenler... Kabul edil
miştir. 

115 Gençlik sorunlarının çözümüne 
ilişkin hizm'ötler 7 220 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul ölmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 837 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

Gençlik ve Spor Bakanlığt 198Q Mali Yılı Büt-
çösi üzerindeki görüşmeler bitmiş ve bütçe kabul 
edilmiştir. 

(Hayırlı ve uğurlu olsun, 

21. — 1980 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. {M. Meclisi : 1/338; C. Senatosu: 
1/672) (S. Sayısı : 972) 

BAŞKAN — Beden Terbiye'si Genel Müdürlüğü 
198q Yılı Bütçesi. 

Maddelere geçilmösini oylarınıza arz ediyorum. 
Kalbul edenler. Etmeyenler.. Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1980 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğüne 1980i mali yılında yaipacağı hizmetler için, bağlı 
.(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 2 523 503 CiClOı 
lira ödenek verilmiştir., 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi: 

Bölünl Lira 

1C|Ü Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 862 667 000 
IBAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kan 
(bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Türk Sporunun İdamösi va 
Geliştirilmesi hizmetleri 1 656 769 0,00! 
ıBAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kalbul edenler... Ka-ı 
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 4 0)67 000i 
İBAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka< 
îbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ıBAŞKAN — 1 nci maddeyi bağlı (A) işaretli 
cetvelle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler. Kalbul edilmiştir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün gelirleri, bağlı (jB) işaretli cetvelde gösteril-' 
diği üzere 2 523 50(3 0CJ0 lira olarak tahmin edil
miştir. 

'BAŞKAN =- (B) işaretli cetveli takdim ediyo
rum, 
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B — GETVELÎ-
Gelir 
tüirü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 45 0P3 0<W 
(BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Ka-ı 
ıbul ölmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 2 478 5CjO. 000 
(BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Ka-ı 
ıbul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

2 nci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünce 1980 Mali yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

iBu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 198Q Mali yılın
da da devam olunur. 

(BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cetvel
le birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştin 

Madde 4. — Bu harcamalara ait formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

IBAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cetvel
le birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir.. 

iMadde 5. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü mad
desi gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vü
cuda getirmek amacı ile, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü bütçesinin (A) işaretli cetvelde yer alan pro
jelerin Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 3530j 
sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler 
dışında kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık Bakanlı
ğına aynı unvanla aktarmaya Maliye Bakam yetkili
dir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kı
sımlar, projenin ikmali için müteakip yıl bütçesine 
devredilebilir. 

Bayındırlık Bakanlığı adı geçen işleri 3530 sayılı 
Kanun esasları dairesinde yürütür. 

ıBAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler., Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (B) işaretli cetvelin ilgili tertibin
de kayıtlı aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen 
gelir fazlalarını, gerektiği takdirde, hizalarında gös
terilen tertiplere ödenek kaydetmeye ve madde-

| 1er arası aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

I - Futbolda müşterek bahis gelirleri; (111) 
Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi hizmetleri 
programının (01) Sportif Faaliyetler Alfiprogramı-
nın (1'-0İQ1) kod numaralı faaliyeti ile (02) Spor Te
sislerinin îştetümesi, Yapım, Bakını ve Onarımları 
altprogramlarının (2-001) ve (2-O0f2) kod numaralı 
projeleri; 

II •( Spor faaliyetleri gelirleri : (90j0ı) Hizmet 
Programlarına Dağıtılamayan Transferler progra
mında yer alan (0|4) Sosyal Transfer altprogramınm 
(3-441) kod numaralı faaliyeti:ı 

iBu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısmı, 
ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dairesin
de gelir ve ödenek kaydolunur. 

iBu program, altprogram ve faaliyet ve projeler
den geçen yıllarda talhaikkuk edip de yılı içinde öde
nemeyen borçlar, müteakip yıl bütçesinin ilgili ter
tibinden ödenebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihin
de yürürlüğe girer. 

(BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir, 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Gençlik 
Spor Bakanları yürütür. 

.BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kaibul edenler., Etmeyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü kabul edilmiş, açık oya sunula
caktır; küreler dolaştırılsın-

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü 198Q Malı Yılı Bütçeleri hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

•952 S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 
133 üye iştirak etmiş; 109 kaibul, 24 ret, tasarı kaibul 
edilmiştir^ 

'953 S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 
138 sayın üye iştirak etmiş; 11Q kabul, 28 ret, tasan 
kabul edilmiştir^ 

954 S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 
132 sayın üye iştirak etmiş; 1017 kabul, 25 ret, tasan 
kabul edilmiştir^ 
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956 S, Sayılı Kanun tasarının açık oylamasına 
131 sayın üiyle iştirak etmiş; 109 kalbul, 22 ret, tasarı 
kabul edilmiştir. 

957 S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 
131 sayın üye iştirak etmiş; 1Q6 kabul, 25 ret, tasarı 
•kalbul edilmiştir, 

958 S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 
•127 sayın üye iştirak etmiş; 102 kabul, 25 ret, tasarı 
kabul edilmiştir. 

959 S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 
130 sayın üye iştirak etmiş; 105 kalbul, 25 ret, tasarı 
kabul edilmiştir. 

960 S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 
137 sayın üye iştirak etmiş; 109 kalbul, 28 ret, tasarı 
kabul edilmiştir. 

961 S, Sayılı Kanun tasarısının, açık oylamasına 
130 sayın üye iştirak etmiş 10|8 kabul, 22 ret, tasarı 
kabul edilmiştir „ 

962 S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 
(131 sayın üye iştirak etmiş; 107 kabul, 24 ret, tasarı 
kabul edilmiştin 

964 S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 
129 sayın üye iştirak etmiş; löl kalbul 28 ret, tasarı 
kabul edilmiştir. 

965 S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 
129 sayın üye iştirak etmiş; 101 kabul, 28 ret; taşarı 
kabul edilmiştir.' 
966 S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 131 

sayın ülye iştirak etmiş; 107 kabul, 24 ret; tasarı ka
bul edilmiştir. 

969 S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 
134 sayın üye iştirak etmiş; 109 kabul, 25 ret; ta
san kabul edilmiştir. 

1. — 1980 yılı\ Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; 
C. Senatosu: 1/649) (S. Sayısı : 949) (1) 

C) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

'BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 198Q 
Mali Yılı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerinde, 
Sayın Sıtkı Yırcalı, AP Gurufbu adına. 
Süreniz 3Q dakikadır. 
AP GRUBU ADINA t. SITKI YIRCALI (Balı

kesir) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, Sanayi 
Bakanlığının sayın mensupları; 

(1) 949 S. Sayılı basmayazı, 3.2.1980 tarihli 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1980 Bütçesi 
üzerindeki düşüncelerimizi ve temennilerimizi belirt
mek için huzurunuza gelmiş bulunmaktayım; hepini
zi saygıyla selamlarım. 

Bugün bütün dünyada ulaşım ve haberleşme araç
larının geniş ölçüde gelişmesi, hızlanması, bütün 
dünyadaki yaşantının, uluslararasındaki bağlantıların 
geniş ölçüde yerleşip bir bütün dünya haline gelmiş 
olmasını sağlamış bulunmaktadır. 

Bugün bunun yanında yalnız belli bölgelerde 
değil, bütün dünyayı ilgilendiren her çeşit ekonomik, 
siyasi, sosyal ve politik konularda da milletler her ne 
düşünceden olursa olsun, hangi kampta bulunursa 
bulunsun, kendi aralarında yeni birtakım oluşumlar
la birlikler, bütünlükler kurmaya başlamışlardır. İşte 
bunun yanında görüyoruz ki, bir tarafta NATO, 
bir tarafta Ortak Pazar, bir tarafta Dünya Banka
sı, bir tarafta ekonomik birlikler; öte tarafta da 
COMECON, bir tarafta da Üçüncü Dünya ulusları 
kendi aralarında bütünlük yaparak hem ekonomik, 
hem sosyal, hem politik birtakım anlaşmalarla ken
di savaşlarını, ilerlemelerini ve gelişmelerini yapmak 
yoluna doğru girmiş bulunmaktadırlar. Hatta Rusya, 
Çin gibi birtakım devletler ya doğrudan doğruya 
açıktan ya da aracı birtakım vasıtalarla dünyada ken
di ticaretlerini, kendi imkânlarını genişletecek yollar 
ve zeminler hazırlamaktadır. 

Yine dünya çalışma birlikleri, insan hakları, her 
çeşit sosyal kuruluşlar ile siyasal, ekonomik, sosyal 
sorunlarının yanında bir başka anlamla kendi bü
tünlüklerini sağlamaya başlamışlardır. Bu koşullar 
içinde devletin artık dünkü, sadece bir memleketin 
güvenliğini ve emniyetini sağlamak yolundaki göre
vinin ötesinde; devlet ekonomik olarak, sosyal olarak 
yeni birtakım hüvviyet kazanmış bulunmaktadır ve 
girişimlerinde daima bu hedefi uygulamak ve bunu 
takip etmek, bunu gerçekleştirmek için elinden gelen 
her türlü imkânı kullanmaya, dost, düşman ve hatta 
başka düşüncedeki, kendisine karşı olan birtakım 
uluslarla veya çevrelerle de çeşitli yönlerden rabıta
lar kurmak yoluna araştırmaya başlamıştır. 

Bütün bu oluşumlar içinde 1870'lerden Birinci 
Dünya Savaşına kadar devam eden, Avrupa'da görü
len ve anarşik hareketlere benzeyen olaylar da özel
likle dünyamızda, çağımızda 1968'den ve özellikle 
1973'ten sonra yeni birtakım gelişimler almış ve 
dünyanın her yerinde dışardan yapılan etkilerle bö
lünmüş ve bölme düşünceleriyle düşmanlıkla ve hat
ta dostluklarla çeşitli güçlere dayanarak içerde ve 
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dışarda kitlevi veya kişisel anarşizm ve terörizm 
büyümeye ve her yerde kendisini göstermeye başla
mıştır. Dünyanın bugün bize kadar gelen bu etki
leri içinde, bir Türkiye'de bulunmaktayız. 

Sayın arkadaşlarım; 
İşte bu koşullar içinde ve anlayışla daha Atatürk 

döneminden başlamak üzere Türkiye'mizin, çağdaş 
uygarlık düzeyine erişebilmek için içerde ve dışarda 
hem demokratik rejim için, hem de ekonomik kal
kınma bakımından atılımlarımız başlamıştır. Daha o 
dönemde Devlet eliyle başlayan birtakım yatırımlar 
yanında, sosyal gayelerin, sosyal hedefleri güden ku
ruluşlar da ortaya çıkmıştır Sümerbank, Etibank, ka
ğıt fabrikaları, şeker fabrikalarının ve çimento fab
rikalarının başlangıcı, MTA gibi çeşitli kuruluşlar 
başlamıştır. Bu kuruluşlar bir belli plan içinde olma
sa bile Atatürk'ün işaret ettiği ve Birinci İktisat Kong
resinden başlayan prensipler içinde yürütülüp gelmiş
tir. 

Onu takip eden yıllarda memleketimizde yeni bir 
demokratik rejim; yani Türkiye'nin toplum halkının 
kendi kaderine, Devletin kaderine olduğu kadar siya
si kaderine kendisi hâkim olmak prensipleri ortaya 
çıkmış ve 1950'de demokratik rejim kurulmuştur. 
İşte, 1950'de kurulan demokratik rejimden sonra da, 
yine Atatürk'ün kurmuş olduğu, planlamış olduğu 
devletçilik; yani Devletin, halkın yapamadığı, şahıs
ların yapamadığı işleri, teşebbüsleri yapması;, özel 
teşebbüsün girişimlerinde Devletin ona yardımcı ol
ması ve kişilerin teşebbüse girdiği hususlarda da yi
ne Devletin on her yönden yardımcı olması politika
sıyla yeni bir atılıma girmiş bulunmaktayız. O atılım 
içinde de, ondan evvel başlanmış olan atılımlara ila
veten yine şeker fabrikaları, çimento fabrikaları, güb
re, azot, elektrik, barajlar, yollar ve hatta rafinerilere 
kadar varan buna benzer tesislerin yeniden başla
ması veya büyütülmesi yoluyla memlekette ekonomik 
ye sanayi bakımından olduğu kadar, bir taraftan da 
orada çalışan insanları teşkilatlandırmak suretiyle sos
yal güvenliklerini ve emniyetlerini temin etmenin yo
lu araştırılıp, yeni bir topluma doğru gidilmiştir. 

Bu, 1958'e kadar bu şartlar içinde devam etmiş 
ve o döneme kadar gelen ve Atatürk'ün prensiplerine 
dayanan bu çalışmalar elbetteki belli düşüncelerin, 
belli prensiplerin içinde kalmıştır. 1958'den sonra bir 
plan fikrine doğru yanaşılmıştır. Nitekim, o hazırlan
mış olan plan fikri 1960'dan sonra uygulanmaya 
başlanmış ve 1958'de prensipleri tespit edilip, kabul 
edilmiş olan fikrine uygun olarak 1961'den sonra ilk 

plan kurulmuş, kabul edilmiş ve o plan bilahara İkin
ci, Üçüncü ve sonunda da Dördüncü Planlarla devam 
edip gelmiştir. 

Elbetteki planlı dönem, biraz önce genişliğine be
lirtmek istediğim; fakat zamanın kısalığı itibarıyla 
küçük belirtilerini açıklayarak geçtiğim ve bütün dün
yanın ortak kalkınması, ortak çabası, bir taraftan da 
bütün bir çalkantının içinde güçlü kuvvetlerin tazyiki, 
her yerde, gelip oralarda hükmedebilmek; ekonomik 
olarak hükmedebilmek, askeri olarak hükmedebilmek, 
sosyal olarak hükmedebilmek, düşünce olarak hükme
debilmek çabalarının karşısında, Türk Milleti kendi ki
şiliğini korumak yoluyla böyle bir anlayış içinde, ça
balarını sürükleyip getirmiştir. Birinci, İkinci, Üçün
cü Planlar böylece yürüyüp gelmiştir. 

Bu dönem içinde, Dördüncü Plana kadar bütün 
varılan neticelerde hem kalkınma yönünden, hem gay
ri safi milli hâsıla yönünden hem umumi olarak kişi
sel gelişme yönünden daima bir ileri atılış, bir yük
seliş olmuştur; Hatta yalnız gelişmemiş ülkeler, ka-
kınmakta olan ülkeler arasında olduğu kadar, çok ge
lişmiş ülkeler arasında bile belli başlı bir seviyede kal
kınmamızı temin etmek imkânını bulmuşuzdur. 

1978 - 1979 yılına gelinceye kadar olan dönemde; 
yani şimdi vardığımız dönemde, ancak 1974'te ve 
1978'le 1979'dadır ki, bu kalkınmadaki istenilen, iler
leme temin edilememiştir. 1974'te en aşağı seviyesine 
düşmüştür. 1978'de 3,7'ye düşmüştür. 1979'da ise 
0, 9'a düşmüştür kalkınma hızı. Nüfusumuzun aşağı 
yukarı yılda 2,5 milyon artışı dikkate alınacak olur
sa, bu kalkınmaların tamamen sıfırın bile çok daha 
altında kalmış olduğunu açıkça görmekteyiz. İşte, bu 
iki dönemde (tenkit için söylemiyorum) bir tarihi geliş
meyi ve bundan sonra öyle alabileceğimiz ve yürüte
bileceğimiz, nasıl yürütmek isteyeceğimiz hususunda 
mutabakata varabilmek için belirtmek istiyorum, bu 
iki dönemde de, sıfırın altına inen bu iki dönemde de 
iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Dünyamızın içinde bulunduğu bugünkü anarşik ve 

terörist hareketlerin her tarafa yayıldığı ve çeşitli kom
şularımızın içinde hudutlarımıza kadar gelmiş ve bizi 
her yönden, içeriden ve dışarıdan beselenen bölücü 
ve aşırı hareketlerle huzursuz hale getirmiş olan bu 
büyük çalkantının içinde, özellikle 1978'den bu yana 
görüyoruz ki, aşağı yukarı hayat pahalılığı artışı 
c/c 148'e kadar yükselmiş bulunmaktadır. 

Çeşitli zamlar kadar sanayi kuruluşlarının yarıdan 
fazlası, c/( 40 - 44'e kadar düşük bir kapasite ile çalış-
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maya başlamıştır. Birçoğu da kapanmıştır. İşsizlik 
c/c 43'e kadar gerçek anlamda artmıştır. Bu süre için
de 2,5 - 3 milyon arasındaki nüfus artışı da işsizliğin 
ağırlığını bir kat daha memleketimizde önemli bir se
viyeye çıkarmış bulunmaktadır. 

Dışarıdan her türlü kredi ve vaatler, para yardımı 
donmuş, sadece Ödeyemediğimiz için dava konusu ola
cak bir şekilde dışarıya döviz transferi yapamamı
şız, borçlarımız da ertelenme adıyla ödenmemiş ola
rak havada kalmış bulunmaktadır. 

İşte, bu koşullar karşısında işbaşına gelen Hükü
metimiz, son tedbirlerle yeni atılımlara girmiştir. Bu
nun ağırlığı ortadadır. Geniş kitlelerin üzerine getirdi
ği yük ağıradır; ama bir ekonomik kurtuluş savaşı ve
rir gibi, bütün Devlet gücümüzü, hangi fikirden olur
sa olsun, tüm ulusumuzun, iyi çıkışlara varmak için 
çabasını, emeğini, bilgisini, paracını, tasarrufunu bu 
atılımda yardımcı olarak kullanması gerekmekte ol
duğuna inanmaktayız. 

Bizler, Senatoda ve Millet Meclisinde bulunanlar; 
yani Parlamentoda bulunan arkadaşlarımız, siyasal 
bir görevin sonucunda ortak bir sorumluluk taşımak
tayız, Bu bakımdan biz bu müca'delenin içine mutla
ka ortak olarak girmek mecburiyetindeyiz ve buna ön
der olarak bu çabayı göstermek zorunluluğundayız. 
Bu bir siyasi düşünceye, bir partiye, bir hükümete, 
bir geçici yetki sahibine değil, tüm milletimize, Dev
letimize, kendi kendimize manen mecbur olduğumuz 
vatani bir görev olduğu düşüncesindeyim. 

Dış yardım, yabancı sermaye ve dışta çalışan işçi
lerimizin döviz yardımını sağlayabilmek bile böyle 
bir birliğe, böyle bir bütünlüğe, böyle bir çabaya da
yanmaktadır. Dıştan alınacak krediler hiç bir zaman 
devletten devlete alınmaz arkadaşlar, yoktur bu. 1850' 
ler'den itibaren başlıyor; yani kapitülasyonlarla bizde 
ve başka memleketlerde, Dıştaki devletlerden dev
lete alınan yardımlar sadece askeri yardımlardır ve o 
askeri yardımlar için, bakım için verilen yardım ve ba
ğışlardan ibarettir. Dışarıdan yapılan yardımlar, eko
nomik birtakım müesseselerin, çabaların, çeşitli men
faatlerin, ortak birtakım ileriye doğru yönelmiş düşün
celerin neticesinde ortak bir anlayışla varılan anlaşma
lar sonucunda elde edilen yardımlardır, kredilerdir. 

Hangi dönemde olursa olsun, milletlerarasındaki 
ekonomik bağlar ve krediler, karşılıklı menfaatlere da
yanan ve özel ekonomik kuruluşlar yoluyla yapılabi
lir. Bu kremdi ve yardımları, Türk Milletinin ve Dev
letinin bugünkü ve yarınki çıkarlarını, kişiliğini ze
delemeden sağlamaya çalışmak zorundayız. Yine bu 

anlamda, yabancı sermayenin bir çeşit kaynakları
mızda bizim çıkarlarımızı ön plana alacak anlamlarla 
Türkiye'mize gelmesini sağlamak gerekir. 

- Nitekim, Rusya, Çin, Yugoslavya, her çeşit makine 
üretimi, satımı, elektrik tesisleri, her çeşit madeni 
araştırıp işleyebilmesi ve hatta ihracını bile yabancı 
sermayeye yıllardan beri açık ve hatta büyümekte de
vam ettiregelmiştir. Biz bu anlayış içinde, yabancı ser
maye yönünden de, Ortak PaZarla ilişkilerimiz bakı
mından da, Sayın Ecevit'in geçen yıl burada söyledi
ği gibi, çağdaş bir anlayış içindeyiz. Burada tekrar et
mişlerdi. «©iz çağdaş bir anlayışa girdik. Bundan son
ra yabancı sermayeye, turizme; çevremizle münase
betlerimizi genişleteceğiz, devam edeceğiz.» demişti. 
işte biz böyle bir çağdaş anlayışın içinde 25 seneden 
beri devam ediyoruz. Bugünkü politikamızı da gene 
böyle bir çağdaş anlayışın içinde yürütüp götürece
ğiz. 

Son alınan kararlar, Güney Amerika devletlerini 
örnek diye ele alarak, karışık birtakım yorumlara git
menin anlamı yok. Bir defa geçen yıl üst üste 200'e 
yakın bir devalüasyonla elde etmek istedikleri ve fakat 
her ikisinde de yarım kalan teşebbüsleri sonucunun 
üzüntüsü bunu söylemiş olacak kendisine. Kaldı ki, 
kendisinin de son toplantılarına katıldığı ortak düşün
celere sahip partilerin yönettikleri memleketlerde de 
bizim anlayışımız ve uygulamamızdan daha ileri li
beral ve milletlerarası münasebetlerdeki dışarıya bağ
lı, dengeli bir politika güdülmektedir. Kendisi de o po
litikanın içinde ve onlarla yanyana beraber çalışıp, 
her gün olayların politikasını her yönden alkışladığı de
meyim; ama tasvip ettiğine göre, bu politikanın bir 
örneğini bizde, hatta bir büyük ölçüde devletçiliğin 
içinde, onlardan çok ileri bir devletçiliğin içinde yürü
tüp gelmekte olduğumuz ekonomik, sosyal ve politik 
havamızı da mutlaka tasvip etmiş olması lazım ge
lir. Eğer böyle değil ise, o zaman demek ki, kendisi 
böyle bir anlayış içinde dış dünyayla münasebetlere 
girmek değil, Demirperde arkasındakilerinin kurmuş 
olduğu bir COMECON tecrübesine veya anlayışına 
katılmak yanındadır ve o yola doğru gitmenin arzu
su içindedir. Ben umut ederim ki, o da bundan önce
ki tatbikatında yapmak isteyip de başaramadığı, so
nuçlarını alamadığı konularda böyle bir yolda gitmek 
isteme'diğinin de bir işaretini görmüş olmanın ferah
lığı içerisindeyim. 

Kaldı ki, COMECON topluluğu dediğMz De
mirperde arkasındakilerinin ortak topluluğu da Or
tak Pazarla; yani bugün bizim içine girdiğimiz ve her 
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gün tenkit edilmekte devam ettiğimiz Ortak Pazarla 
yeni ortaklıklar kurup, yeni ticari, siyasi anlaşmala
ra varmak için çaba gösterdiğini görüyoruz. Kabul 
etmeyen taraf aksine olarak Ortak Pazar yönü; yani 
özgürlükçü ve çoğulcu, demokratik prensiplere da
yanan ve aynı zamanda devletçiliğe olduğu kadar 
•özel teşebbüse istinat eden bir politikayı takip eden 
devletlerdir. 

Biz ayrıca tüm komşularımızla ve tüm dünya dev
letleriyle de karşılıklı çıkarlarımıza uygun olacak her 
türlü ekonomik ve sosyal ilişkilere de yürekten tarafta
rız. Bunu başarabilmek için elimizden gelen her şeyi 
yapmaktayız. Hatta ilk defa Ortadoğu'da (O da ten
kide maruz kalıyoruz çoğu zaman) ortak bir pazarı 
kurmak, ekonomik olarak Ortadoğu devletleriyle ve 
bütün Arap ülkeleriyle yeni birtakım anlaşmalar ya
parak bir pazar açmak değil, karşılıklı menfaatlerin 
temellerini atabilmek, keridi kendimizi savunmak ga
yesiyle 1954*te teşebbüse geçtik, ve orada Lübnan'da 
'ilk toplantımızı yaptık. Lübnan Cumhurbaşkanı onur 
Başkanı idi. Ben de o zaman Ticaret Bakanı olarak 
Başkan, Mısır İktisat Bakanı da orada bir ikinci Baş
kandı; fakat o gün için ekonomik şartlarımız, üretti
ğimiz malların yeterliliği yoktu. Birbirimize satabile
cek şeker, Hasankeyf tütünü satabiliyorduk. Ona mu
kabil de Mısır bize, bizden alıp götürdüğü ve Mısır'da 
devam ettirdiği, Atatürk zamanında kurulup da son
radan Mısır'a naklettirdiği Amerika'nın Ford montaj
larından doğan malları satmak imkânına ancak sahip
ti. Bağdat da bize ancak hurma gönderebiliyordu. Bir 
de üstelik dış memleketlerde bilhassa o zaman petrol 
işlerinin yeni bir kıymet kazanmaya başladığı bir dö
nemde elbetteki, hangi taraftan olursa olsun, ister o 
yarıdan, ister bu yandan, güçlü devletlerin ve her saha
yı kendi ellerinde tutmak, her pazarı zapt edebilmek 
düşüncesi içinde olan devletelerin ve kuruluşların 
müdahalesiyle bu anlaşmalar istenilen neticelere doğ
ru maatteessüf gidememiştir. 

Enflasyon, petrol kusuru sonunda, akaryakıt ve 
devalüasyon yanında Türkiye ayrıca sadece bir jeopo
litik noktada bile değil, bir açık geçit üstündedir. Ülke
miz çevrede dört bir yana el uzatıp safkan, çarpışan 
süper devletlerin, baskı yapmak isteyen güçlerin orta-
sındadır. Biz, 1950 ve 1961'den bu yana bir taraftan 
içinde bulunduğumuz bu koşulları gözönünde tutarak, 
bir yandan da çıkarlarını milli ve siyasal menfaatleri
mize olduğu kadar, geleceğe dönük, savunma ilişki
lerimizi ona göre kurup geldik. Bugün de bu duruma 
devam edeceğiz. Biz demokratik bir rejim içinde kar
ma bir ekonomiye sahip ve Anayasamızdaki hüküm

ler içinde uygulamak ve savunmak zorunda olduğu
muza göre, biraz evvel söylediğim gibi Avrupa'da Or
tak Pazara, Avrupa Ekonomik Birliğine elbette ki, 
bağlıyız Bu bizi diğer bütün dünya ülkeleriyle biraz 
önce de ifade ettiğim gibi, en iyi ve tam bir bağım
sızlık anlayışı içinde ilişkiler kurup yürütmeye mani 
değildir. Nitekim, yine gerek Bulgaristan'dan, gerek
se Rusya'dan gerekse Bağdat'tan, birinden akaryakıt, 
diğerlerinden elektrik alışverişi yapmak suretiyle gir
diğimiz büyük ortaklıklar ve büyük teşebbüsler de 
ortadadır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bütün bu koşullar içinde Sanayi Bakanlığı, mille

timizin kalkınma yolundaki ümitlerini temsil eden Ba
kanlıktır. Geçen yıl ileriye sürmüştük; üzülerek ifa
de etmiştik ki, gerek planın müzakeresi sırasında, ge
rekse bütçe sırasında Sanayi Bakanlığı, Yerel Yöne
tim ve işletmeler Bakanlığı yoluyla parçalanmış bu
lunmaktadır. Bugün onu yeniden kendi yetkilerine 
kavuşmak ve Bütçesini belli bir seviyede yükseltmek 
yoluyla böylece bütünlüğünü sağlamak yoluyla hiz
mete girmiş olmasını görmekten dolayı sevinç duy
maktayız ve bundan memnuniyetimizi izhar etmekle 
bahtiyarız. 

ıBAŞKAN — Sayın Yırcalı, beş dakikanız var efen
dim. Ona göre ayarlayınız lütfen. 

AP GRUBU ADİNA 1. SITKI YIRCALI (De
vamla) — 1979 yılında imalat sanayiimiz toplum üre
timi içinde ara mallarının payı % 39, tüketim malla
rının, payı % 45,7, yatırım mallarının payı ise 
c/c 14,9'dur. 1980 yılı programının gerçekleşmesi ha
linde imalât sanayiinin toplam üretim içinde ara mal
larının payı c/c 41,5'a, tüketim mallarının payı % 43,7, 
yatırım mallarının payı ise % 14,8'e yükselecektir. 
Sanayi Bakanlığının, tüketim malı istihsal eden sana
yiden ara ve yatırım malı istihsaline; yani ihracaata 
dönük sanayie geçilmesi, sanayileşmenin girdiler iti
barıyla milli kaynak imkânlarına devredilmesi hedefi 
ümit verici ve yine sevindiricidir. 

1976 - 1977 yıllarında artan sabit sermaye yatırım
ları da 1978 ve 1979 yıllarında azalmış ve gerile
miştir. Bunu ayrıca rakamlarını vermeye artık lüzum 
görmüyorum. Çünkü, bundan önceki bütün konuşma
larda bunları açık belirttiler. 

Son senelerdeki sabit sermaye yatırımlarının geri
lemesi, hammadde temin edilmemesi, enerji darboğa
zı gibi nedenlerle sanayi üretimlerindeki beklenen ge
lişmeler olmamış ve sanayi sektörünün gelişme hız
ları plan hedeflerinden çok gerilerinde kalmıştır. İşte 

— 120, — 



C. Senatosu B : 34 

'biraz evvel de ifade ettim, açıkça söyledim; burada 
da görüleceği üzere 1976 yılında c/c 14 oranında artan 
sabit sermaye yatırımları 1977 yılında % 7 nispetinde 
artış göstermiş, 1978 yılındaysa % 12, 1979 yılında 
ise .% 9 nispetinde gerilemiştir. Aradaki fark açık; 
yani son iki senedeki yatırımlarda bir artma olmamış
tır, bilâkis bir gerileme olmuştur. 

Son yıllardaki gayri safi milli gelir hâsılası ise ay
nı şekilde çok gerilere doğru gitmiş ve bunlar da 1976' 
da 10,3, 1977'de 10,9, 1978'de 3,7, 1979'da ise - 2,9' 
dur. Nüfus artış hızını dikkate alacak olursak bun
lardaki ölçünün sıfırın çok altında olduğu da açıkça 
ortada bulunmaktadır. 

Son yıllardaki toptan eşya fiyatlarındaki artış
lar da aynı şekilde yükselip gelmiştir ve 1977'ye kadar 
azami % 24 artmışken, 1978'de 52,6 ve 1979'da ise 
62,9'a kadar yükselmiştir. 

Yatırımlar durumu: Fabrikalar durmuş, üretim 
düşmüş, fiyatlar artmıştır. Bu itibarla Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı yatırımları ve üretimi artırıcı tedbir
ler almaya mecburdur. Duran fabrikaları harekete ge
çirmeye mecburdur. Üretim olmazsa fiyatları tutmak 
imkânı yoktur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1980 yılında kamu 

ve özel sektör fabrikalarının üretimlerinin azami se
viyeye ulaştırılacağına, atıl kapasiteli tesislerin gerek 
hammadde ve gerekse işletme malzemesi itibarıyla ih
tiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılayacağına inanmak
tayız. Karaborsayı önleyecek her türlü tedbiri almakta 
gecikmeyeceğine, kâğıt mamulleri, çimento, şeker, 
demir - çelik gibi anamamuUerin sıkıntısını izale 
edeceğini de ümit etmekteyiz. 

Diğer taraftan Devlet Hazinesinin 100 milyar lira
yı bulan Kamu iktisadi Teşebbüslerinin kaynak ya
ratan bir duruma getirilmesi zarureti vardır. 

•BAŞKAN — Bağlamanızı rica edeceğim efendim. 
AP GRUBU ADINA t. SITKI YIRCALI (De

vamla) —r Bağlayacağım efendim. 
<Bu dönemde, kamu teşebbüsleri elbetteki bir bü

yük teşebbüstür ve kamu teşebbüslerinin Atatürk dev
rinden bu yana başlayan hizmetleri devletçilik olarak 
çok büyüktür; hatta onlardan ayrılmış olan birçok ye
tişmiş elemanlar bugün Türkiye'nin özel teşebbüsünün 
içinde, bugün değil, 1950'den bu yana çok ileri ham
leler yapmak suretiyle memlekete büyük hizmetler 
yapmışlardır; fakat bunların içinde siyasi birtakım 
hareketlere doğru girmenin ve bu siyasi hareketler 
yanında ekonomik ve sosyal hareketlerin kenarda bı-
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rakıtmış olması, elbetteki onları böyle biı zarar anla
yışı içine sürükleyip götürmüş 'bulunmaktadır. Bunun 
üzerinde de ben Sayın Bakanlığımızın hassasiyetle dur
duğuna inanıyorum. 

Bu arada özellikle hammadde bakımından; mesela 
geçen yıl gübrede olduğu gibi, memlekette imal edi
lebilecek gerek ara mallar, itibarıyla, gerek diğer mal
lar itibarıyla bunlara hammaddeyi dışarıdan mutla
ka getirmek ve onun eksiğini dışarıdan tamamlama
mak gerekir, içimizde kapasite olduğu takdirde. Mese
la geçen yıl memleketimizdeki kapasitenin ancak 
% 65'i çalışırken gübrede, 100 dolar vermek sure
tiyle hammadde geçirilmemiş, buna mukabil 300 dolar 
vermek suretiyle dışarıdan imal edilmiş ürün halin
de gübre getirilmiş bulunmaktadır. 

ıBu arada, özellikle hammaddesi memleketimizde 
(Sana kadar intikal eden bir habere göre) olabile
cek;, yani linyitten, kömürden imal edilebilecek 
gübre sisteminin yapılması için teşebbüse geçilmiştir. 
Bunda da başarıya ulaşılmasını temenni ederim. 

BAŞKAN — Müsamaha payını kullandığınızı 
söyleyebilirim. 

AP GRUBU ADINA İ. STIKI YIRCALI (De
vamla) — Bağlıyorum efendim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Görüyoruz ki, Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik 

durum ve bugün karşı karşıya olduğumuz ekonomik, 
sosyal ve siyasal sorunlar hepimizin, topyekûn Dev
letimizin ve tarihimizin kaderi k'arşısındadır. IB'iz de 
hangi düşünceden olursak olalım, neyi savunursak, 
neyi güzel bulursak bulalım, Önce yaşamamızın, Varlı
ğımızın, bütün tarihimizde olduğu gibi korunmasında 
yürekten birlik olmak, toplumun her kesiminde ve 
dengeli bir fedekârlik içinde bu tehlikeleri yenmek zo
runluluğundayız. 

Ben her güç anda milletimizin böyle bir inanç 
içinde, yalnız bugünkü değil, geleceğini de harihinde-
ki kişiliğinde, bütün gücüyle savunup başarıya ulaşa
cağına inanıyorum. 

İşte bu düşünceyle Sanayi Bakanlığı iBiütçesinin 
milletimize, Bakanlığımıza ve bütün Bakanlık mensup
larına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, derin 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Nurhan Artemiz, Cumhuriyet Halk Partisi 

Grubu adına. 
CHP GRUBU ADINA NURHAN ARTEMİZ 

(izmir) — Sayın Başkan, sayın senatörler: 
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Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarına baktığı
mız zaman genç Türkiye'nin önündeki en büyük so
runun ekonomik kalkınma olduğunu görürüz. 1923 
yılında alınan kararlar gösteriyor ki, yeni devleti 
kuran kadrolar kalkınmanın ancak sanayileşmeyle 
gerçekleşeceğine inanıyorlardı. Nitekim «... Bize fab
rika, yine fabrika lazımdır...» «Endüstri müsavi me
deniyet, medeniyet müsavi endüstri demektir...» «Tür
kiye'nin endüstrileşmesi, milli varlığın temel taşıdır.» 
gibi sözler, o günlerde söylenmiş, kalkınmada temel 
tercihin sanayileşme olduğunu belirleyen sözlerdir. 

Günümüzde de «Kalkınmış ülkeler» ya da «Ge
lişmiş ülkeler» deyimi «Sanayileşmiş ülkeler» deyi
miyle eş anlamda kullanılmaktadır ve ülkelerin sa
nayileşmenin hangi aşamasında olduğu «Gelişmiş 
ülkeler,» «Gelişmekte olan ülkeler» ve «Az gelişmiş 
ülkeler» gibi deyimlerle belirtilmektedir. 

Kurtuluştan bu yana sanayileşerek kalkınma yo
lunu izleyen Türkiye, 1933 yılına kadar sanayileşme
nin stratejisi, özendirilmesi korunması ve finansmanı 
ile ilgili sorunları İzmir İktisat Kongresinde alınan 
kararların ışığı altında çözümlemiştir. 

1929 dünya ekonomik bunalımı sırasında özellik
le tarımsal ürünlerin fiyatları büyük düşüşler göste
rince, geniş ölçüde tarımsal bir yapıya sahip olan 
Türkiye bundan çok etkilenmiştir. 

Bunalım liberal - kapitalist sisteme karşı duyu
lan güveni de sarsmış olduğundan devlet girişimci
liğine öncelik--veren sanayi planları açıklamak dü
şüncesi bu dönemde ağırlık kazanmıştır. 

Nitekim. 1931'de Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı 
hazırlanmış, 1933 yılından itibaren ekonomik düzey
de devletçilik bir sistem olarak kabul edilmiş ve 1935 
yılında Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğünde yer al
mış, 1937 yılında da Anayasanın bir ilkesi olmuştur. 

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı başarıyla uygulan
mış. Yaklaşık 100 milyon lira yatırım tutarının he
men tamamı iç finansman yoluyla ve istikrarlı bir 
ortamda; yani enflasyona baş vurmadan gerçekleşti
rilmiştir. 

Yeterli altyapı kuruluşlarının, nitelikli işgücünün 
ve teknik personelin bulunmadığı bir ortamda, bü
yük bir bölümü tüketim malı sanayiine ayrılmış ol
makla beraber bir bölümünün de ara malları üreten 
sanayilere yöneltilerek dengelerin korunmuş olma
sı, ayrıca övgüye değer bir plan anlayışını simgele
mektedir. 

Birinci sanayi planı sona ermeden hazırlanan ikin
ci sanayi planının yatırım listesinde öncelik artık 

tüketim malları sanayinin değildir. Listede bir yan
dan eksikliği duyulan ara malları sanayileri, öte yan
dan bugün bile tam anlamıyla kurulamayan yatırım 
malları sanayileri ve bir dizi önemli altyapı projeleri 
yer almaktaydı. 

Birinci sanayi planı ile uygulanamayan ikinci sa
nayi planı birlikte ele alındığı zaman, kabul edilen 
model içinde hızlı ve dengeli bir sanayileşmenin ön
görüldüğü ortaya çıkmaktadır. 

İkinci Dünya Savaşını izleyen 1950 - 1960 döne
minde ekonomi politikası bir plana dayalı olarak yü-
rütülmemiştir. Bu dönemde yatırımlar tarım ve sa
nayi gibi alanlardan çok, uzun dönemde ekonomiye 
katkıları olacak altyapı yatırımlarına doğru kaydırıl
mıştır. 

1950 - 1953 yılları arasında görülen hızlı gelişme, 
tarımda kötü ürün, dış ödemeler bilançosundan do
ğan engeller ve hızlı nüfus artışı yüzünden, 1954 -
1960 döneminde duraklamıştır. Koşullar devlet giri
şimciliğini kısıtlamayı öngören ekonomi politikasının 
uygulanmaması sonucunu doğurmuştur. Genel ola
rak ekonomik gelişmenin olumsuzlaştığı 1954 - 1960 
yılları arasında kamu kesimi daha hızlı bir gelişme 
göstermiş ve yine bu dönemde sanayi üretimi tarım
sal üretime oranla çok daha yüksek bir hızla art
mıştır. 1950 - 1960 yılları arasında sanayi üretimin
de öncelik, yeniden tüketim malları sanayiine geç
miştir. 

1960 yılı Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıç 
yılı olmuştur. Bu yıl çıkarılan bir yasa ile kalkınma
nın planlanması görevi Devlet Planlama Teşkilatına 
verilmiş, daha sonra da 1961 Anayasasına girmiş
tir. 

Planlı kalkınma dönemi Türkiye'nin sanayileşme
sinde önemli bir yere sahiptir. Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Planı bir yandan sanayileşmenin tamamlayıcı 
unsurlarını geliştirmeye, öte yandan yapım sanayii
nin gecikmiş gereklerini yerine getirmeye çalışmıştır. 
İkinci Beş Yıllık Plan döneminde ara malları sana
yii geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu dönemin belirtil
mesi gereken önemli gelişmelerinden biri de «Mon
taj sanayii» diye adlandırılan sanayiin Türk sanayi
leşme sürecinde etkin bir duruma gelmesidir. 

Sanayileşme sürecinde yatırım malları sanayiinin 
geliştirilmesi ve dolayısıyla dışa bağlılığın azaltılma
sı Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde öncelik kazan
mıştır. Bu dönemde, geri teknolojilere sahip, düşük 
verimli tüketim malları sanayilerinin egemen olduğu 
Türk sanayiinin, ara ve yatırım malları üreten ileri 
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bir yapıya kavuşturulması amaçlanmıştır. Yeni stra
teji ise, montaj sanayiinin yerini üçüncü plan döne
minde yapım sanayiine bırakmasıdır. 

Dördüncü plan döneminin başlıca hedefleri plan 
metninin giriş bölümünde şu cümlelerle belirtilmiş
tir: 

«IV ncü plan döneminde imalat sanayii teknoloji 
yaratma yolunda önemli aşamaları geçip, ileri ve 
rekabetçi bir sanayi yapısının temellerini oluşturacak
tır. Yeni sınaileşme, sanayi girdileri bakımından ulu
sal olanaklara daha çok dayanacak, genelde ara ve 
yatırım malları üretimine yönelecektir.» 

îşte, 1923'ten bu yana devam eden sanayileşme 
çabalarının sonucunda ulaşabildiğimiz nokta budur. 

Türkiye, içine girdiği sanayileşme sürecinin doğal 
bir sonucu olarak, tüketim malları üretiminden yatı
rım ve ara malları üretimine geçiş aşamasına gelmiş
tir. Dördüncü Beş Yıllık Plan bu aşamayı daha ile
rilere götürmek için atılması gereken adımlardan bi
ridir. 

Türkiye bu adımı da atarsa, sistem içinde siste
me karşı koyabilecek, Batı kapitalizminin pazarı ol
maktan çıkabilecek olanaklara kavuşacaktır. Bu da 
tüm sisteme karşı kötü bir örnek oluşturmak anla
mına gelmektedir. 

O yüzden Batı kapitalizmi, Dünya Bankasından 
İMF'ye, oradan OECD'ye ve AET'ye kadar tüm et
kili kurumlarıyla bu geçişi durdurmayı amaçlamak
ta ve bu amacını saklamaya da gerek duymamakta
dır. 

Bunun bir nedeni 50 milyonluk bir pazarı kaybet
me korkusuysa, bir nedeni de dünyanın en önemli 
bölgesi haline gelen Ortadoğu'nun stratejik bir nok
tasında bulunan Türkiye'yi Batının yardımına muh
taç olarak yaşatmak politikasıdır. 

Ekonomik bunalımın da görülmemiş boyutlara 
ulaştığı böyle bir ortamda ve sanayileşmemizin gelip 
dayandığı kritik aşamada Sayın Demire! Hükümeti 
Türkiye için yeni bir ekonomik model oluşturma ça
balarına girmiştir. Bu tutumuyla da Batı kapitalizmi
nin Türkiye için öngördüğü ekonomik reçeteyi ka
bul etmiştir. 

Böyle bir tutumun sanayileşmemiz açısından do
ğuracağı sakıncalara kısaca değinmek isterim. 

Bir ülkede sanayileşme olmadan ekonomik geliş
meden bahsedilemez. Dizel motor ve aktarma or
ganları üretmeden ise gerçek bir sanayileşme olamaz. 
Çünkü, dizel motor, birinci derecede yatırım malı
dır ve yapım, sulama, ulaştırma, araçları, gemi, loko

motif gibi imalat sanayilerinin en büyük, en önemli 
girdisidir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı, konunun 
önemini gözönünde bulundurarak dizel motor ve ak
tarma organları sanayiinin devletin öncülüğünde ku
rulacağını vurgulamıştır. 

Şunu hemen belirtmeliyim ki, Devlete verilen bu 
öncülük, iddia edildiği gibi planı hazırlayan uzman
ların özel sektör düşmanlığında değil, ekonomi bili
minin temel kurallarından biri olan, ölçek ile mali
yet arasındaki ilişkiden kaynaklanmıştır. 

Dizel motor ve aktarma organları gibi temel ya
tırım malı üretecek sanayilerin küçük ölçekli olarak 
kurulması, maliyetleri artırmaktadır. Bu nedenle bü
yük ve ekonomik ölçekte kurulması, doğru teknolo
jiyle kurulması gerekmektedir. 

Türkiye'de dizel motor kullanarak üretim yapan 
21 firma vardır. Bunların üçü otobüs, sekizi kamyon, 
beşi faal, beşi de devreye girmek üzere olan 10 adet 
traktör üreten firmalardır. 

Bu firmaların hepsi de üretimlerinde kullandık
ları dizel motorları kendileri üretmeye kalktığı tak
dirde, hiç birinin ideal ölçeğe yaklaşması mümkün 
olmadığı gibi, yeni bir teknoloji yaratmamız da söz-
konusu olmadığına göre eski durum sürecek, mon
taja devam edilecek demektir. 

Ya da yıllık 5 - 1 0 bin kapasite ile üretim yapa
bilecek kuruluşlar, dizel motorlar pahalıya mal ede
ceğinden, Türkiye'de buna dayalı tüm yatırımlar pa
halı olacak ve de tasarruf potansiyeli bulunmayan 
Türkiye yatırım yapamaz duruma düşecek demek
tir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında devlete 
bu nedenle öncülük görevi verilmiştir. 

TÜMOSAN'ın 1976 fiyatlarıyla 25 milyar lira 
tutan yatırımları bu maksatla başlatılmıştır. 

Ne var ki, sanayileşme çabalarını özel kesim ile 
yabancı sermayeye, ekonomiyi ise piyasa kuralla
rına teslim etmeye karar vermiş olan hükümet önce 
Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlan
masında katkısı olan uzmanların bir bölümünü Dev
let Planlama Teşkilatından uzaklaştırırken, bir bölü
münü de teşkilat içinde etkisiz hale getirmiştir. 

Bütün bunlar, uzaklaştırılan ya da etkisizleştirilen 
uzmanların yerine daha iyisini, daha ehliyetlisini ge
tirmek için değil, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planının yeni ekonomik model doğrultusunda değiş
tirilmesine itiraz etmeyecek, «Evet efendimci» kad
roların yerleştirilmesi için yapılmıştır. 

123 — 



C. Senatosu B : 34 9 . 2 . 1980 O : 3 

Arkasından, ekonomik Önlemler paketi açıklan
mış, bunu izleyen günlerde dizel motor sanayiini kur
mak isteyen Özel kesimin ilk kez teşvik edilmekte 
olduğunu gösteren teşvik listeleri yayınlanmıştır. Ya
ni isteyen her firma dizel motor üretebilecek ve bu 
sanayii kurmak için özendirilecektir. 

Türkiye'de bir çok firma tarafından doğru ölçek
te ve doğru teknoloji ile dizel motor üretim sanayi
inin kurularak dünya maliyetlerinde veya yaklaşık 
maliyette üretilmesi olanağı bulunmadığı için buna 
karşıyız. Yoksa kamuoyunda uyandırılmaya çalışı
lan yanlış izlenim gibi, CHP nin özel sektöre düş
man olmasından ya da aşırı devletçiliğinden değil. 

Öyle inanıyoruz ki, bundan böyle de Türkiye'nin 
yatırım ve ara mallarında Batıya olan bağımlılığı sü
recektir. 

Özel sektöre dayandırılan ekonomik modelin ne 
ölçüde başarılı olacağını, özellikle dizel motor üre
tim sanayiini kurma çabalarının ne hale geleceğini 
bir süre sonra göreceğiz. Devlet sektörünü kötüle
yerek özel sektörden mucize bekleyenler, şimdi kol
ları sıvayıp özel sektörün başarı koşullarını sağla
manın yollarını bulmaya çalışsınlar. 

Sayın senatörler; 
Bakınız TÜSÎAD'ın sayın başkanı ne diyor : 
«Yılda Türkiye'nin ödemesi gereken 7 milyar do

lar dışalım ve 5,5 milyar dolar da petrol faturasının 
toplamı 12,5 milyar dolarlık bir ödeme gücünü ge
rektirmektedir. İşçi gelirleri, dış satım gelirleri ve 
akılcı yoldan sağlanacak dış yardımların toplamının 
1980 sonuna dek 12,5 miya dolar dolayında olması 
şarttır. 

Önlemleri özel sektör desteklemektedir, ama Tür
kiye kötü yönetilirse, bunun sorumluluğu özel sek
töre dayandırılan bir ekonomik modele yüklenemez.» 

Evet, Sayın TÜSİAD Başkanının istekleri bundan 
ibaret değil; TC Merkez Bankası tarafından 70 TL. 
karşılığında bir ABD dolarının sürekli olarak satı
labilir durumda bulunmasını da istiyor. Değer uzun 
süre aynı kalmaz da serbest piyasada giderek 70 TL. 
nın üstünde bir fiyat oluşursa alınan önlemlerden 
beklenen yararın sağlanamayacağını da belirtiyor ve 
alınan son kararların «Tüm ekonomik işlevini iç pa
zara dayamış bir sanayinin yaşaması...» bu TÜSİAD 
Başkamnın deyimi, uluslararası rekabete açılabilme
si, sadece Türkiye'yi değil, tüm dünyayı bir pazar 
olarak gören ekonomik işlevlere geçebilmesi için ge
rekli görüyor. 

t Türk sanayiinin aşırı himayecilik sonucu oluşan 
I kapalı ekonomiden kurtularak, dışa açılması kony-
I sundaki görüşlere katılmamak olası değildir. 
I İşte bunun için sanayilerin ekonomik ölçekte, 
I çağdaş ve doğru teknolojiyle kurulmasında ısrar edi-
I yoruz. TÜSİAD Başkanının deyimi ile «Tüm eko-
I nomik işlevini iç pazara dayamış bir sanayie» aşırı 
I sanayii himayesi yüzünden rehavete düşmüş bir sa-
I nayie, kötü kalite yüksek fiyat politikasıyla aşırı kâr-
I lara alışmış bir sanayie, Türkiye'nin temel yatırım 
I mallarının üretimini teslim etmek konusundaki kay-
I gılarımız bir yana, kurulacak sanayinin finansmanı-
I nın da özel girişimciler tarafından ne ölçüde karşı-
I lanabileceğini ayrı bir sorun olarak görüyoruz. 
I Çağdaş teknolojiyle doğru ölçekte yapılacak bir 
I yatırımın iki basamaklı milyarlarla ifade edildiği ör-
I neklerle görülmektedir. TÜMOSAN'ın 1976 fiyatla-
I rıyla yatırım maliyeti 25 milyar lira idi, her halde 
I şimdi bu maliyet katlanmıştır. Bitinceye kadar da 
I belki bir kaç kez katlanacaktır. 
I Bir ABD dolarının 70 TL. de tutulabilmesi de 
I ayrı bir sorundur. Türkiye'de döviz arandığı zaman 
I bulunabilen bir nesne olmadığı için serbest piyasada 
I 70 liranın üstünde bir değer bulması da kaçınılmaz-
I dır. Nitekim, daha şimdiden 1 dolar 75 TL. lık piya-
I sa oluşmuş bulunmaktadır. 
I «İstenen koşullar yerine getirilmediği takdirde so-
I rumluluğu özel sektöre dayandırılan ekonomik mo-
J delde aramamak gerekir» diyen Sayın TÜSİAD Baş-
I kanına Hükümetin nasıl bir yanıt vereceğini ya da 
I ileri sürülen koşulları, nasıl yerine getireceğini doğ-
I rusu merakla bekliyoruz. 
I Alman son ekonomik önlemlerden sonra üzerinde 
I en çok konuşulan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını 
I yakından ilgilendiren en önemli konu KİT'lerdir. 
I KİT'lerde temel mal ve hizmetler yeniden tanım-
I lanmıştır. Temel mallar olarak; elektrik, kömür, ya-
I pay gübre; temel hizmetler olarak da DDY, Deniz-
I cilik Bankası, Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı, 
I yük taşımacılığı belirlenmiştir. Bunların dışındaki 
I KİT ürünlerinin fiyatları piyasa ekonomisine göre 
I serbestçe saptanacaktır. 
I Sayın Demirel'in ikinci basın toplantısında söy-
I lediği gibi, «Mesela KİT demir - çelik fiyatları bir 
I kere tespit edilip bırakılacak değildir. Piyasa şartla-
I rina göre idarelerince dikkatle takip edilmesi ve çift 
I fiyata imkân verilmemesi mutlaka sağlanacaktır.» 
I Bu uygulamayla KİT'lerin zararları sorununun 
I çözüleceği, enflasyonun durdurulabileceği, çift fiyat 
I oluşmasının önlenebileceği sanılmaktadır. 
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Oysa Sayın Demirel'in örnek verdiği demir - çe
lik gibi bir çok KİT ürünleri «Tüketiminden vazge
çilmeyecek mallardır.» İhtiyaç sahipleri bunları han
gi fiyattan bulursa almaya hazırdır. Bu nedenle yapı
lacak zamlar talebi azaltmayacak, yeterli mal arzı 
olmadığı sürece arz talep dengesi gerçekleşmeyecek, 
fiyat artışları, karaborsa ve yokluklar zamlardan 
sonra da sürecektir. 

KİT'lerle ilgili sorunların çözümü bir yönüyle 
ekonomik, bir yönüyle de politiktir. Sadece zam ya
parak sorunlara çare bulmak olası değildir. 

Siyasi partilerin her şeyden önce KİT'leri, Hükü
met oldukları zaman ihtiyaç var - yok bakılmaksızın 
adam yerleştirilecek kuruluşlar olarak görmekten 
vazgeçmesi gerekmektedir. En önemli konu olan üre
tim artışını sağlamak için KİT'ler özerk kuruluşlar 
haline getirilmeli ve başlarına bilanço, maliye, yatı
rım, istihdam politikası ve ekonomik kararlardan so
rumlu olacak yöneticiler bulunmalıdır. Çalışanlar yö
netime, dolayısıyla üretimin sorumluluğuna katılma
lıdır. Oysa şimdiye kadar KİT yönetimlerini en so
rumlu mevkiinde bulunan genel müdürlerin ortala
ma görev süresinin 1,5 yılı aşmadığı görülmektedir, 

Sayın Başbakan üçüncü basın toplantısında Dev
letin 351 milyar lira zarar ettiğinden bahisle KİT' 
leri suçlayan, kötüleyen sözlerini tasvip etmiyoruz. 
Çünkü KİT'ler Devlete ait oldukları için değil, kötü 
yönetildikleri için zarar etmekte, finansman açığı ver
mektedirler. 

KİT'ler hakkında insaf ile hüküm vermek lazım
dır. Nitekim, yine Sayın Demirel Hükümetinin işba
şında bulunduğu 1977 yılında ülkenin toplam; taşkö
mürü, kok, blister bakır, petrokimya ürünleri ve şeker 
üretiminin % 100'ünü, elektrik enerjisinin '% 84,2'si-
ni, linyit kömürünün % 63,8'ini, sıvı çeliğin % 74,1' 
ini, kâğıt üretiminin i% 70,8'ini, beyaz petrol ürün
lerinin ı% 76,2'sini, siyah petrol ürünlerinin % 68,2' 
sini, refrakter malzemelerinin ;% 57,8'ini kamu işlet
meci kurumları üretmişlerdir. 

Genelde, sanayinin temel girdileri olan hammad
de ve enerjinin büyük bir kısmını, bazı temel ara ve 
yatırım mallarının ise tümünü veya önemli bir bö
lümünü kamuya ait veya kamunun iştiraki olan kuru
luşlar tarafından üretildiği bilinmektedir. 

Bu kadar önemli görevleri yerine getiren kamu 
kuruluşlarının bugüne kadar yönetimleri ile ilgili ya
salarda bile birlik sağlanamamıştır. 440 ve 23 sayılı 
yasalar kamu girişimlerinin ancak 57'sini kapsayabil-
mektedir. Bunlar dışında, kamu katılma payı <% 50' 

den çok olan 24 kuruluş Türk Ticaret Yasasına göre, 
bir kuruluş da özel yasaya göre kurulmuş bulunmak-
tadır. 

Görülüyor ki, KİT'ler bugüne kadar hak etmedik
leri bir ihmal ile karşı karşıya kalmışlar âdeta kendi 
kaderlerine terk edilmişlerdir. 

Özel sektöre maliyetlerinin altında ucuz; aramalı 
sağladığı sürece korunmasında yarar görülen KİT'ler, 
artık büyük iş çevreleri tarafından başka gözle görül
meye başlanmıştır. 

Ara malı ve yatırım malı sanayilerinin büyük ve 
ekonomik ölçekte kurulabilmesi için KİT'leri büyük 
holdingler biçiminde yeniden düzenlemek isteyen DPT 
uzmanlarına karşı; iş çevreleri, KİT'lerin parçalanma
sını, küçük şirketler oluşturulmasını ve şirket payları
nın satışa çıkarılmasını istemektedirler. 

Bugün için büyük iş ve sermaye çevrelerinin istek
leri gerçekleşmeye daha yakın görülmektedir. Zira on-
lariL karşısındaki fikri savunan DPT uzmanları, Sa
yın Demirel Hükümetinin Başbakanlık Müsteşarı Sa
yın Turgut Özal tarafından çil yavrusu gibi dağıtıl
mış ve etkisiz hale getirilmiş bulunmaktadırlar. 

Sanayi ve Teknoloji Sayın Bakanından KİT'lere 
iyi gözle bakmadığı Bütçe Karma Komisyonundaki 
konuşmasından anlaşılmaktadır. Vergi borçlarının 
22 milyar, SSK prim borçlarının 6 milyar, kendi ara
larındaki alacak borç ilişkilerinin 35 milyar lira ol
duğunu belirttikten sonra KİT'leri hiç değilse bun
dan sonra büyütmemek, bu noktada konsolide et
mek gerektiğine inandığını söylemiştir. 

Biz, bu görüşe de katılmıyoruz. Hangi büyüklük
te olurlarsa olsunlar KİT'ler reorganize edilmeden, 
yönetimlerine çeki düzen verilmeden bırakılacak 
olurlarsa, ekonomimize sorun olmaya devam edecek
lerdir. Bu nedenle KİT'lere, ürünlerinin fiyatlarını pi
yasa koşullarına göre, çift fiyat oluşmayacak biçim
de artırma görevi vermekle bu sorunu çözmek olası 
değildir. Aksine bu davranış yeni yeni sorunların 
doğumuna yol açacak eksik ve tehlikeli bir tutumdur. 
Çünkü, serbest piyasa ile KİT yönetimlerini bu fiyat 
artırma yarışını nasıl ve nerede duracağını kestirme
ye imkân yoktur. 

Az önce de arz ettiğim gibi, KİT'lerin ürettiği 
malların bir çoğu tüketiminden vazgeçilemeyecek 
mallar olduğu için, bu gibi malların talepleri üretim 
artışı ile dengelenmediği takdirde, serbest piyasa ile 
yarış halinde fiyat artırarak dengeyi bulmak kimbi-
lir hangi zirvede mümkün olabilecektir. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kuruluş Yasası ile 
kendisine verilen fiyatları denetleme görevini yerine 
getirmemektedir. Çünkü, Hükümet Türkiye'de piya
sa ekonomisi kuralları içinde özel sektöre dayalı ye
ni bir model uygulamaktadır. 

Gerçekten Türkiye'nin sanayileşmesi ve kalkın
ması için böyle bir modelin uygulanması gerekiyor 
idiyse, acaba neden 1968'den beri Sayın Demirel hü
kümetleri sınai ürünlerin fiyatlarını denetleme meka
nizmasını getirmiş ve işletmiştir? 

BAŞKAN — 5 dakikanız var efendim. 
CHP GRUBU ADINA NURHAN ARTEMİZ 

(Devamla) — Bitiyor efendim. 
Fiyat denetleme mekanizmalarının, Türk ekono

misi için yararlı değil de zararlı olduğunu şimdi mi 
farkına varılmıştır? 

Serbest piyasada 13,5 - 14 lira olan bir ABD do
larını sanayiciye 9 liradan veren, montaj sanayii 
ürünlerini düşük fiyatta tutarak tüketimi pompala
yan, sanayileşme aşamasını tamamlamamış Türk top
lumunu tüketim toplumu haline getiren Sayın Demi
rel ve aynı zihniyeti taşıyan hükümetler değil miydi? 

2 500 liraya buzdolabı, televizyon 25 bin liraya, 
yerli montaj otomobil 300 000 liraya otobüs sattı
ran, ürettiğinden çok tüketen bir toplum yaratan zih
niyetin, şimdi de tüketimi frenleyebilmek için, fiyat
ları pompalaması tutarlı bir ekonomi politikasının 
sorucu mudur? 

Madem ki liberal ekonomi kuralları uygulanacak
tır, o zaman Teşvik ve Uygulama Dairesini daha et
kin hale getirebilmek için Başbakanlığa bağlamak 
yerine, tümüyle kaldırmak ya da yalnızca döviz ka
zandırıcı veya enerji tasarrufu sağlayıcı girişimleri 
özendirmek gibi bir politika gerekmez miydi? 

Biz, CHP Grubu olarak uyarı görevimizi yapı
yor, uygulanan ekonomik politikasının yanlışlarına 
ve tutarsızlıklarına işaret ediyoruz. Serbest fiyat uy
gulamalarının dar ve orta gelirli yurttaşları nasıl ez 
diği, şu kısa sürede herkes tarafından görülmüştür. 
Bugün AP hariç, Hükümete kerhen destek olan MSP 
de, kayıtsız şartsız destek olan MHP de uygulanan 
ekonomi politikasından memnun olmadıklarını açık
ça belirtmektedirler. 

«Milli Devlet, milli ekonomi, milli sanayi» diye 
slogan atanların, Hükümetin Türkiye'de bütün alan
ları yabancı sermayeye açması ve Yabancı Sermaye 
Dairesinin işleri kolaylaştırmak için, Başbakanlığa 
bağlaması karşısında, «Hükümet bizim tavsiyeleri
mizi yerine getirmese de, desteklemeye devam ede

ceğiz» demenin ne ölçüde samimi bir politika oldu
ğunu da takdirlerinize sunmak isterim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Hükümet tüm bu uyarılara karşı politikasını de

ğiştirir ya da değiştirmez; bu kendi bileceği bir iştir. 
Sayın Demirel Hükümetinin yanılgıları bizi ilgilendir
mez. Biz, sadece bu tutum karşısında ıstırap çeken 
dar ve orta gelirli yurttaşlarımızın durumuyla ilgilen
mekteyiz. Umarız ki, bu yanlış ve hatalı yoldan kısa 
sürede dönerler. 

Bütçenin Türk Milletine, Sayın Bakana, Sayın 
Bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını diliyorum ve 
Sayın Bakana, azalan üretimi artırması için bol ener
ji, bol döviz de diliyorum. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Beden Terbiyesi 1980 mali yılı Bütçe Kanun ta

sarısının açık oylamasına oyunu kullanmayan sayın 
üye var mı efendim? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Hasan Güven? Yok. 
Sayın Orhan Çalış? Vaz mı geçti efendim? 
ORHAN ÇALİŞ (Bolu) — Bir dakika Sayın Baş

kan 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden sonra 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesi var. Gelen seslere göre 
de mümkün olduğu kadar kısa keseceğim. 

Türkiye'de yakın bir zamana kadar, bir fabrika 
veya bir sanayi tesisi, bir şehrin isterse en mutena 
yerine kurulsun veya bir tarım alanının en verimli 
yerine kurulsun veya en turistik bir yere kurulsun, 
burdan civardaki kimseler fevkalade memnun olur, 
orada bir sanayi tesisinin bulunmasından ve çalışa
cak: işçilere iş imkânı bulunmasından herkes mem
nun ve bahtiyar olurdu; ama, zaman geçtikçe bun
ların mahzurları anlaşıldı ve bir sanayi tesisinin, bir 
fabrikanın kurulacağı yerin nasıl olması hususundaki 
etütler ve halkın bu husustaki dikkati arttıkça bu 
önemin üzerinde ve bazı kurulan fabrikaların yerleri 
hakkında tenkitler çoğalmaya başladı. 

Geçenlerde bir arkadaşımla konuşurken, Afyon 
Çimento Fabrikasının bugün zararları bahis konusu 
olduğunu söyledikleri zaman da, fabrikanın kurulu
şunda çalışan bir arkadaşımız, «Fabrika eğer Afyon' 
un içine kurulsaydı biz gene sesimizi çıkarmayacak
tık. Yeter ki, Afyon'a bir fabrika kurulsundu» diye-
rekten beyanım her zaman için hatırlarım. 
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Türkiye'nin bugünkü şartlan içinde ve bu sene 
organize sanayi bölgeleri için, bütçeye oldukça bü
yük bir miktarın konulmuş olması kıvanç vericidir. 
Yalnız, büyük tarım alanlarının tarım dışı bırakıla
rak, bunların sanayi kesimine aktarılmasının büyük 
mahzurları vardır. Sanayi Bakanlığının bu hususta 
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı ile yakın 
bir işbirliği halinde bulunmasında fayda var. 

Artık hava sirkülasyonları, hava kirliliği ve çevre 
kirliliği Türkiye'de üzerinde durulan bir husustur. 
Fabrikaların bulunduğu, kurulduğu yerlerin hava kir
liliği ve çevre kirliliğinin ne derece zarar verip ve 
bunların ne derece izale edileceğinin de fabrika ku
rulmadan evvel tespitinde yarar var-

Bazı yerlerde Devlet Su İşleri büyük kanallar ya
pıyor, büyük masraflar yapıyor ve biraz sonra orada
ki tarla sahipleri tarlalarını kıymetlendirmek için, sa
nayi bölgesine çevrilmesi için gayret gösteriyorlar ve 
Devletin milyonlarca lira harcadığı sulama kanalları 
sadece bir çizgi halinde bırakılmak isteniyor. Bu ba
kımdan, organize sanayi bölgelerinin bulunduğu yer
lerde hava kirliliğine, çevre kirliliğine ve tarım alan
larının durumlarına ve turizm bakımından faydalı 
görülecek yerlerde mümkün olduğu kadar sanayi te
sislerinin bunların dışına aktarılmasında, kırsal ala
na doğru bir yönelme gösterilmesinde zaruret vardır. 
Bu hususta, bu sene yapılacak olan organize sanayi 
bölgeleri için bilhassa dikkat edilmesini ehemmiyetle 
istirham ediyorum. 

Türkiye'de şeker fabrikalarının, bir tarımla uğra
şan şeker sanayii var, bir de bizim Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığının tarım teşkilatı var. İkisi 
de aynı okuldan mezun olurlar; ama, siz pancar eki
mi yapılan bir köy ve yanında pancar ekimi yapıl
mayan iki köyü tetkik ettiğiniz zaman da ikisi ara-̂  
sında fevkalade büyük fark bulursunuz. Pancar eki
mi yapılan bir köyde disiplinli ziraat, randımanlı ça
lışma ve modern tekniğin bütün imkânlarını görür
sünüz; ama, pancar ekimi yapılmayan bir yerde, ora
da, hâlâ eskiden, mahalli tabiriyle, anadan - babadan 
gördükleri usulle bir çalışma tarzını görürsünüz. Bu 
bakımdan, pancar ekimi yapılan yerlerdeki faaliyet
lerinden ve iyi verimli çalışmalarından dolayı pancar 
ziraatını ve şeker fabrikalarına; bilhassa şeker fab
rikalarının bu husustaki elemanlarını kutlamak gere
kir. Bunu kutlamakla beraber, bu pancar ekimiyle 
uğraşan arkadaşlarımız fabrika sahasından oldukça 
uzağa gitmek istemiyorlar. Hep fabrikanın civarında
ki köylerde çalışıp, daha uzak köylerin bundan fay

dalanması için mümkün olduğu kadar bu husustaki 
talepleri, «Gelecek yıl da talebiniz nazarı itibara alı
nacaktır, ilerideki seneler nazarı itibara alınacaktır, 
şimdi üretim fazlamız vardır, onun için alamıyoruz» 
gibi hususlarla işin geciktirilmesine bakıyoruz. 

Pancarın hem sanayideki faydası ve hem de ta
rımdaki faydası çok yüksektir. Bu bakımdan pancar 
üretiminin artması için pancar üretmek isteyen köy
lere mümkün olduğu kadar yardım edilmesi lazım. 
Fabrikalardan uzak da olsa bunun meydana getirdi
ği yan tesirler de gözönüne alınaraktan fabrikalar
dan oldukça uzak köylerde de pancar ekiminin teş
vik edilmesinde büyük yarar bulunmaktadır. Pancar 
fiyatlarının 1980 yılında günün ekonomik şartlarına 
uygun olacak ve pancar çiftçisi yalnız bu işle uğra
şan bir çiftçi olması dolayısıyla ve daha ziyade aile 
ziraati içinde bir pancar ziraati yapıldığının gözönü
ne alaraktan, köylünün isteklerine uygun bir mikta
rın verilmesini temenni ederim ve sözlerimi burada 
bağlarken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinin 
memlekete hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Savaş?.. Yok. 
Sayın Üstünel?.. Yok. 
Sayın Müezzinoğlu, buyurun efendim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Bütçesini görü
şürken üzerinde dikkatle duracağımız bir dizi sorun
la karşı karşıya bulunuyoruz. Ekonomimizin tümüy
le bir bunalım içinde bulunduğu sırada, üretim he
deflerinin gerçekleştirilmemiş olması, bunun yanında 
tüketim mallan üretimi artarken ara mallardaki ge
rileme; sanayinin temel girdilerinin karşılanmasında 
ortaya çıkan sorunlar, teknoloji transferiyle ilgili uy
gulamalar ve teknoloji üretme alanında karşılaşılan 
güçlükler, ulusal bir kalite ve standart uygulaması
nın gerçekleştirilmemiş olması bunlar arasında yer 
alıyor. Ayrıca, Sanayi Bakanlığına bağlı 9 KİT ile 5 
«SAN>x lı kuruluşun durumları da sanıyorum ki, bu 
Bütçe müzakereleri sırasında ciddiyetle ve dikkatle 
üzerinde duracağımız konular arasında yer almakta
dır, 

Bununla birlikte, ben, zaman çok sınırlı olduğu 
için bir başka konu üzerinde durmak istiyorum : 
Bu da Hükümetin son aldığı kararlar arasında Sana
yi Bakanlığı ile ilgili olarak yer alan ve sanayi mal-

27 — 
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larında fiyat kontrolünün tümüyle kaldırılmasıyla il
gilidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi, 25 Ocak'ta yayınlanan bir karar

nameyle fiyat kontrolü uygulamasına son verilmiş 
bulunmaktadır. Aynı çerçeve içinde bundan bir süre 
önce, Şubat ayının başında yayınladığı bir tebliğ ile 
Sanayi Bakanlığı da şimdiye kadar Teşkilat Kanunu 
çerçevesi içinde bazı sanayi ürünlerinde uygulanmak
ta olan fiyat kontrolünü ve fiyat tespitini tümüyle 
kaldırmış bulunuyor. İlk bakışta böyle bir karar ve 
uygulama Hükümetin yeni yaklaşımı içinde mana-
landırılabilir ve şimdiye kadar müdahaleci bir politi
kadan yana olan Adalet Partisinin (Biraz önce arka
daşımın da belirttiği gibi) bir anlamda günah çıkart
ma noktasına geldiğini kabul ederek yeni bir politi
kayı ve liberal bir uygulamayı kabul etmiş olması 
anlayışla görülebilir ve değerlendirilebilir; fakat sanı
yorum ki, karar bugünkü ortam içinde alınmış oldu
ğu için, enine boyuna tartışılmasında ve genel bir 
değerlendirmeye tabi tutulmasında büyük yarar var
dır-

Sözünü ettiğim tebliğe göre, bundan böyle artık 
Sanayi Bakanlığınca bir fiyat tespiti söz konusu de
ğildir. İlgili üreticiler Sanayi Bakanlığına sadece bir 
maliyet bildiriminde bulunmakla yetineceklerdir. Bun
dan sonra fiyatların oluşması, açıklandığına göre ta
mamen serbest piyasa koşulları içinde gerçekleşecek
tir. Bunu izah ederken üzerinde durulan nokta böy
lece serbest piyasa mekanizmasının işlemesinin fiyat
larda artmayı önleyeceği, belki de tüketimin kısılma
sı sonunda ihracata olumlu katkısının olabileceği ve 
nihayet şimdiye kadar yer yer görülen çift fiyat uy
gulamasının son bulacağı ve böylece Devlet gelirle
rinde bir artma olacağı ile ilgilidir. Acaba durum 
böyle midir?.. Bunu bir örnekle önlerinize koymak 
istiyorum. 

Sanayimizin içinde oldukça önemli bir yeri olan 
otomotiv sanayiini ele alalım. Bildiğiniz gibi bu sa
nayi dalının yıllık döviz girdisi; döviz girdi ihtiyacı 
550 milyon doları bulmaktadır ve bu ihtiyacı tüm 
olarak karşılanamadığı için ayrıca enerji alanında 
çeşitli kısıtlamalar bulunduğu için, bu sanayi dalı za
man zaman üretimini durdurmaktadır. Böyle olduğu
na göre, mevcut kapasite tamamen kullanılmamıştır, 
kullanılamayacağı için sanıyorum ki, piyasada serbest 
rekabet koşullarının kendiliğinden işlemesini ve bu 
koşullar içinde normal bir fiyat oluşmasını beklemek 
de gerçekçi olmayacaktır. Fiyatlar nasıl oluşacaktır?.. 
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Bu da dikkate değer bir örnekle ortaya konulmuştur 
bir süre önce. Bu kuruluşların sorumlu bir yönetici
sinin açıkladığına göre, fiyatları tespit ederken artık 
yeni bir yaklaşım söz konusudur. Tarihi maliyet de
ğil, geleceğe dönük maliyet üzerinde durulacaktır. 
Yani, ilgililer fiyatlarım tespit ederken ileride döviz 
kurlarında vuku bulacak değişikliği gözönünde tuta
rak ona göre maliyet hesapları yapacaktır. İleride 
toplu sözleşmeelrde vuku bulacak değişikliği ve buna 
göre gelecek ek yükleri gözönünde tutarak yine ma
liyet hesaplamaları yapılacaktır ve nihayet yan sana
yide; genel ekonomik ortam içinde kendiliğinden olu
şabilecek artışları da gözönünde tutarak ona göre 
maliyet hesapları yapacaklardır. Tümüyle ileriye dö
nük ve mümkün olduğu kadar yüksek düzeyde olu
şacak bir maliyet hesaplaması söz konusudur ve böy
lece oluşacak maliyetlere göre de yine satış fiyatları 
serbest bırakılmış olduğu için, istenilen fiyatta satış 
yapmak söz konusudur. 

Böyle bir uygulama acaba çift fiyatı ortadan kal
dırabilir mi? Öyle sanıyorum ki, üretimin bu kadar 
az-olduğunu gözönünde tutacak olursak ve piyasa
nın hiç bir şekilde dönüm noktasına ulaşamayacağını 
gözönünde tutacak olursak, çift fiyat uygulamasının 
bundan sonra da şu ya da bu biçimde; yani üretici
lerle dağıtıcılar arasındaki çeşitli mekanizmalarla bun
dan sonra da sürmesini beklemek normal olmalıdır. 

Dışa dönük etkisine gelince : Acaba, böyle bir fi
yatı serbest bırakmanın bu koşullar altında ihracata 
bir katkısı olabilir mi?.. Bu alanda da sanıyorum ki 
iyimser olmak için bir neden yoktur. Çünkü, üretile
bilecek miktardaki otomotiv sanayi ürünleri bu pi
yasada şimdiye kadar olduğu gibi kolaylıkla sürül
meye devam edilecektir. Ayrıca, dış piyasada bu alan
da çok şiddetli bir rekabet olduğu ve bu yüzden bu 
koşullar altında ihracatı yapmanın gerçekleştirdiği 
güçlükler de ortadadır. Bu nedenlerle; öyle sanıyo
rum ki, Hükümetin böyle bir yaklaşımı ilk bakışta 
bazı yönleri itibarıyla gerçeklerden esinlenmiş gibi 
görünse de aslında öngörülen hedefi bugünkü koşul
lar içinde gerçekleştirebilecek bir yaklaşım olmaktan 
çok uzaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Burada, konunun tümünü bir değerlendirmeye ta

bi tutacak olursak, sanıyorum ki şu noktayı özellik
le belirtmek gerekir : Gerçekten bazı ülkelerde fiyat 
kontrolü yoktur; fakat bu fiyat kontrolü bizim an
ladığımız manada; yakın zamana kadar Türkiye'de 
uygulanan anlamda bir fiyat kontrolüdür. Bunun di-
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şında, konu biraz daha yakından incelendiği zaman j 
kapitalist ülkelerde bile fiyatın oluşmasına devletin 
ya da onun görevli kıldığı bazı kuruluşların doğru
dan doğruya, ya da dolaylı olarak katıldıkları görü
lür. Kapitalizmin en ileri örneklerini oluşturan ülke
lerde, Amerika'da, Almanya'da buna benzer uygula
malar vardır ve bu ülkelerde fiyatların oluşması dev
letin bizzat müdahale etmediği hallerde ilgili meslek 
kuruluşlarına bırakılmış durumdadır; fakat bu kuru
luşların çalışmaları da görevli devlet kuruluşları ta
rafından yakından izlenmekte ve değerlendirilmekte
dir. 

Değerli arkadaşlarım; 
O, bir yana, yine bu ülkelerde tüketiciyi koruya

cak önlemler düşünülmüştür. Bu önlemlerin başında 
antitröst uygulamaları gelir ve yürürlükteki yasalarla 
tröstlerin oluşması yasaklanmış olduğu için böylece 
üreticilerin kendi aralarında fiyat anlaşması yaparak 
tüketiciyi sömürmesi önlemek yoluna gidilmiştir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Devamla) — Ayrıca, 

yine bu ülkelerde tüketiciyi korumak için onların ör
gütlenmesi teşvik edilmiştir ve bu yoldan bunların 
üretici karşısında, özellikle sanayi malları üzeticisi 
karşısında korunması yoluna gidilmiştir. 

Türkiye'de bugünkü koşullar altında ne biri, ne 
ötekisi vardır. Antitröst kanunu yoktur. Fiili tekel 
durumları mevcuttur ve bu uygulamanın bundan son
ra çok daha hızlanabileceğim beklemek mümkündür. 
Tüketicinin korunması için herhangi bir yasal düzen
leme yoktur. Böyle olduğuna göre, bu koşullar altın
da özellikle üretimin artırılamayacağı belli olan bir 
dönemde fiyatların serbest bırakılması bir anlamda 
sanayi alanında orman kanununun egemen olmasına 
zemin hazırlamak olacaktır. Böyle bir uygulamanın 
biz, tüketicinin zararına olduğu gibi, gerçek sanayi
cinin de yararına olmadığına inanıyoruz ve bundan 
yararlananlar olsa olsa, aldıkları malları diledikleri 
süre ellerinde tutup, diledikeri zamanda, diledikleri 
fiyatta satan aracılar olacaktır. 

Bu nedenle ben de daha önce konuşan arkadaşı
mın görüşüne katılarak, Hükümetin bu uygulamayı 
mutlaka bir defa daha gözden geçirmesinde yarar ol
duğunu belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Konuşmamı b'ir temenni ve bir de soruyla tamam

lamak istiyorum. Temennim şudur : 
Türkiye'de tam anlamıyla bir sanayi envanteri 

maalesef bugüne kadar gerçekleştirilememiştir. Hü

kümetimiz zamanında bu alanda bir çalışma başla
tılmıştır. Bunun ne kadar önemli olduğunu ayrıca izah 
etmeye gerek olmadığını sanıyorum. Sayın Bakandan 
bu çalışmanın bir an önce tamamlanması için gerek
li çabayı harcamasını özellikle rica ediyorum. Sorum 
da şu olacak : 

Bir süre önce öteki KİT malları yanında kâğıdın 
fiyatına da % 400 oranında bir zam yapıldığını bili
yoruz. Bu zam, basını güç durumda bırakmıştır. Bu 
uygulama sürdürüldüğü takdirde basın için de sanı
yorum ki, bazı ciddi sorunlar ortaya çıkacak ve bu 
arada tekelleşme eğilimi de daha çok ilgi görecektir. 
Resmi ilan tarifelerinde yapılan değişiklik bir kısım 
basının bu andaki sorununu hafifletecek durumdadır. 
Özellikle Anadolu basını son kararlardan dolayı bü
yük güçlüklerle karşı karşıya bulunmaktadır. 

Bu nedenle özellikle bu durumdaki basının sorun
larına Hükümetin, şu ya da bu biçimde fiyat meka
nizmasıyla yardımcı olup olmayacağını Sayın Baka
nın açıklamasını rica ediyorum. 

Ben de Bütçenin, Ulusumuza ve ülkemize yararlı 
olmasını diliyor, hepinize saygılarımı sunuyorum. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Seydibeyoğlu?.. 
MEHMET SEYDİBEYOĞLU (Kastamonu) — 

Sayın Başkanım, vaktin ilerlemesi ve bundan sonra 
bir bütçenin daha olduğunu dikkate alarak ve «Ne 
söylersen söyle, imam bildiğini okur» cümlesinden 
hareket ederek Sayın sempatik Balkanı fazla yormak 
istemem. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Abay, buyurun. 
MUKBİL ABAY (Konya) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve kişileri adına 
konuşan arkadaşlarım, Türk sanayi politikası hakkın
daki görüş ve eleştirileri teknik ve politik yönleriyle 
kapsamlı bir biçimde ortaya koydular. Tümüyle ka
tıldığım bu görüşleri aynı çerçeve içinde yineleyerek 
gecenin bu geç saatinde sabrınızı zorlamak istemiyo
rum. 

Ben sadece, 1950'lerden bu yana, bütçe görüşme
lerinin değişmez konuğu olan bir konuya, personel 
politikasına, kamu görevlilerinin siyasi hesaplarla 
ezilmesi, sürülmesi, kıyılması konusuna kısıtlı zaman 
süreci içinde kısaca değinmek istiyorum. 

Bu eleştiriden somut bir sonuç alamayacağımı da 
biliyorum. Bir senatör olarak omuzlarıma yüklen-
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miş görevin gereği sayarak, sürekli kanayan bu ya
raya parmak basmanın görev olduğu inancıyla bu ko
nuşmayı yapmaya karar verdim. 

Bir gecede 67 ilin valisini, emniyet müdürünü, 
milli eğitim müdürünü hazan yaprağı gibi sağa sola 
savuran bir Başbakanın yönettiği Hükümetin bakan
ları da, müsteşarları, genel müdürleri de elbette oda
cısından başlayarak tüm kamu görevlilerine kök sök
türecekleri belliydi; bu bilinen bir gerçekti. Bunun 
örneklerini geçmişte de gördük. Geçmiş dönemlerde, 
özellikle bu Bakanlıkta, Adalet Partisinin Devlet ku
ruluşlarını, Hükümet ortaklarıyla parsel bölüştüğü 
dönemlerde de gördük; ama 22 ay süre ile en acıma
sız, en haksız biçimde partizanlıkla suçladıkları Cum
huriyet Halk Partisi Hükümetinden sonra halka ver
dikleri namus sözüne biraz saygılı olurlar diye dü
şünmüştük. Gelin görün ki, Demokrat Partinin va
tan cephesi dönemini de İkinci Cephe Hükümetinin 
parsel politikasını da aratan partizan bir politika, bir 
kıyım politikası, bir sürüm politikası tüm acımasız
lığıyla bütün bakanlıklarda alabildiğine sürüp gitmek
tedir. Bu telaş, bitmişliğin, tükenmişliğin telaşıdır. 
Bu telaş, türlü taraflarla koltuğa yerleşen, daha İk
tidarının 100 günü dolmadan sefil, perişan ettiği hal
kın şapkasını eline vereceği günlerin sayılı olduğunu 
bilen Demirel'in giderayak Devlet gemisini militan 
yandaşlarına teslim edebilmenin çabasıdır. 

Hizmet gördüğü görev alanında ya da uzmanlık 
dalında üstün başarı gösteren, durma noktasına ge
len fabrika ve müesseselerde atıl kapasiteye disiplinli, 
namuslu, tarafsız bir çalışma ile işlerlik kazandıra
rak üretim artışını sağlayan, politik davranışlarla 
uzaktan yakından hiç bir ilişkisi bulunmayan Cumhu
riyet Halk Partisi Hükümeti döneminde görev almış, 
ya da terfi ettirilmiş olmaktan başka bir günahı ol
mayan memurların, mühendislerin, fabrika ve mües
sese müdürlerinin, İzmir'den Erzincan'a, Nazilli'den 
Adıyaman'a bu kış kıyamette sürülüşlerini isim isim 
bildiğimiz halde, bugüne dek bütçesi görüşülen sa
yın bakanların tümü kendi bürokratları yanında dü
şecekleri durumu da hesaba katmaksızın inkâr yolu
na gitmişler, «Üç - beş solcu militandan başka bir 
atama yapmadıklarını» Yüce Senatonun bu kürsüsün
den söyleyebilmişlerdir. 

Geniş devlet deneyimlerini bildiğim ve gerçekleri 
yüreklice ortaya koyacağına inandığım Sayın Bakan
dan sormak istediğim tek bir şey var. Bakanlığınıza 
bağlı kuruluşlarla İktisadi Kamu Kuruluşlarında, fab
rika ve müesseselerde, yerinden oynatmadığınız kaç 

ı müdür, kaç müdür yardımcısı, kaç daire başkanı kal
dı?.. Adı geçen yüzlerce görevliden birkaçı hâlâ ye
rinde ise bu dahi bizim tesellimiz olacaktır. 

I Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Başbakandan başlayarak, bakanlar düzeyinde sü

rüp giden bu yanlış personel politikası bazı işgüzar 
yöneticilere cesaret vermiş, onları akıl almaz dere-

I cede çirkin baskı ve uygulamalara yöneltmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir sanayi toplumu haline gelememenin sancısıyla 

kıvranan ülkemizde, sanayi kuruluşlarının sokak po
litikasıyla yönetilmemesi gerektiğinin bilincini içimi
ze sindirmek zorundayız. Sanayimizin temel taşı olan 
KİT'lerin politik yatırımların aracı olarak işletilme
ye açılmasının hep birlikte, kesinlikle karşısında ol
mak zorundayız. Teoride hangi partiden olursak ola
lım, bu isteğe karşı çıkacak bir kimsenin bulunabile
ceğini düşünemiyorum; ama ya uygulama?.. «Sizin 
döneminiz, bizim dönemimiz» tartışmasını bir yana 
bırakarak gerçeklere eğilelim. 1950'lerden bu yana 
gelip geçmiş tüm iktidarlar bu milli müesseseyi üre-

I tim aracı olarak değil, siyasi partilerin oy fabrikası 
olarak kullana gelmişlerdir. Giderek işlerliği, ekono
mik etkinliği, üretim gücü azaltılan devlet sanayi ku
ruluşları İkinci MC döneminde iktidar ortakları ara
sında parsellenerek, bunların bir kanadının kışlası, 
bir başka kanadının da tekkesi haline getirilmiştir. 
Savurganlığın ve partizanlığın getirdiği sonuç; du
ran ya da durma noktasına gelen fabrikalar, % 20' 
lere % 30'lara düşen üretim ve yüz milyarlarca lira 
zarar. 

CHP'nin 22 aylık İktidar dönemindeki akılcı, 
gerçekçi politikası sanayimizin çürüyen temellerini 
Cephe İktidarından devraldığı türlü güçlüklere, sıkın
tılara karşın bir ölçüde olsun onarabilmişti. Üreti
mi artıran, dışsatıma yönelen bir sanayi politikası 
oluşturmaya çalışmaktaydı. Bunu geliştirmek, mey
velerini toplumumuza sunmak durumunda olan De
mire! Hükümetinin sistemi altüst eden, dış sermaye
ye, özel girişime alabildiğine açılan politikası bu 
umudu da ortadan kaldırmış gibi görünmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Toplumsal varlığımızı, ekonomik gücümüzü, si

yası ahlâkımızı için için kemiren partizanlık illetinin 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinden ve ge
lecek yıllarda da Devlet Bütçelerinin gündeminden 
çıkarılacağının umudu içerisinde hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. (CHP, Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve 

I MB Grubu sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere, Sana

yi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nuri Bayar. 

972 S. Sayılı Kanun tasarısının açık oylamasına 
125 sayın üye iştirak etmiş, 97 kabul, 28 ret; tasarı 
kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan, süreniz 30 dakikadır. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NURİ 

BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Sayın Başkanım, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Sözlerime başlarken Yüce Senatoyu saygılarla se
lamlıyorum. 

Sayın senatörler; 
Parti grupları adına konuşan değerli senatörleri 

büyük bir zevkle dinledim. İtiraf etmeliyim ki, değer
li arkadaşlarım Sanayi Bakanlığı meselelerine son de
rece ılımh hatta objektif sayılabilecek bir yaklaşımla 
eğildiler. Gerçekten ülkemizin içinde bulunduğu şart
larda sanayileşmenin gelişmeyle müterâfık sayıldığı, 
kalkınmanın ancak sanayileşme ile tevem sayıldığı 
bir dönemde bu Bakanlığa düşen görevlerin son de
rece önemli olduğu artık tartışma dışı sayılmaktadır. 
Nitekim, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Söz
cüsü de bu noktaya vuzuhla işaret ettiler. Gerçekten 
önümüzdeki dönemde, sanayileşmede Üçüncü Beş 
Yıllık Planla başlayan yapısal bir değişikliği gerçekleş
tirecek atılımlar gerekli hale gelmiştir. Sanayileşme
miz mutlaka geleneksel yapısından kurtulmalı, gide
rek modern teknolojiyi kullanmalı, ithal ikâmesi ye
rine döviz sağlayan bir bünyeye kavuşmalı ve bunu 
alabildiğine süratle yapabilmelidir. Ayrıca sanayileş
me, iktisadi fonksiyonunu da kemaliyle yerine geti
rebilmeli ve ulusal milli gelire en büyük katkıyı sağ
layan 15u çalışma alanında fertler arasında gelir da
ğılımını düzeltmeli, bölgeler arasındaki dengesizlikle
ri bertaraf etmelidir. Bu fonksiyonu başarabildiğimiz 
takdirde sağlıklı bir sanayileşmeyi önümüzdeki yıl
lar Türkiyemiz bakımından mümkün hale getirmiş 
olacağız. 

Sayın senatörler; 
Konuşmamın bu noktasında dünya bakımından 

son derece önemli gelişmelerin, özellikle sanayileşme 
konseptinde önemli gelişmelerin vuku bulmakta bu
lunduğunu ifade etmek istiyorum. Son derece entere
san araştırmalar var. Meselenin ehemmiyeti itibariyle 
bunu kısaca arza çalışacağım. 

Eğer şartlar böyle devam ederse 50 sene sonra 
gelişmiş ülkelerle, fakirler arasındaki mesafenin gide
rek açılacağı ve bu mesafenin (kapatılmak şöyle dur-
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sun, büyüyeceği hesaplanmakta ve bu araştırmalar 
eldktronilk beyinlerle âdeta tayin edilmektedir, fcompü-
türlerle teyit edilmektedir son derece enteresan sonuç
lar itibariyle ifade etmök istiyorum. 

Gelişmiş ülkelerle Üçüncü Dünya ülkeleri arasın
da fert başına düşen ulusal milli gelir itibariyle birin 
beşe oranı tarzında bulunan denge, 2025 yıllarında 
birin sekize, Güney Asya'da birin yirmiye oranı 
şeklinde bir gelişmeyi hazırlamaktadır. Kömpü'türle he
saplanmakta bulunan birtakım modellere göre, de
ğişik senaryolar kompütürlere verilmekte ve değişik 
cevaplarla 50 sene sonrasının falkir ülkelerle zengin 
ülkeler arasındaki dengenin ne kadar büyük ölçüde 
açılacağını göstermektedir. Gayet enteresan başka he
saplarda var. Bu oranı 2025 yılında birin beşe oranı, 
birinin üçe oram haline getirebilmek için, zengin ül
kelerin, yapaibilirlerse, bu ülkelere her yıl 500 milyar 
dolar fon aktarmaları, böyle bir süre sonunda da 7,5 
trilyon dolarlık bir yardımı gerçekleştirmeleri gerek
mektedir. Bu mesafenin bir beşten, bir üçe inmesi 
için. Son derece enteresan bir dönemdedir duruya. Ül
kemiz hamdolsun bu önemli mücadelenin şimdilik 
avantajlı bir yerindedir. Şunun için ifade etmek iste
dim. 

Günlük kısa vadeli kararlarla Türkiye meselelerine 
bakmamak lazımdır. Son derece ciddi ve uzun valdeli 
'kararlar düşünce tarzları Ve inançla, hesapla Türkiye 
meselelerine eğilmek gerekmektedir. Ayrıca önümüzde-
ıki 50 yıl için bir önemli gelişme de, dünya nüfusunda 
vulkua gelecelk büyük patlamadır. 200 ilâ 300 milyon 
•nüfustan 500 .milyon nüfûsa gelebilmidk için 16 asır 
geçmesine rağmen, 500 milyonun katlanması için sa
dece iki asır gerekmiş; milyarın, iki milyar haline 
gelmesi için de bir asır kâfi gelmiştir. Simidi 30'ar, 25'er 
yıllık periodlaria dünya nüfusunun birer milyar artması 
bahse konudur. 1930'larda 2 milyar olan dünya nüfu
sunun, 1975'te 3 milyardan ve müteakip 25 yıl sonra, 
2000 yılında da 6 milyara ulaşacağı yine yapılan he
saplar meyanındadır. Böyle bir dünyada beslenme me-
'sefesinin ne kadar önem taşıdığı ortadadır. O itibarla, 
ülke meselelerine bakarken, içinde bulunduğumuz ve 
hiç değilse dünya şartlarından bağımsız yaşamadığı
mız bir ortamda Türkiye'mizin meselelerinin ne kadar 
önem 'kazandığını ifade eirımek istedim. Aslında biz 
'son ekonomik kararlara da bu açıdan yaklaştık. Daha 
köklü, daha kalıcı, daha tutarlı tedbirler aradık. 

Sayın Halik Partisi sözcüsünün de ve bazı değerli 
hatiplerin sıks silk ifade ettikleri gibi, IMF size söy-
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ledi, yaptınız... Ben de desem ki size, hayır, bizim ı 
yaptığımız tedbirler IMF'nıin isitediği tedbirler değildi. 
IMF'nin tedbirlerini biz Türkiye için yetersiz bulduk 
dersem, Türkiye için gerekli kararları almak mevkiinde 
bulunan bir Hükümet olarak, IMF'nin tavsiye ettiği I 
kararların Tüık ekonomisini kurtaramayacağını, da- I 
ha köklü, daha kalıcı tedbirler gerektiğini düşündüğü- I 
•müzü söylersem, acaba arkadaşlarımız bu m'üıtalaala-' I 
rını serdetmekten vazgeçerler mi?.. Ummuyorum, ama I 
bir iyi niyet belirtisi olarak ifade etmek istiyorum. I 

Bir de bu tartışmalarda bir önemli konunun vu- I 
züha ermesini, eğer bir fırsat sayarsanız, düşünüye- I 
rum, açıklık kazansın işitiyorum. Bu çıkar çevreleri; 
çılkar çevrelerine göre biz bunların prototipiyiz, onla- I 
ra göre karar addık, onlar için karar aldık. Fakir fu- I 
kara halk bizim için önemli değildir.. Yani burada I 
bir vuzuha gelelim. 

Önümde bu çıkar çevrelerinin ağa babalarından bi-
riniin bir beyanatı var 22.11.1979 tarihli. Uzun da I 
değil. «îş adamlarının kârları bu yıl re'kor düzeyde I 
arttı.» diyor. Bir başka gazete; 16.3.1979 tarihli. Meş- I 
hur, Sayın Ecevit'in ikinci paketi açılırken, «Önlem- I 
ler iş adamlarına açıkkndı. Eeavit iş çevrelerinin gö- I 
rüşlerine ve katkılarına şükranlarını sundu.» j 

Bir vuzuha varsak. Hangimiz bu. Herhalde.iki 
taraf birden bu çıkar çevrelerinin adamı olmak duru
munda değil. Şâhid-i âdil var. Sizin zamanınızda çok I 
çok kâr ettik diyor. Kararları da beraber almışsınız. I 
Sayın Ecevit söylüyor. Hiç değilse biz kararlarımızı 
kimseye sormadan, kimseyle istişare etmeden, Türkiye 
Cumhuriyeti Flükümeli olarak, sorumluluk yüklene
rek aldık. (AP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkış- I 
lar) Burada da bir vuzuha varmanın gerekli olduğu 
kanaatıyla kısaca ifade ettim. 

Değerli arkadaşlarım; I 
Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsünün, sana

yileşmemizin gelişmesiyle ilgili bir tarihi anlatımı var; 
vardığı sonuca katılıyorum. Bunu da bir gelişme sa
yıyorum. Gerçekten son derece doğru bir yargıya I 
varmışlar. Bana göre yenilik bu. «Türkiye, içine gir
diği sanayileşme sürecinin doğal bir sonucu olarak, j 
tüketim malları üretiminden yatırım ve ara mallan 
üretimine geçme aşamasına gelmiştir. Dördüncü Beş I 
Yıllık Plan bu aşamayı daha da ileri götürmek için 
atılması gereken adımlardan biridir...» 

Bu mütalaaya katılıyorum. Gerçekten Türk sana
yileşmesinin mantığı da budur ve başka türlü olması da 
mümkün değildir. Geç saatlerde Bütçe Komisyonun- I 
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da bir kere daha tartıştık. Mantığı da doğrudur. Sa
nayileşmemizi, kalkınmamızı, ekonomik büyüme mo
delimizi, bir kere daha söylüyorum, siyasi rejimimiz
den, değerli Halk Partili arkadaşlarımın sevdiği tabir
le söyleyeyim, soyutlamak mümkün değildir. O iti
barla, böyle bir mantığı koruması kadar doğru bir şey 
yoktur. Bu yargıyı paylaşmış olmak, bu yargıya gel
miş olmak bana göre ileri bir adımdır. Hiç değilse, 
çarpık sanayileşme, yanlış sanayileşme gibi yargılar» 
yaygın hale getirip Türk Milletinde büyüme, sanayi
leşme, gelişme şevkinin kırılmasını amaçlayan bir 
yargıdan değerli Muhalefet Partimizin kurtulduğu gö
rülüyor. Bunu memnuniyetle karşılıyor ve bu yargıyı 
paylaşıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu vesileyle değerli Halk Partisi Grup Sözcüsü 

Arkadaşımın, Sayın Nurhan Artemiz Beyefendinin ko
nuşmasında motor sanayiiyle ilgili çok önemli konu
lar var. Bir açıklama fırsatı verdikleri için de ayrıca 
kendilerine müteşekkirim. Ben bu tartışmayı kısaca 
huzurunuzda yapmak istiyordum. Gerçekten motor 
endüstrisi olmadan, gerçekten makine yapan fabrika
lar olmadan sanayileşme bir anlam taşımıyor. O sa
nayileşmeyi gerçek anlamıyla itici kuvvet yapmıyor. 
Gerçekten motor endüstrisi bir yatırım endüstrisidir. 
Motor endüstrisi olmayan sanayii de gerçek bir sa
nayi kabul etmek bana göre mümkün değildir. Bu 
itibarla bu motor konusunda da varabilirsek, ülke ba
kımından büyük faydalar umduğum bir uzlaşmaya git
memizde yarar var. 

Değerli arkadaşlarım; 
1968'lerden beri Türkiye motor tartışması yapıyor. 

Bir ara bu 1970'lerde, 1971'lerde plana girmiş ve gö
rev Makine Kimya'ya verilmiş. Makine Kimya'ya den
miş ki, görev verilerek kalmamış, Devlet yapsın mo
toru, dizel motorunu. Görev Makine Kimya'ya veri
lirken denmiş ki, ayrıca dizaynı da sen yap, yeni bir 
dizayn geliştir, yeni bir motor oluştur. Bunun üzerine, 
Amerika'yı yeniden keşfeder gibi yeni bir dizayn oluş
turma, yani motoru hiç yapma görevi verilmiş ve 
maalesef olmamış, yapılamamış. 

Değerli arkadaşlarım, sayın senatörler; 
Şimdi sene 1973. Türk Traktör, kamu ve özel ke

simin beraber, bir arada bulunduğu bir kuruluş, 30 
bin traktör projesiyle birlikte 60 bin dizel motoru 
yapmak için müracaat etmiş. Verilsin, verilmesin, 
birtakım perde arkası... 60 bin. Arkadaşım diyor ki, 
bir ölçek meselesi, bir optimal büyüklük meselesi. 
Üretim ünitelerinde aranması lazım gelen odur. Tabii, 
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doğru, optimaıl büyüklük aranmalı, çok ileri bir tek
noloji aranmalı. Kurulukken mutlaka böyle kurulma
lı. Buna 'kimsenin itirazı yo'k; ama niye kurulmadı bu 
motor?.. Tartışma bol, laf çok, slogan çok, Türkiye' 
riin motoru yok. Benim aradığım bu. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Elimde hesaplar var. Dördüncü Beş Yıllık Planın, 

TÜMOSAN'ın 100 bin motor yaparak devreye gir
dikten sonra... Dördüncü Beş Yıllık Plan hesaplarına 
göre söylüyorum, Dördüncü Beş Yıllık Plan döne
minin sonunda Tüıfkiye, TÜMOSAN 100 bin mdtoru 
üretime soksa bile, motor ithali içlin ödeyeceği para 
1,5 milyar dolar; 100 bin TÜMOSAN motoru üre
time girse bile. Bu Dördüncü Beş Yıllık Planın he
saplarında yazılıdır. Sanayi Bakanlığının yaptığı he
saplarda aşağı yukarı buna yakındır. Dördüncü Beş 
Yıllık Planın motor ihtisas komisyonu raporları daha 
da yüksektir. 

O itibarla, tartışalım. Devlet yapsın, büyük ölçekli 
yapsın ileri teknolojiyle yapsın falan; ama motor çık
mıyor. Türkiye bu motoru yapmalı değerli arkadaş
larım, ben söyledim. Türkiye'de özel kesim mdtoru 
yapabilirdi. Yapmış, örneği var. Yabancı sermaye te
şekkülü olduğu için BMC'ye bu imkân verilmiş. Yıl
da 20 bin motor yapıyor ve başarmış işletiyor. Yap
mış. Sanayi Bakanlığı portfyöyünde Üçüncü Beş Yıl
lık Plan dönemine göre müracaatta bulunulmuş, üç 
tane özel kesim motor yapma talebi var. Öyle şey de
ğil yani. 21 tane şirket bir araya gelecek de, küçük 
küçük üniteler... Nereden çıkıyor bu?.. Optimal bir 
büyüklük arayacaksınız koyduğunuz esaslara göre. 
En modern teknolojiyi arayacaksınız koyduğunuz 
esaslara göre. 10 ay sonra motoru yaparlar, 10 ay. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Önemli olan 
benzin mdtoru değil, daha çok dizel motoru. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NURİ 
BAYAR (Devamla) — Evet, dizel motoru diyorum. 
Ben de dizel motorunu konuşuyorum. Benzin, mdtoru 
yapılıyor Türkiye'de zaten. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — 20 bin mo
tor. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NURİ 
BAYAR (Devamla) — Ben de diziel motorunu söy
lüyorum Sayın Müezzinoğlu. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — BMC. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NURİ 

BAYAR (Devamla) — BMC'nin dizel motoru, dizel 
mdtoru yapıyor BMC. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşulmamasını rica ede
ceğim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NURİ 
BAYAR (Devamla) — Hayır, hayır dizel motoru ya
pıyor efendim. (AP sıralarından «Dünyada yok za
ten» sesleri) 

O itibarla Dördüncü Beş Yıllık Plan dönemlinin 
sonunda Türkiye TÜMOSAN devreye girip 100 bin 
motor çıkarsa bile 1,5 milyar dolarlık ithalat yapmak 
zorunda kalacaksa, bu motor meiseles'ine daha rasyo
nel bir yaklaşımda bulunmak gereğine inanıyorum 
ve bunu söyledim. Bu vesileyle huzurunuzda bu gö
rüşümü tekrarlıyorum. Türkiye motor endüstrisi
nin önüne konulan birtakım bariyerler yüzünden mo
torsuz kalmıştır. İnşallah getirdiğimiz, aldığımız ted
birlerle bu imkânı tekrar açar ve yürütürüz. TÜMO
SAN da Mercedes motor projesi ve Volvo motoru 
projesi yürümektedir. Allah nasip ederse, şartlar de
ğişmezse, zannederim % 20 - 25 yerli muhteva ile 
19811de TÜMOSAN'ın ilk motorunu elde etmemiz 
mümkün olacaktır. Bu önemli bir gelişme sayılmak 
lâzım gelecektir. Bunu da memnuniyetle ifade etmek 
isti yorum. 

Efendim, TÜSİAD Başkanı, «Bu kötü yönetilir
ce kusur bizim değil» demiş. Demese ne olurdu yani. 
Ona kim kusur sordu, ona kim fikrini sordu?.. Ka
rarı ona danışarak almadık. Türkiye'nin menfaati 
böyle gerektirdiği için aldık. Bu kararları da iyi 
uygulamak için aldık. Evet, sorumluluk bizimdir, 
Cumhuriyet Hükümetinindir. Bu kararların değeri 
inşallah Türkiye uygulamasıyla rahat hir döneme 
geldiği zaman çok daha iyi anlaşılacaktır. Bu husus
taki inancımı hiç kaybetmedim. 1970'ler başında ya-
prîan para operasyonu münasebetiyle de bu beyan
ları hep dinledik biz, ama çok kısa süre içinde Sayın 
Kafaoğlu'nun huzurunda ifade etmem belki biraz 
şey oluyor, içinde bulundu olayların; ama çok kısa 
bir süre sonra o kararların Türkiye'ye ne kadar ya
rarlı sonuçlar doğurduğunu hep beraber gördük. Eğer 
701er operasyonu yapırmasaydı ve o başarılı sonuç
lar almasaydı Türkiye 1980'lere gelemezdi. Bunca 
badireye, bunca istikrarsızlığa rağmen, siyasi istik
rarsızlığa rağmen Türkiye bu yılları zor bulurdu. 

Sevgili arkadaşlarım, değerli senatörler; 
1 'Enflasyonun büyük belalarından biri, yarattığı 

panik havasıyla paradan kaçışı hızlandıırmalsıdır.; 
Bir istikrarsız dönem, bir paraya karşı güven'sizlik, 
paradan uzaklaşma Türk 'ekonomisini alt üst etmiş, 
ne yatırımı mümkün hale 'sokmuş, ne tasarrufu ge-
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çerl'i hale getirebilmiş, ne de ekonomiyi istikrar düze-
yin'de tutalbilmiştir. O itibarla, bu tedbirlerin 1970 
para operasyonunu andırır 'bir sonuca gideceğine 
inanıyorum ve Türkiye'nin de bu operasyona ihtiya
cının tartışılmaz olduğuna keza inanıyorum. 

KİT'lerle ilgili değerli Halk Partisi Grup Sözcüsü
nün mütalaalarına kısaca arzı cevap eyleyeyim. KİT' 
larîe ilgili telkinler devamlı olarak yapılır ve bazı tav
siyelerde, 50 senedir; asgari ben dördüncü dönemi 
'dolduracağım, süremi ttaımaimılarisam, Allah nasip 
ederse, uzun yıllar Bütçe 'komisyonlarında çalıştım. 
Hiç değilse îben 20 senedir KİT'ler üzerinde aynı tar
tışmaların sürdüğünü 'hatırlıyorum. Aynı şeyler söy
lenir. Şimdi 'bunların biri işte, KİT'ler siyasi karar 
organlarına 'bağlı olmaksızın müdebbir 'bir tüccar gibi 
ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyat esnekliğine sahip 
olsunlar, esnekliğini korusunlar, yapsınlar. Bir adım 
atılmış. 'Efendim 'bu yanlıştı, eksikti, serbest piyasa 
ile yarışta nereye varılacak gibi yargılarla küçültül-
memeli. Diğetr atılması lazım gelen, adımlar varsa, 
bunlarla toütünleştirebilmeli. 'Bu tedbirleri tamamla
malı. Yalnız huzurunuzda 'bir kere daha ifade ediyo
rum, kolay değil bu KİT'leri reorganize etmek. Siz 
-de tecrübe ettiğiniz Sayın Müezzinoğlu, zor bir iş bu. 
Türkiye'ce istihdam meselesi normalleşmeden, KİT' 
leriıı rasyonel bir hale getirilmesinin aidata imkânsız 
olduğunu daha uzun yılar göreceğiz. Zor 'bir iş; ama 
hiç değilse müspet bir adım atılmıştır. Hiç değilse fi
yat strüktüründe bir rasyonel çözüme yaklaşılmıştır. 
Bu bir gelişmedir. Bari bunu küçürtmesek iyi olur 
diyorum, 

KİT'lerle ilgili 'benim mütalaalarım var. Ben KİT' 
leri büyümesin.. Evet ben 'bu lafları söyledim Bütçe 
Komisyonunda. Ben 'bir tespit yaptım ,küçültmek için 
değil KİT'lerin içinde bulunduğu mali bünyelerinin 
tespitini yaptım ve dedim orada. Yapılacak şey foa-
riz. Fazlaca büyütmeyelim. Devletin üstüne fazlaca 
yük olmasınlar. Kaldı ki, böyle düşünmesem dahi 
benim partim, benim tem'sil ettiğim siyasi misyon 
KİT'lerin temsil ettiği misyonu kabul dtmiyor ki... 
Ben o misyonla milletten rey alıyorum. O itibarla o 
fikirlerimi söylemiş olmayı, söylediğim için... 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Şimdi öyle 
oldu galiba Sayın Bakan eskiden öyle değildi. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım rica edece
ğim. Sayın Bakan, sürenizden gidiyor, onun için ce
vap vermeyin efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NURİ 
BAYAR (Devamla) — Şimdi, Sayın Muikbil Abay'ın 
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partizanlık üzerine irat buyurdukları beyana kısaca 
cevap vermek üsCiyorum. Nazilli Basma Sanayii Mü
essese Müdürü Şenay Koç alındı; ama bir sıra mü
hendisi yapılmadı Sayın Albay. Adıyaman Pamuklu 
Dokuma Sanayii Müessesesinin Müdürlüğüne atandı. 
Bir görev değişikliğidir. Aynı seviyede, aynı görev, 
aynı pozisyon. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. Ona 
göre ayarlayınız, 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NURİ 
BAYAR (Devamla) — Yalnız 'burada size 'bir dokü
man okuyacağım. 

«Sümer bank Genel -Müdürlük, tarih 26 . 10 . 1979, 
Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii Türk Anonim 
Şirketinde zaman esasına göre çalışan işçilerden 138' 
inin 1 . 7 . 1979 tarihinden itibaren grup akorduna 
dönüştürülmesi ve akord işçilere nazaran zaman işçi
lerinin daha az ücret almaları dolayısıyla akorda ge
çemeyen zaman işçileri arasında ortaya çıkan huzur
suzluğun giderilmesi amacıyla ücretlerinin % 10 ar
tırılması gerekli görülmüştür. Bu zam uygulaması
nın tüm işyerlerimizi kapsaması bahse konu değildir. 
Sürnerbarik...» 

Bu ne biliyor musunuz? Tabii anlaşılmadı. Tüm 
işyerlerinde uygulayamazsınız. Antalya'da Tekstil, 
Sendikası, yani DİSK'e bağlı sendika hâkim. Onlara 
bağışlanmış bir şey, bir zam. Sadece onlara. Tekstil 
için 'bağışlanmış bir zam. İşçiler arasında tefrik yarat
mış; hatta müessese içinde tefrik yaratmış bir zam 
operasyonu, toplu sözleşme dönemi değil, onun altın
da da bir protesto telgrafı var, vaktinizi almamak için 
okumuyorum. Böyle tashihatı yapıyoruz sayın sene-
tör, bunların yapılması da mutlaka gerekli hale gel
mişti, bu nevi tashisatı yapmaya da devam edeceğiz. 

Sayın Müezzinoğlu'nun burada ifade buyurdukları 
bazı konular oldu. Gerçekten, aldığımız bir kararla 
dayanıklı tüketim mallarında, yalnız deterjan filan 
vardı, mamafih konuşmamızda zikre şayan görülmedi 
tarafınızdan, 'bende metinde var, bu deterjan, sabun
lar ve tozlar Hükümetiniz zamanında fiyat kontro-
lundan çıkarılmış ve serbest bırakılmıştı. Biz de bir 
kısmını daha serbest bıraktık. Yalnız gerçek anlamda 
serbest saymıyorum, 3003 sayılı Kanunun bize ver
diği yetkiler süreklidir, devamlıdır, hu yetkileri kul
lanmak imkânını her zaman sahibiz. Beyan usulünü 
getirmiş olmak fiyatlarda disiplinsiz 'bir gelişmeye se
yirci kalacağımız anlamını 'taşımamaktadır, 3003 sa
yılı Kanunu istediğimiz anda, istediğimiz safhada kul
lanmak imkânına sahibiz, Kaldı ki, bu endüstrinin, 
otomotiv endürstrisinin ve diğer dayanıklı tüketim 



C. Senatosu B : 34 £ . 1 . 1980 O : 3 

mallarının beyanları da Bakanlığımca tetkik edilecek, 
bu saf hada da müdahale imkânı bulunacaktır. 

Değerli arkaldaşlaırınr, 
•Biır şeyi kesinlikle ifade etmek istiyorum. Biz eko

nomik idarede çok detaye bir tarzda girişimlerde bu
lunduk, çok teferruata daldık. Bir miktar genel ted
birlerle 'bu ekonomiyi kendi kuralları içerisinde çalı
şır hale .getirmenin zaruretine inanıyorum. 

Kolladık da ne oldu?.. Geçirdiğimiz "dönemlere 
bakalım. Ben bir kamyonun, bir arabanın, bir otobü
sün fiyatını imzaladığım anda, o fiyatta satltıramıyo-
rum ki, serbest piyasada, imzaladığım anda 600 bin 
ila 1 milyon lira arasında fark yapıyor ve bundan da 
karaborsacı kazanıyor. Eğer bu farkın % 70'ini Dev
let gelirleri içine asgariden 'alabilirsek, bu operasyon 
başarılı bir operasyon olur. 

Sayın 'senatörler? 
Karaborsa kazancı kesinlikle yatırıma dönüşmü

yor. Lüks arabaya, lüks konuta, eğlenceye ve dışa 
'kaçan paraya dönüşüyor. Bunun yolunu mutlaka kes
mek lazımdır. O itibarla bu tedbirlere başvurmayı 
gerekli buldu. 

BA$KAN — Sayın Bakan, 'süreniz doldu, bende 
birkaç tane soru var, onları da takdim edeyim de. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NURİ 
BAYAR (Devamla) — Başüstüne, ben de sözlerimi 
bitirdim. Beni dinlemek lütfurida bulundukları için 
sayın senatörlere teşekkürlerimi, Sayın Başkan size de 
saygılarımı sunarım. 

Sayın Başkanlığa 
Tavassutunuzla aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını rica ederim . 

Burdur 
Faik Kırbaşh 

L Burdur'da şeker pancarı ekim 'sahasının ge
nişletilmesi düşünülmekte midir? 

2. Burdur Gölhisar İlçesinin pancar kantarına çok 
uzakta ve yol bakımından da kötü şartlar içinde bu
lunan ve fakat 'oldukça büyük ölçüde pancar teslim 
eden köylerin merkezinde yer alan Ibecik köyünde 
yıllardan beri kurulması takarrür eden pancar alımı 
kantarının bir an evvel kurulup faaliyete geçirilmesi 
ne zaman gerçekleştirilecek? 

BAŞKAN — Yazılı olarak istiyor cevabını. 
Sayın Hikmet Savaş, Eskişehir Senatörü, onun da 

bir sorusu var, kendileri burada olmadığı için buna 
da yazılı cevap veririsiniz . 

•«'L 1980 pancar taban fiyatı Mart ayı içinde 
ilan edilecek mi? 

2. Çiftçiye verilmiş gübre, 1980 pancar ekimi 
için kooperatiflerce çiftçiye verildiği tarih olan Ara
lık 1979 ayı fiyatı ile mi değerlendirilecektir, yoksa 
son zamlı fiyatla mı olacaktır? 

3. Şeker Şirketi çiftçiye olan pancar borcunu r.e 
zaman ödeyecektir? 

4. Çifçiden ucuz fiyatla alınan 1979 pancarına 
şekere % 100 zam yapıldığına göre, prim vermeyi 
düşünüyor musunuz?» 

Bu da yazılı olacak. 
Bir yazılı cevap 'isteyen soru daha var.: 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi Bakanı tarafın 

dan cevaplandırılmasına delalet buyuruimasını saygıy
la arz ederim. 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

1. Adalet Partisi - Milli Selamet Partisi ve Mil
liyetçi Hareket Partisi Koalisyonu Hükümetleri za
manında programa alınan ve yapımı başlatılan Bingöl 
Çimento Fabrikasının yapımı Cumhuriyet Halk Par
tisi Ağırlıklı Hükümeti tarafından durdurulmuştur. 
Bingöl'lülerin büyük bir iştiyakla bekledikleri 'bu ha
yırlı hizmeti mevcut Hükümetimiz devam ettirecek 
midir? 

2. Bu durdurulmanın ve müteahhidi tarafından 
tasfiye cittirilmösinin 'sebebi nedir? 

3. Genç Tuğla Fabrikasının yapımı da aynı şe
kilde aksamıştır. Devam ettirilecek midir?.. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NURÎ 
BAYAR (Devamla) — Yazılı arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Üçü de yazılı olacak. Tamam efen
dim, 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, benim de bir sorum olmuştu Sayın Bakandan. 

BAŞKAN — Konuşmanız sırasında. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI NURİ 

BAYAR (Devamla) — Gazete kağıdıyla ilgili, evet.; 
Affedersiniz Sayın Müezzinoğlu, onu unuttum. 

Efendim, gazete kâğıdımda yaptığımız operasyo
nun mahiyetini çok iyi bil'iyorsunuz. Türkiye'de de
valüasyondan evvel ithal ettiğimiz ki, yılda 50 bin 
ıton gazete kâğıdı ithal etmek zorundaydık ve % 1 
gümrükle 55 bin liraya mal oluyordu, bunu gazetele
re ton itibariyle 9 bin liraya veriyorduk. Ortalama 
ağırlıklı maliyet zaJten 40 liraydı SEKA'ya o: zamanki 
fiyatlarla, 
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Burada yaktığımız operasyon, Gümrük Resmini sı
fıra indirerek gazetecilerin kâğıt ithalini kolaylaştır
mak, kâğıt 'darlığını bir miktar gidermek şeklinde ol
du ve sübvansiyonu kaldırma tarzında oldu. Eğer bu 
operasyon yapılmaJsaydı, 1980 yılında 1979'un 3,5 mil
yar liralık sübvansiyonuna ilaveten 1,5 milyar daha; 
yani 5 milyarlık bir sübvansiyon bahse konu olacak
tı, 

Buyurduğunuz mütalaa hakkında resen karar ver
mek mevkiinde değilim, telkininizi bir Kabine mese
lesi olarak Hükümete götürmeyi düşünmekteyim. 

Maruzatım bu, saygılarımı sunarım efendim. (Al
kışlar) 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, izin verir misiniz, bir noktaya açıklık getirmek 
istiyorum. 

Sayın Başkan, Sayın Bakan konuşmaları sırasında 
!bir gazetenin başlığımdan söz ederek, Eeevit Hüküme
ti zamanında hazırlanan programın iş çevreleriyle 
birlikte hazırlanmış olduğunu ima ettiler. Oysa söz 
konusu olan durum, Hükümetin hazırladığı ekonomiyi 
güçlendirme programının izah edilmesinden 'ibaret
tir, 

BAŞKAN — Cevap vermek durumunda değilsi
niz efendim, çok rica ederini. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Program 
'birlikte hazırlanmamıştır .t 

BAŞKAN — Son söz olarak buyurun Sayın hatip. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 

Başkan, değerli senatörler, kıymetli Bakan ve Sanayi 
Bakanlığının güzide mensupları; 

Son sözün bendenize isabet etmiş olmasını eski bir 
Bakanlık mensubu olmak sebebiyle memnuniyetle kar
şılıyorum. 

Hükümetin Türkiye Büyük Millet Meclisine tak
dim ettiği Bütçe ve 3 aya yaklaşan icraatı, Adalet 
Partisinin Yurdun her köşesinde seçimden önce, 2 yı
la yakın bir zaman, yaptıkları propaganda ve vaatle
rin tam tersine olarak tecelli etmiştir. 

Vaatleri icabı, Adalet Partisi tek başına iktidar 
olunca getirdiği Bütçe ile pahalılıkla, yoklukla, işsiz
likle, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmakla, dış öde
meleri sağlam kaynaklara istinat ettirecek tedbirleri 
getirmekle yükümlüdürler. Bütün bunların çözümü 
için her yönüyle yatırımların topyekûn bir seferber
lik içinde ele alınması karakteri Bütçeye hâkim ol
malıydı. Adalet Partisi Hükümete mademki tek ba
şına gelebilmiştir, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı kendi tarafından ortağıyla beraber hazırlanmıştır. 
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i O halde Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı dÖne-
I minde ve yine bu Plan gereği başlatılmış olan ağır 

sanayi hamlesi ve buna dayalı ihracat seferberliği 
herkese refah, sıhhatli ekonomiye geçiş şeklinde ifade 

I edebileceğimiz eserlere sahip çıkmalı idi. 22 aydır ter
kedilmiş olan bu milli sanayi yatırımlarına kaldığı 
yerden hemen başlamalı idi. Sanayi Bakanlığının bü-

I yük rol oynadığı bu büyük eserler ortada kalmama
lıydı, 

I Geçen 22 aylık CHP dönemi sadece borç para ara-
1 makla vakit geçirmişti. Hayali ile avunulan bu borç 

para ve taze paralar gelsin, IMF yeşil ışık yaksın di
ye, IMF'den alman telkin ve talimatlar harfiyen ye
rine getirilmiş, önce Milli Selâmetin gayretiyle baş
latılan bütün yatırımlar durdurulmuş, sonra da yine 
IMF'nin emriyle para değeri 47 lira/dolara kadar dü
şürülmüş, her şeye zamlar yapılarak hayat % 70 pa
halandırılmış, faizler artırılmış, krediler kısılmış, 

I enflasyon bütün hızıyla yürümüş, işçi, köylü, memur, 
esnaf, bütün dar gelirliler ezildikçe ezilmiş, fakrüza-
ruret artmıştır. 

Şimdi aynı IMF «70 milyon dolar vereceğim»' de
yince bu sefer Adalet Partisi Hükümeti tuttu CHP' 
nin yürüttüğü politikayı aynen devam ettirdi, Bütçeyi 
756 milyara çıkarttığımız bir çalışmadan sonra, 1978-
1979 CHP döneminde olduğu gibi, Sanayi Bakanlığı 
Bütçesini 4,7 milyar lira ile bağladı sadece. 

Bu ne demektir? IMF gereği bu, 22 aydır bekle
yen ağır sanayi tesisleri, yine sessiz abideler gibi 
ayakta duracak demektir. Sanayi Bakanlığı Bütçesin-

I de gördüğümüz rakamlar arasında yok. Maliyenin 
j emrindeki yatırım ödenekleriyle yürüyeceği söyleni-
I yor bu ağır sanayi yatırımlarının, ama Devlet bir 

Tekel İdaresine 7,6 milyar lira ayırırken, Türkiye' 
nin veçhesini değiştirecek bir Sanayi Bakanlığının 
faaliyetleri için sadece 4,7 milyar lira ayırması, âde-

I ta Hükümetin, zevahiri kurtarma peşinde olduğunu 
I göstermektedir. 

Sanlı şirketlere ve KİT'lere ayrılan sembolik 
ödeneklerin de manası, yatırım yapmayın demektir. 

I Halbuki, pahalılık, yokluk, işsizliğe çare vaat eden bir 
A.P İktidarından beklenen şuydu. Genel Bütçede yatı
rımlara 147 milyar ayırdım demek değil, bu mikta-

I rın en büyük bölümünü Sanayi Bakanlığındaki bulu
nan KİT'ler ve Sanlı şirketlerin ağır sanayi yatırım-

I larma tahsis etmek olmalıydı. 
J Aziz arkadaşlarım; 

Bunları, Bütçe Karma Komisyonunda münakaşa 
I ederken, bir de ne gördük, Türk ekonomisinin ge-
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reği olarak değil, buna inanmıyoruz, tıpkı CHP gibi 
IMF telkin ettiği, emrettiği için. Zaten işbaşına ge
lir gelmez teslim oldukları IMF'nin şartlarını Bakan
lar Kurulundan geçirdiler ve 25 Ocak'ta «Ekonomik 
tedbirler» diye ilân ettiler. Esasen, değeri kalmamış 
para paritesini % 50 düşürdüler. Faizleri % 24'e, 
temel maddelerin hapsine de % iOO'den c/c 500'e ka
dar zam yaptılar ve en mühimi, birkaç enerji tesisi 
haricinde bütün ağır ve hakikî sanayi yatırımları
nı durdurmak kararını almış bulundular. 

Bu tedbirlerin, içinde bulunduğumuz sıkıntıların 
reçetesi olduğuna inanmıyoruz değerli senatörler. De
valüasyon, nazariyatta ihracat artsın diye yapılır. 
Amerika Birleşik Devletleri doları devamlı düşürür. 
Bunda Amerika avantajlıdır, kendi malına ihraç gücü 
kazandırır, ama devalüasyon bizde halen ihraç edecek 
mal olmadığı için zararlıdır. Ayrıca, bizdeki tatbi
kat, devalüasyon yapıldıkça ithal girdileri pahalanır, 
dahili fiyatlar yükselir, ithalde gümrük söz konusu ol
duğu için, yurt dışında döviz derhal resmî kurun üstü
ne çıkar. Bu yüzden yatırımlar da proje maliyetlerinin 
çok üstüne çıkıp, pahalılaşır. Eğer yatırımcılar, yapa
cağı tesisin maliyetinin çok üstünde bir servete ve im
kâna sahip değillerse, iflaslara sebep olur. İşçi şirket
leri, halka'açık ortaklıklar, esasen daha yatırım saf-
hasmda, ağır faiz ve vergi yükleri altında ezilmekte 
olduklarından, bir de devalüasyon geldi mi, yılbaşın
da noel için tepesi, doruğu kesilmiş çam ağaçlarına 
dönerler. Devalüasonlar, yatırımları caydırıcı en bü
yük âmildir. Son devalüason da saniyi yatırımlarını 
tamamen durduracaktır maalesef. Üretim de .haliyle 
talebi karşılayamaz hale düşeceğinden, Türkiye pa
zarlarını kendi ürettiği mallara değil, borç mukabili 
Batının sermaye ve mallarına en geniş nispette aça
caktır. Hatta bu işe sürat kazandırmak için Adalet 
Partisinin bürokraside yeni düzenlemelere girdiğini 
görüyoruz. 

1978 - 1979 bütçelerinde 13 milyar küsur olan ge
çen seneki Bütçeye rağmen, Bütçenin Sanayi Bakan
lığından 3 milyar oivarına 'indirildiğinde yaptığımız 
ikazlara Sanayi Bakanlığı itiraz edememiştir. Bugün 
de, elinden alınan salahiyetlere hâlâ itiraz etmeyecek 
midir, bunu eski bir Bakanlık mensubu olarak sormak 
istiyorum. 

Enflasyonla mücadelenin çaresi de bu tedbirler 
değildir arkadaşlar. Enflasyonun yegane Eacı üretimi 
artırmak, ithalatı kısmak ve ihracata imkân verecek 
imalâtı artırmaktır. İşte bunu temin edecek yatırım
ları, endüstriyel ağır ve temel yatırımları, bu deva

lüasyon engellemektedir. Bir başka deyimle devalü
asyon, korktuğumuz enflasyonu eslas teşvik eden en 
büyük faktördür. 

Dış ödemeler dengesinde de durum aynıdır. Bu 
dengede en sağlam kalem, kendi mallarımızın ihracı 
olduğuna göre, bu dengede giderek dış kredi mikta
rının azalıp, yerine ihracat gelirlerini kazandırmanın 
da tek yolu ağır sanayi yatırımları ve sanayi yatırım
larının artırılması olduğunda şüphe yoktur. O halde, 
tedbirler buna da çare olmayacak. 

Öyleyse değerli senatörler; biz Sanayi Bakanlığı 
Bütçesinde, Devlet Bütçesinde nazari olarak ittifak 
edilen, ama işbaşıne gelince durdurulan, sanayileşme 
meselesinin münakaşaları yerine, akıl için bir olan 
yolu tercih edelim; gelin çareleri tekrar dile getire
lim-

Değerli senatörler; 
Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet Partisinin 

ayrı ayrı sergiledikleri ve milletimizin de ibretle mü-
şahade etmek fırsatını bulduğu Batıya körü körüne 
bağlılığı şiar edinmiş zihniyetleri bir tarafa bırakıp, 
kendi gücümüzle kalkınmaya karar vererek, Dördün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planı olarak hazırlanan, 1977 
deki metne sahip çıkmalıyız. Memleket meseleleriy
le meşgul olup, onları hep birlikte çözme yerine yi
ne baştan başa Garp dünyasını dolaşıp borç isteme 
yerine, Sanayi Bakanlığı başta olmak üzere ciddi bir 
yönetim kurup, kendi zenginliklerimize önem vere
rek, yarı kalmış yatırımların meselelerini, bilgi, or
ganizasyon, disiplin, takip ile ele almak ve şimdiye 
kadarki gibi oyalamak değil, bitirmeye çalışmalıyız. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Bunları 

görmezlikten gelmemeliyiz. Başlatılan ağır sanayi 
hamlelerini hedefine ulaştırmalıyız. Kendi imkânla
rımıza dönmek, imkânları kullanır ve geliştirirken ta
rımda ve sanayide üretimi artırmaya ve ithal ikame
si yaparak dışa bağlılığı azaltarak bunları destekle
mek ve süratle geliştirmek için gereğini yapmalıyız. 
Üretimin gayesi, insanımızın refahıdır, huzurudur, 
hayat seviyesinin yükseltilmesidir. 

Üretimin yarısı insangücüdür. Bu da bizde ham-
dolsun mevcuttur. Öyleyse bu büyük nimetin kıyme
tini bilerek onu, ağır enflasyon, pahalılık, faiz ve ver
gi yükünden kurtarmalıyız. Devlet Sanayi ve İşçi Ya
tırım Bankası denilen teşekkülün faizsiz kâr ortaklı
ğı esasına göre yeniden ihya edilmesini ve Türkiye'de 
sanayi kesiminin faizsiz kredi tatbikatına kavuşması-
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nın öncülüğünün yapılması, Sanayi Bakanlığının en 
şerefli işi olacaktır. 

Tasarrufu teşvik, yatırımları teşvik hususunda 
Milli Selametin ifadesiyle «Tam teşvik programını» 
uygulamak ve yatırımlardan mutlak surette vergi al
mamak esası getirilmelidir. Kamu özel sektör müna
kaşasını bir tarafa atıp, yalnız iş yapacak ehliyet ve 
kapasiteli çevrelere, müesseselere destek olmalıdır. 
Artık bizi oyalayıcı rol oynayan birtakım çevrelerin 
art niyetlerine alet olunmamalıdır. Kurtuluşun yalnız 
Batıdan medet ummakta bulunmadığını artık idrak 
etmeli, kardeş komşu ülkelerle samimi işbirliği kurup, 
petrol ve kredi ihtiyacımızı en büyük nispetlerde bu 
ülkelerden de temin etmeliyiz. Dış borçları mutlaka 
müstahsil malları için kullanarak, bir an evvel kendi 
gücümüzle kalkınacak noktaya gelmeliyiz. 

Bu vesileyle bütün sanayi mensuplarını, muhterem 
Bakanımızı, değerli Başkanımızın müsaadesiyle se
lâmlar, Yüce Senatoya hürmetlerimi arz ederim. (AP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1980 
Mali Yılı Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış
tır. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim destek hiz
metleri 737 687 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1111 Sanayi koruma geliştirme 3 506 716 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Küçük sanatları Koruma ve 
geliştirme 432 969 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

113 Sanayi teşvik - uygulama 55 942 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Sanayi araştırma - planlama 
projelendirme 33 925 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına Dağıtıla
mayan 13 296 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1980 Mali Yılı 
Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve Büt
çe kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 
Ç) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
22. — 1980 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 

Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/337; C. Senatosu : 1/671) 
(S. Sayısı : 971) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı 1980 Mali Yıh 
Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Beyti 

Arda. 
CHP GRUBU ADINA BEYTİ ARDA (Kırklar

eli) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bayındırlık Bakanlığının 1980 Mali Yılı Bütçesi 

üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşle
rini sunmak için söz almış bulunmaktayım. Grubum 
adına hepinizi saygı ile selamlarım. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de yatırım ödeneklerinin büyük bir bölü

münü ülkenin bayındırlık hizmetleri için Bayındırlık 
Bakanlığı emrine verilerek harcanması öngörülmekte
dir. Bu yatırım hizmetleri Bakanlığa bağlı beş adet 
Genel Müdürlükçe yerine getirilmektedir. Ülkemizin 
altyapı yatırımları olan demiryolu inşaatı, karayolu 
inşaatı, hava meydanları inşaatı, liman inşaatı yanın
da, kamuya ait tüm bina ve tesisler de (Okul, hasta
ne, bina gibi) Bayındırlık Bakanlığınca emanet veya 
ihale yoluyla inşa edilmektedir. 
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Bundan evvelki yıllarda, 1950'lerde, 1960larda, 
1970'lerde altyapı programlarının esaslarına inilmeden, 
yatırımların yapıldığını da görüyoruz. Aslında Türki
ye'de evvela üretim ve tüketim merkezlerinin yerleri 
tespit edilmeden, ulaşım altyapı programlarının yapıl
ması da doğru değildir. Bu nedenle siyasal iktidarlar, 
tüketim ve üretim merkezleri arasındaki ulaşım ağını, 
altyapısı ile birlikte ekonomik, sosyal ve siyasal yanıt
larını da içine alarak programlamak mecburiyetinde
dirler. Türkiye'nin üretim ve tüketim merkezleriyle 
her türlü hizmetlerin gelişimi de mutlaka il kesimleri
nin dağılımı yönünden yeniden ele alınmalıdır. 

Bayındırlık Bakanlığı Türkiye'nin en büyük yatı
rımlarını tahakkuk ettiren bir kuruluş olmasına rağ
men, bir türlü teknik personel sorununu çözememiş
tir. Şöyle ki; 657 sayılı Kanunla teknik personelin kap
sam içine alınması aksaklıklara yol açmış, yatırımları 
yapan mühendislerin hizmet aşkının ölmesine sebep 
olmuştur. 

Türkiye'nin sıkıntı duyduğu sahalarda eleman te
mini için bazı değişiklikler yapılması olağandır. An
cak, teknik personel konusunda bu tür değişikliklere, 
bugüne kadar el atılmaması üzücüdür. Bu konuda gü
nün şartlarına göre uygun yeni bir sistem dahilinde 
teknik personele imkân tanınması zaruret haline gel
miştir. Eğer teknik personeli günün şartlarına göre 
yaşam düzeyine getiremezsek, o zaman tüm teknik 
elemanlar ya özel sektöre kayacak veya kırgınlık, 
umutsuzluk nedeni ile işine sarılmayacak, böylelik
le randıman düşecektir. Bir an evvel Hükümetin bu 
sorunu çözümlemede gerekli tedbirleri getirmesini 
dileriz. 

Ülkemizde en çok teknik elemanı çalıştıran bir 
Bakanlık olarak, teknik personelin sorunlarının çözü
münde sorumluluğunuz o derece de önemlidir. Yatı
rım hizmetlerinin görülmesinde, yapılacak küçük 
hataların bile ülkeye yüz milyonlara mal olacağım 
hepiniz bilirsiniz. 

Sayın senatörler; 
Kamu kesiminde etüt proje yapımıyla doğrudan 

ilişkili teknik personelin, yeterince özendirilmemesi, 
gerekli sorumluluk ve yetkilerle donatılmamaları, 
bunların önemli bir bölümünün meslek dışı görevle
re yönelmelerini ve idari kadrolara kaymalarına neden 
olmuştur. 

Yeterli mühendis ve teknisyen kadrosu bulunma
dığından, verimli üretim için gerekli personel pirami
di de oluşturulamamıştır. Geleneksel yapım teknikle
rinin egemen olduğu, inşaat sektöründe, sanayileşme 

yetersiz düzeyde kalmıştır. Niteliksiz insan gücü açı
sından, geniş istihdam olanakları sağlanmasına kar
şın, iş'gücü verimliliği düşük kalmış, yapım gücü ge
rekli etkinliğe ulaşamamıştır. 

Yeni yapım teknolojileri sınırlı olarak büyük 
kentler çevresinde uygulanmış, özellikle inşaat mevsi
minin kısa olduğu gerice yörelerde, yapım gücüne et
kinlik kazandıracak araç ve gereçlerden yeterince 
yarariandırılamamıştır. Kamu kesimi, etüt proje bi
rimleri güçlendirilerek, sınai yapıların projelendiril
mesinde, kamu yatırımcı kuruluşlarına merkezi düzey
de destek olmak üzere bir mühendislik kurumu da ku
rulmasında yarar vardır. 

Sayın senatörler; 
Ülkenin ekonomik bakımdan gelişmesi, Bakanlığın 

yatırımlarını ülke koşullarını sağlıklı bir biçimde sap
tayarak, eşit ve dengeli bir içerikle yerine getirilmesiy
le mümkündür. Gösteriş ve savurganlığa dayanan 
plansız, programsız bir yönetim ve niteliksiz bir yön
temle altyapıların bitirilip hizmete sunulması olanak
sızdır. FiziOci gerçekleşmenin, Plan hedeflerine uygun 
olarak sağlanabilmesi için göreve atanan üst yöneti
cilerin, nitelikli olması zorunluğu da vardır. Yoğun 
emeğe dayalı inşaat işlerinin 1980 yılında hangi ölçü
lerde emanet »ve ihale yoluyla yapılabileceği hususu, 
kamuoyu tarafından merakla beklenmektedir. İnşaat 
mevsiminin yaklaşmakta olduğu önümüzdeki günler
de, yeni yatırımların olmayacağı kuşkusu da yaygın
dır. 

Altyapı yatırımları tamamlandığı takdirde, doğal 
kaynaklarımızın değerlendirilmesi olanağına kavuşula
cak, yatırım ve aramalları üretimi de dışa bağımlılık
tan büyük ölçüde kurtarılacaktır. 

Ulaşım eksikliği ve dengesizliği nedeniyle, sanayi 
ve tarım ürünlerinin dağılımı hakça yapılamamaktadır. 
Ulaşım eksikliğini, gelişmenin ekonomik, toplumsal 
ve kültürel bir bütünlük içinde olmasını engellemekte
dir. Kırsal alana ve gelişmemiş yörelere yönelik ol
mayan bayındırlık hizmetlerinin orta yere çıkaracağı 
dengesizliğin başka a.nlamlar altında ifade etmek 
yanlışların en büyüğüdür. 

Türkiye bir bütündür ve bu bütünlüğü ekonomik, 
kültürel, sosyal gereksinimleridir. Hakça karşılanması 
halinde zafa uğraması asla düşünülemez. Her gö
revlimin asıl görevi, bütünlüğünü zedeleyici, yanlış 
yatırımlardan ve adımlardan kesinkes kaçınması ol
malıdır. 

Sayın senatörler; 
Dördüncü Beş Yıllık Plan dönemi de, toplumsal 

gelişmenin ve sanayinin gereksinmelerini karşılamak, 
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yerleşme ve sanayi merkezleri arasındaki ilişkileri 
güçlendirmek, enerji darboğazının petrol fiyatındaki 
hızlı artışlarının ortaya çıkardığı sorunları çözümle
mek üzere taşıma hizmetlerinin yakıt tüketimini en 
az ve ülke koşullarına en uygun taşıma sistemleriyle 
sağlayacak plan, hedef ve ilkeleriyle tutarlı bir po
litika izlenmelidir. Bu amaçla sanayinin yük taşıma
larını demiryolu ve denizyolu ulaşımına kaydırmaları, 
kitle taşımacılığına yönelinmesi ve sektördeki dışa ba : 

ğımhlığın da en aza indirilmesi için gerekli önlemler 
alınmalıdır. 

Taşıma hizmetlerine olan talebin özellikleriyle 
sanayi sektörü talebinin fazla kapasite yaratılarak, 
Ikaynak kaybına yol açmadan, zamanında güvenilir 
biçimde karşılanması zaruridir. Devam eden yatırım
lar en kısa sürede tamamlanmalı ve yeni yatırımlar 
da kısa zamanda üretime katılacak şekilde planlan
malıdır. 

Sayın senatörler; 
Üç tarafı denizlerle kaplı ülkemizde, liman yeter

sizliği nedeniyle denizyolu ulaşımı yok denecek ka
dar azdır. Taşıma da en ucuz ve ekonomik taşıma 
yollarından biri olan deniz ulaşımı alabildiğine ihmal 
edilmeye devam edilmektedir. 1980 yılında liman ve 
barınak inşaatlarına ayrılan ödeneklerin yetersizliği 
buna kanıttır. Türkiye'de demiryolu bütün teknik ve 
ekonomik zorlamalara karşın, istenen düzeyde gelişti
rilememiştir. 

Karayolu taşımacılığına 6 defa daha ekonomik 
olan demiryolu taşımacılığı, yoğun ve kitle taşımacılı
ğının en önemli ve ucuz aracıdır. Buna karşın ülke
mizde yolcunun c/c 6*sı, yüklerin % 30'u demiryol
ları ile taşınmaktadır. Gelişmiş ülkelerde yük taşı
macılığının c/c 65*i demiryoluyla yapılırken, bizim gi
bi hampetrol olanaklarından yoksun bir üikede, ka
rayolları taşımacılığına yönelinmesi aklın alacağı iş 
değildir. Dünya demiryollarında ulaşılan hız 200 km./ 
saatin üzerinde olmasına karşın, ülkemizde hız hâlâ 
50 km.,saatin altındadır. Yoğun ve kitle taşımasında 
demiryollarını tercihsiz kullanmak zorundayız. Akar
yakıt darboğazını aşabilmek için, uzak mesafe taşıma 
alanındaki 'karayolu taşımacılığı yerine demiryolu ta
şımacılığını devreye sokmak zorunluluğu vardır. Yeni 
yeni oluşmaya başlayan genel ulaşım sistemimiz, yeni 
Bütçede savurgan ve bilinçsiz bir anlayışla yak edil
meye daha şimdiden başlamıştır. Demirylou inşaatı
na ayrılan 1980 mali yılı ödeneği buna bir örnektir. 
Yılda 25-30 tan. demiryolu yapmakla ürkenin demir
yolu inşaat politikası yürütülemez. 8 000 km. olan 

demiryolu ağımızı en kısa zamanda 12 000 km. çı
karmak zorundayız. Aksi halde, toplu taşıma hiz
metleri aksayacak, ekonomik ve güvenli taşımacılık 
yerine pahalı ve güvensiz taşıma sürüp gidecektir. 
Böylece, vatandaş her dönemden daha fazla fakirle-
şeceik ve ülkenin dışa bağımlılığı artacaktır. 

Sayın senatörler; 
Artık, lüks olmaktan çıkan havayolu taşımacılığı

na ait altyapı hizmetlerinin en son tekniklere göre ya
pımı kaçınılmaz hale gelmiştir. Ancak, hava meydan
larının yapımına geçilmeden evvel en iyi şekilde fizibi
litesinin yapılması ve ondan sonra programa alınma
sı düşünülmelidir. Şayet, dikkatli ve araştırma yapıl
madan programa giren bir meydan ihalesinde, gerek
li etüt, proje ve istimlak işlerinin zamanında bitirile
memesinden büyük aksaklıklar meydana gelmesi ola
ğandır. İşlerin bitimi ve işletmeci kuruluşa devrinden 
sonra türlü şikâyetler olmaktadır. Çoğu ülkelerdeki 
gibi, yapımcı kuruluşlarla işletmeci kuruluşun müş
terek olarak koordine içinde çalışmasında yarar gö
rüyoruz. 1967 yılında inşaatına başlanan Yeşilköy 
Hava limanı bitirilerek yolcuların dert ve ıstırapları
na son verilmelidir. 

Sayın üyeler.; 
Bakanlığın en büyük kuruluşu olan Karayolları 

Genel Müdürlüğünün bugüne dek yaptığı olumlu hiz
metlerin bundan sonra da devam edeceğini ümit edi
yoruz. Ancak, ham petrol temin etmedeki darboğa
zın daha uzun devam edeceği düşünülürse, hovarda ve 
savurgan bir anlayışla lüks yol yapma yerine, ekono
mik ve sosyal tarafı ağır basan yolların yapımına 
ve bakımına, onarımına yönelinmesi gereklidir. Ar
tık, her isteyenin isteğine uygun yol inşaatı yerine, 
planı programı bağlanan, sosyal içeriği olan, fiziki 
standardı yüksek yolların yapılması zorunluluğu doğ
muştur. Karayolu ulaşımı bakımından bazı prensiple
rin karara bağlanması zorunludur. Şöyleki : 

Bireysel araç kullanma yerine, toplu taşıma siste
mi özendirilmeli, 

Lüks ve gösterişli ulaşım anlayışı yerine, yük ve 
yolucu taşımadan yoğun kitle taşımacılığı benimsen
meli, 

Ulaşımın, gelişmiş yörelerdeki yollarını daha gös
terişli yapma yerine, gelişmemiş ve kırsal yörelere gö
türülmelidir. 

Türkiye'de karayolu yapımında, liman ve demir
yolu ile taşınması zorunlu olan yoğun yük ve yolcu 
merkezlerini, üretim ve tüketim birimlerine bağlanma
sına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmelidir. Eko-
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nomi'k, sosyal ve kültürel gelişimin yaygın ve dengeli ı 
olması, bütünlüğün sağlanması, bu anlayışa bağlı ula
şım olanakları ile mümkündür. 

Sayın üyeler; 
Kamuoyunda, bugünlerde İstanbul'un kent içi 

.trafiğini tam bir kargaşalık içinde sürüp gittiğini bil
meyen yok gibidir. Var olan trafik keşmekeşliğinin 
yerel idarelerce çözümlenmesi beklenemez. Mutlaka, 
Devletin bu 'kargaşalığa müdahale ederek ulaşımla il
gili alt yatırımları yapması zorunludur. Ancak, yapıla
cak ulaşımla ilgili altyapıların birimsel bir süzgeçten 
geçirilerek; her türlü heves ve propagandaya dayalı ol
mayan bir anlayışla ele alınmaları kesinlikle zorunlu
dur. 

150 bin araç - gün (kapasiteli Birinci Boğaz Köp
rüsünün, henüz yarı 'kapasitesine ulaşılmadan ikincisi
ni dile getirmek ve DPT'nin karşı koymasına karşı 
programa almalk sağlıklı olacağı kanaatinde değiliz. 
istanbul 'kent trafiğine hiç bir yararı olmayacak ikin
ci bir köprünün, çevre yolları ile birlikte 40 milyar 
Türk lirasına mal olacağını hesaba katmadan ve bu 
gibi inşaatları, «Büyüyen Türkiye» aldatmacaları ile 
kamuoyuna sunmak, çok yanlış ve tutarsız bir yoldur. 
1980 Bütçesine bu iş için, sadece 100 milyon lira kon
muştur. Aynı tempo ile böyle bir köprü, çevre yolla
rı ile birlikte 400 senede bitecek demektir. Unutma
mak gerekir ki, Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde 
ulaştırma sektörüne ayrılan ödeneğin tamamı bile ikin
ci boğaz köprüsünün inşaatına yetmemektedir. Görev
liler, böyle konularda biraz daha ciddi olma zorunlu-
ğundadır. 

Eğer Hükümet, ödeneğini (Bulabilirse, veya ellerin
de para varsa) 4-5 sene içerisinde bitirebilecek şekil
de bulabilirse o zaman mesele yok demektir. 

Sayın üyeler; I 
İkinci, boğaz köprüsünün düşünülmesine karşın, İs

tanbul kent içi trafiğini rahatlatacak boğaz su altı 
geçişi ve bununla birlikte Avrupa yakasındaki met
ro inşaatını süratle ele alınmasını, fizibilite raporu
nun hazırlatılması ve en kısa sürede inşaatına başla
tılması, akılcı bir yol olacağı kanaatindeyiz. 

Sayın senatörler; 
1980 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünün ya

tırım bütçesini incelediğimizde, yolların asfalt kapla
ma, yapım, bakım ve onarımı için yeterli ödeneğin 
ayrılmadığım görmekteyiz. Hizmete sunulan yolların 
ekonomik tasıma, seyir güvenliği ve çevre kirlenme- j 
si gibi önlemlerin alınması bakımından asfalt ile kap- j 
lamaları artık lüks olmaktan çıkmıştır. Bugün, köy j 
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yollarının dahi asfalt kaplama olması bir zorunluluk
tur. Yolların asfalt kaplama yapılması savurganlık 
değil, ekonomi ve seyir güvenini sağladığı için benimse-
seyen bir tutumdur. 1980 yılında yollarımızın asfalt 
kaplama olabilmesi için, ayrılan ödenekler tamamen 
yetersiz olup, yatırım bakımından bir önceki yılın 
yarısı mertebesindedir. Birim fiyatlarında oluşacak 
% 100 artış nedeniyle asfalt kaplama faaliyetleri, bi-
tüm ikmali mevcut yolların bakımına bile yetmeye
cektir.. 1979 yılında 3,6 milyar yerine, 1980 yılında 
asfalt kaplama faaliyetlerine ayrılan ödenek son ar
tışlarla birlikte, 3,5 milyar Türk Lirasıdır. Bu 3,5 mil
yar Türk Lirası ile 1980 yılında bir önceki yılın ya
rısı kadar iş yapma olanağı yoktur. Sayın Bakan bu 
konuda ne düşünmektedir acaba?.. 

1980 yılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Büt
çesini tekrar incelediğimizde göze çarpan diğer önem
li bir husus da, makine alım ve onarım ile ilgili öde
neğin azlığıdır. Unutulmamalıdır ki, Karayolları Ge
nel Müdürlüğünün elindeki makine parkını c/c 80'ni 
ekonomik ömrünü doldurmuş olup, son gayretlerle 
ayakta tutulmak istenmektedir. Yedek parça ve las
tik sağlanması son yıllarda olanaksız hale gelmiş, ba
sit ve küçük bir rulman dahi 2 bin TL.'sına mal ol
maktadır. Pahalı yedek parça, eskimiş inşaat maki
nelerinin onarımı da pahalandırmaktadır. Üste
lik bakım ve tamiri yapılan bu makineler çoğu zaman 
iş yerine gider gitmez kısa bir süre içinde işe yaramaz 
hale gelmektedir. Durum böyle iken ve son devalü
asyonlarla yeni makine alım fiyatları iki katma çık
mışken bir önceki yıldan daha az ödenek 1980 yılma 
konması, bizim için şaşırtıcı olmuştur. Yoksa Sayın 
Bakanın ve yanındaki görevlilerin bizim bilemediğimiz 
bir tılsımlı değnekleri mi mevcuttur? 50 bin işçisi olan 
Karayolları Genel Müdürlüğünün makine gücü yeni
lenmezse, tüm işçiler 1980 yılında hiçbir hizmet üre-
temeyecekler, buna karşın tüketici duruma düşecekler
dir, 

1979 Yılı Yatırım Bütçesi ilavelerle 17,2 milyar 
dolaylarında idi. 1980 Yılı Yatırım Bütçesine bak
tığımız zaman Karayollarının ilavelerle birlikte 18,5 
milyar TL. konduğu görülmektedir. Yatırımlardaki 
artış bir önceki yıla oranla % 8,5 dolaylarındadır. 
Son para değerinin düşürülmesi kararından sonra bi
rim fiyatlarının % 100 artacağı hesaplanmakta ve 
c/c 80 ölçüsünde artırılan rayiçler yeniden düzenlen
mektedir. Eski yıllardan beri inşaatı devam eden yol, 
inşaat; işlerinin bitirilmesi için (Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1980 yatırım programı sayfa 4'de kayıtlı) 
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1980 yılına düşen eski fiyatlarla 12 milyar civarında 
olduğu görülmektedir. Yeni birim fiyatlar ile 1980 
yılında bitirilmesi zorunlu yol inşaatları için gereksin
me duyulan ödenek 24 milyar TL'sına ulaşmaktadır. 
Kamulaştırma düşüldükten sonra geriye kalan 17 mil
yar TL.'sı ile nasıl bir çözüme gidilecektir?.. Aradaki 
7 milyar TL.'sı ek kaynak nasıl sağlanacaktır?.. Bu 
durumda programa yazılmış yeni işlere nasıl ve han
gi kaynaklarla başlanacaktır? Sayın Bakan bu soru
ların yanıtını vermekle yükümlüdür. Kaynak sağla
namaması halinde 50 bin işçi ve 2500 teknik eleman 
ve memurun 1980 yılında tüketici duruma girmeme
leri için ne önlemler alınacaktır?.. 

Sayın senatörler; 
Kamu hizmetlerinin görülebilmesi için gerekli bi

na ve diğer inşaat projelerine esas olacak ilkeler 
mahalli malzemenin en ekonomik ve verimli kulla
nılmasını sağlayacak şekilde inşaat işleri ile tanzim 
edilmelidir. Bütün ihtiyaç programları Bayındırlık 
Bakanlığınca denetlenmeli, Bakanlık bünyesinde bu 
görevi sürekli üstlenecek yeni bir ünite kurulmalıdır. 
Tip projelerin iyi hazırlanmasına imkân hazırlayacak, 
inşaat süresini kısaltacak, maliyeti düşürecek şekilde 
yapı üretimini planlama ve programlama projelen
dirme zamanlarını çözümleyen çalışmaları özendiril
melidir. İklim şartlarına göre gözönüne alınacak tek
nolojik imkânlar fonksiyonları ön planda tutulmak 
suretiyle kamu binalarının ekonomik inşaası hususun
da demir ve betonlar tasarruf sağlamak üzere yük
sek mukavemetli çelik kullanılması ve betonarme he
saplarının yeniden gözden geçirilme çalışmaları ya
pılmalıdır. 

Dünyada en pahalı sistem olan akaryakıtın tan
kerlerle karayolları ile nakli ülkeye çok pahalıya mal 
olmaktadır. Artık, Türkiye'de akaryakıtın boru hat
tı donanımı ile dağıtılması zorunluluktur. Ülkemiz
de mevcut NATO boru hatlarından yararlanmak mec
buriyetindeyiz. Yeni boru hatlarının eldeki ihale mev
zuatı ile tamamlanması mümkün değildir. Bu mak
satla İPRAŞ Haramidere, Mersin - Osmaniye proje
lerinin özellikleri nedeniyle özel ihale yasalarına ih
tiyacı vardır. Bu konuda Sayın Bakanın ilgilerini bek
leriz. 

Sayın senatörler; 
Burada sözlerimi bağlarken Bayındırlık Bakanlı

ğı ve Karayolları Genel Müdürlüğünün 1980 yılı Büt
çesinin tüm Bakanlık mensuplarına, Yüce Türk Mil
letine hayırlı olmasını diler, CHP Grubu adına say
gılarımızı sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Osman Çetin. 
Buyurunuz efendim. 
AP GRUBU ADINA OSMAN ÇETİN (Tokat) 

— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Bayındırlık Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı Kat
ma Bütçeli bir kuruluş olan Karayolları Genel Mü
dürlüğü Bütçeleri hakkında Adalet Partisi Grubunun 
görüş ve temennilerini arz etmeye çalışacağım. 

Bayındırlık Bakanlığı, ülkenin ulaşım ihtiyaçları
nı karşılayan, karayolu, demiryolu, denizyolu, hava
yolu altyapı tesislerini kamu kuruluşlarının yapımını 
inşa etmek, önemli onarımlarını ve yenileşmelerini 
bugünkü teknolojinin esaslarına uygun bir şekilde ye
rine getirmek gibi görevlerle yükümlü bulunmakta
dır. 

Kalkman Türkiye'mizde, ulaşım ve bayındırlık 
hizmetleri her geçen gün yeni, yeni merhalelerle me
deni ve mamur Türkiye'mizi altyapılarıyla, ulaşım 
ağıyla donatmaya devam etmektedir. Ancak, Bakanlı
ğın 1924 yılındaki 17 milyon Bütçesine karşılık, 1979 
yılındaki 40 milyarlık Bütçesi ve tartışmasını yaptı
ğımız 1980 yılındaki 58 milyarlık Bütçesi, elbette 
Türkiye gerçeklerinde ve Türkiye coğrafyasında Ba
yındırlık Bakanlığı ve ulaşım ağımızın örülmesi için 
kâfi miktarda değildir. 

Bakanlık, yukarıda belirtilen hizmetleri ifa etmek 
üzere bünyesinde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, De
miryolları, Limanlar, Havameydanları İnşaat Genel 
Müdürlüğü ile Bakanlığa bağlı Karayolları Genel Mü
dürlüğü şeklinde teşkilatlanmıştır. 

Sayın üyeler; 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi, 1980 yılı tüm Büt

çesinin içinde bir parça olarak bulunmaktadır ve do
layısıyla 1980 yılı Bütçesinin vasıflarını ve ilkelerini 
birlikte taşımaktadır. 1980 yılı Bütçesi enflasyonu ön
leme ve kalkınmayı hızlandırma Bütçesidir. Bu Büt
çeyle dengeli ve adil bir kalkınmayı bütün yurt sathı
na, toplumun bütün katlarına götürmek, hizmet anla
yışımızın Adalet Partisi Grubu olarak başında gel
mektedir. Bu genel espiri içinde Bayındırlık Bakan
lığının hizmetleri ise, kalkınmanın nimetlerini yurt 
sathına yaymasında, medeniyetin gelişmiş imkânla
rını kâfi derecede yararlanmamış bölgelerimize, özel
likle Doğu'ya, Güneydoğu'ya ve Anadolu'ya götür
mesi olacaktır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

1848'lerde kurulan Nafıa Nezareti, Nafıa Vekâ
leti ve Bayındırlık Bakanlığı ad ve unvanlarıyla vazi-
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fe gören bu Bakanlık, vatan sathını değerli hizmetle
riyle imıar ve ihya etmiştir. 1980 Türkiye'sinin me
deni ve modern Türkiye'mizin meydana gelmesinde 
şükranla yadetmek gerekir ki, 1950'lerin hizmet he
yecanı ve Türk Milletine hizmet borçlarım geceyi 
gündüze katarak bu memleketi ve Türkiye'mizi imar 
etme felsefelerinde bulmaktayız. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Ancak, bugün içinde bulunduğumuz ekonomik, 
sosyal ve siyasi şartlar, sanayileşme hareketlerinin 
hızlandırılması, ileri hedeflere dönük Türkiye'mizde 
yapılanları yetersiz buluyoruz; ama Halk Partisi 
Sözcüsü arkadaşlarımızın bugün ve daha önceki yıl
larda gerek Bütçe Komisyonlarında ve gerek Yüce 
Senatoda söyledikleri gibi plansız ve programsız, be
ğenilmeyen ve lüzumu olmayan işler yapılmamış de
ğildir arkadaşlar. 

1980 Yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesini işte bu 
açıdan ele alıp, yeni bir anlayışla, yeni bir 1980 yılı 
Türkiye'sinin içerisinde bulunduğu umumi durumla 
mütalaa etmek gerekir. Bu Bütçe, Sayın Balkanımızın 
Bütçe Komisyonunda da belirttikleri gibi gerçekçi 
olmalıdır. Bu Bütçe, ileri teknolojiye dönük ve Tür
kiye'nin akılcı, coğrafi imkânlarıyla bağdaşır, ekono
mik, sosyal ve siyasal yapısını içinde bulundurmalı
dır. Karayollarımızın, denizyollarımızın ve demiryol-
Iarımızın; havayollarımızın kendi götürdüğü yükünü 
kendi yiyen kervan (Sayın Bakanımızın tabiridir) 
kurtarılmış olmaları lazımdır. Bayındırlık Bakan
lığına yük olmayacak bir duruma getirilmelidir ki, 
Halk Partisi sözcülerinin bu beğenmedikleri Bütçe 
rakamları daha büyük seviyelere çıkarılabilsin. 

Yeni ve çok yönlü bir ulaşım planına elbette ih
tiyacımız vardır. İleriye dönük, hedefleri belirlenmiş, 
karada, havada, denizde ulaşımı plan ve programa 
bağlama zamanı; daha başka bir deyimle milli ulaşım 
plan ve programını yapma zamanı artık gelmiştir. 
Ancak, hemen belirtmek lâzımdır ki, bugüne kadar 
yapılan ulaştırma altyapıları, ulaştırma sektörüne hiz
metler, kamu sektöründeki inşaatlar plansız mı yapıl
mıştır? Hayır arkadaşlarım. Beş Yıllık Planlarla ve 
yıllık programlarla ve buna ilaveten Ulaştırma Ba
kanlığı Koordinasyon Dairesi vasıtasıyla teknolojinin 
gösterdiği çerçevede yapılıagelmiştıir. Ancak, biz çok 
yönlü milli bir plan üzerinde durmak istiyoruz. Bu 
plan, çağın dinamizmini, dünya haritasındaki yerimi
zi, içinde bulunduğumuz siyasi, ekonomik, sosyal 
şartları ihtiva eden bir plan olmalıdır. 

Bu plan anlayışında Halk Partili arkadaşlarımızla 
birleşiyoruz. Böylelikle yeni bir ulaşım ağı oluşacak, bu 
ulaşım ağı ile insan 'topluluklarına ulaşacağız. Bu ula
şım ağı ile evet, üretim ve tüketim merkezleriyle, bu 
merkezlerinin zincirleri üzerinde Türkiye'nin daha hızlı 
kalkınması imkânlarını bulacağız ve tabii kaynakları
mıza, denizlerimize, tarihi eserlerimize, dağımıza, Tür
kiye'mizin turistik sahalarına, havayolumuzla, demir-
yolumuzla, denizyolumuzla bir bütün olarak ulaşma 
imkânını bulacağız. 

Sayın senatörler; 
Bu milli ulaşım projesine ihtiyacımız vardır. Sa

vunmamız için ihtiyacımız vardır, sliyasi, ekonomik, 
turistik ve sosyal dış ilışkilerimizin gelişmesi için ihti
yacımız vardır. Çok yönlü bir ulaştırma ağı projesi 
mutlaka olmalıdır. Elbeöte ki, !bu plan, sosyal, ekono
mik ve siyasal yönden bir ihtisas ve teknolojiyi ge
rektirecektir; ama böyle bir plan ve programla ulaş
tığımız insan topluluklarını, ulaşmadığımız insan top
luluklarını, üretim ve tüketim merkezlerini; ama dü
nün, bugünün muhtemel, yarının üretim ve tüketim 
merkezlerini belirleyen denizlerimizi, tabii kaynaları-
mızı, dağlarımızı, turistik 'sahalarımızı tarihi eslerle
rimizi, bu ulaşım ağı programlamasına geçilmesini 
mümkün olduğu nispette geri ödeme, gerçekçi, kaynak 
yaratıcı ve entegre bir plan olması düşüncesindeyiz. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'nin karayolunda, demiryolunda, denizyolun-

da ulaşım ağı 1900 Türkiye'sinin ihtiyacını karşılaya
cak miktarda ve nitelikte değildir. Hatta, bütçeyi tet
kik ettiğimizide Cumhuriyet Halk Partili değerli sözcü 
arkadaşımın belirttiği gibi konulan miktarlar yılı içe
risinde büyük bir kaynak elde edeceğimizi de zannet
miyoruz. O halde, Türkiye^mizin altyapısını modern 
bir ülkenin altyapısına eşdeğer bir duruma getirmek 
için ne yapmamız lazımdır?.. 

•Biz, Adalet Partisi Grubu olarak, tatbik ve tahak
kuku imkânları olmayan 'rakamlarla bütçeleri şişirip, 
bütçe komisyonlarında, Yüce Senatoda ve Parlamen
toda rakamların müdafaasını değil; ama gerçekçi ra
kamları bütçeye koymak suretiyle icra, inşa ve tahak
kuk yılının sonrasında büyük bir dinamizm ve iş yap
mada hizmet felsefemizi ortaya koymak suretiyle iş
lerin bütçelere nazaran daha çok yapılmasını öngören 
bir prensibe 'sahibiz. Yoksa, Cumhuriyet Halk Par
tisi iktidarlarında olduğu gibi, 1979 bütçesini alalım. 
40 milyar liraya baliğ olan 1979 bütçesi, aralık ayı 
sonu itibariyle 30 milyar 'liralık tahakkuk imkânı bu
labilmiştir. O zaman, sözümün başında belirttiğim 
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gibi, evvelemirde gerçekçi bir yalk'laşımla bütçeyi yap
makla Adalet Partisi Hükümeti Türkiye'nin 1980'lerde 
artık akılcı, gerçekçi ve teknolojiye ehemmiyet veren 
bir parti olarak Türkiye'nin meselelerine eğildiğin!! 
göstermiş bulunmaktadır. 

Ancak, yine bu bütçeyi tetkik; edersek, personel gi
derleri, yatırım giderlerine nispetle 1977'de personel 
giderleri % 34 olduğu halde, 1979'da c/c 47,2'ye, bu 
sarstle yatırım payının azaldiğı, personel payının bü
yüdüğü görülmektedir. Bunun sebeplerini personel po
litikasını, Cumhuriyet Halk Partili sözcü arkadaşımın 
izah ötmediği kesimi anlatmak suretiyle Yüce Heye
tinize biraz sonra bilgi takdim etmiş olacağım. An
cak, bütçede gördüğümüz bu yatırımlar için tahsisat 
noksanlığı ile birlikte ekipman ve malzeme fiyatların
daki artışlar ve bunların karşılanmasında ortaya çıkan 
darboğazlar da yatırımları giderek elbette azaltacaktır. 

Yine önemli bir diğer etken, bu Bakanlığın nitelikli 
işgücünün istihdamında karşılaşılan güçlüklerdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de mer'i mevzuatlar özellikle teknik ele

manların 1/10195 'sayılı Kararname 'kapsamından çı
karılarak, Personel Yasası kapsamına alınması, kamu 
kesiminden, özel kesime nitelikli, teknik eleman göçü
nü hızlandırmıştır ve bu yatırımcı, plan ve projeyi 
yapıcı, 'kontrol edici Bakanlığımız da, ulaştırma sek
törlerini programlayıcı, kontrol edici Genel Müdürlü
ğümüzde, 'teknik niteliği üstün elemanların cidden bir 
problem haline geldiğini görmekteyiz. Biz, bu prob
lemin önceki hizmet verdiği bakanlıklarda ihtün ba
şarısına şahit olduğumuz saym Bayındırlık Bakanlığı
mızın azim ve gayreti ile senesi içerisinde giderilece
ğini, lüzum görüldüğü halde Parlamentoya bu 'konuda 
teknik personel kanunu gibi veya başka nitelikte ted
birleri öngören kanun tasarılarının sevkedikceğini dü
şünmekteyiz. 

Personel politikası bakımından Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsü arkadaşım, teknik konuda durumları 
Yüce Senatoya arz etti de, ancak halen Bayındır
lık Bakanlığı 'bünyesindeki istihdam politikasından ve 
bu istihdamın 1977'den, 1980 yılına dek nereden ne
reye getirildiğinden bahsetmediler. 

1980 yılında biz AP Grubu olarak diyoruz ki, ger
çekçi olmaya mecburuz. Hangi bakan, hangi siyasi 
fikre sahip olursanız olun, hizmet felsefesi yerine si
yasi felsefesini öngörüp de bakanlık kadrolarını doî-
durmuşsanız biz Adalet Partisi Grubu olarak kınayan 
bir grup oluruz. 

Meseleyi, Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde tetkik 
ettiğiniz zaman, rakamların 197'7'de % 30 iken (Ba
kanlık bünyesinde) 1979'da % 54'e çıktığını ve Ba
yındırlık Bakanlığı bünyesindeki geniel müdürlükler, 
Bayındırlık bölge müdürlükleri, Bayındırlık müdürlük
leri indinde her vilayette ele alacağınız kadrolarda bü
yük şişkinlikler olduğunu görmek mümkündür. Bir-iki 
misal vermekte de fayda görmekteyim. 

Mardin Bayındırlık Müdürlüğünün 1977 senesi so
nunda gördüğümüz kadrosu (ki, istiap hacmi de bu 
kadar) 66 kişi görev yapmakta 1979 yılına "bakarsak, 
Mardin Bayındırlık Müdüriüğürnüzde 180 kişi var 
(Dikkat buyursun Halk Partili değerli senatör arkadaış-
iarım) ve yetkililerden aldığım bilgiye, izahata göre, 
66 kişinin üzerinde istihdam edilen bu kişilerin işgü
cünden de istifade edilmemektedir. Eğer yine bir di
ğer misal isterseniz, Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde 
1977 yılının başında 60 kişi görev yapmakta; fakat 
1979 yılında ise bu miktar 154'e çıkarılmıştır. Yine 
Diyarbakır Bayındırlık Müdürlüğünde ise, 50 kişiden 
150 kişiye çıkarılmıştır. Yetkililerden aldığımız iza-

"hata göre de bu fazla işgücü çalışmamakta, İki odaya 
tıkanmış oturmaktadırlar. 

Milli servetimizi, bu işgücünü, bu istihdam seviye-
!sini görmeyeceksiniz, tenkit etmeyeceksiniz, 'sonra büt
çelerdeki yatırım yetersizliğinden, karaydllarının prog
ram ve bütçesinin imkânsızdığından bahsedeceksiniz. 

Sayın senatörler; 
Müsaade ederseniz, bu mukaddes çatı altında Türk 

Milletine 1980 hizmet yaklaşımı ile hep birlikte gerçeği 
söylemekle gerçek planı yapmakla birlikte olmak zarure-
tindeyiz. O balkan, cebinden bu fazla istihdam edilen 
kimselerin ücretini ödememektedir. Bunu adalet Par
tisi Grubu olarak kınıyoruz, hepte kınayacağız. 

1979 yılı sonu itibariyle bu fazla personelle rağmen, 
Bayındırlık Bakanlığı 'bütçesinin durumu görülmekte
dir ki. 40 milyarlık bütçenin 30 milyarı uygulanaibil-
miş ve 4 500'e yakın iş de 1980 yılma 'devredilmiştir. 
Bu işler bıkmadan, usanmadan takip edilmelidir. Milli 
servetimiz bir an önce gerçekçi bir şekilde, istihdam gü
cü ile birlikte kullanılır hale getirilmelidir. Yine bu 
Bakanlığın, 1980 yılına, 1979 yılında 2 milyar borcu 
devredilmiştir. Bu borç, 1 milyar 200 milyonu kara
yollarında, 800 milyonu ise Yapı işleri Genel Mü
dür lüğündedir. 

Karma ekonomiye dayalı Türkiye'mizde ekono
minin işlerliğini yatırımların zamanında yapılmasını ve 
özel teşebbüsü bir bütün olaralk bu ortamda kabul 
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ediyorsak, öze1! teşebbüsün istihkaklarının da ödenme-
sidde milli bir fayda mütalaa etmek gerekir. O zaman 
Devletin (itibarı bakımından en kısa zamanda halledil-
<mösi 'kanaatim' taşıyoruz. 

Yatırımcı bir kuruluş olan Bayındırlık Bakanlığı
mızın yatırımları, etüt, proje hazırlığı ayrı bir teknik 
konu olup, bunun ihale safhası; ama ihale safhasına 
gelinceye kadar da birim fiyatlarıyla ihalenin hazır
lanması ayrı bir konudur. Bu Bakanlığın bünyesindeki 
birim fiyat kararnamesi günün şaftlarına uydurulma-
lıdır. Zira, enflasyon olan ülkelerde sabit fiyatlarla iş
leri yaptırmak mümkün değildir. Yine bu çerçeve içeri
sinde, yatırım yılı içerisinde yatırım malzemelerinin 
demir, çimento, kereste gibi sağlanmasında büyük 
fayda görmekteyiz. 

Değerli senatörler; 
Bayındırlık Bakanlığı işlerinin uzamaması, bir an 

önce yapılması, modern teknolojiye uygun yapılması 
ve ekonomik olması dilek ve temennilerimizle birlikte 
biz grubumuz olarak Türkiye'nin sanayileşmesi, Tür
kiye'niin kalkınması karma ekonomiye dayalı, ileri he
deflere dönük bir ülke haline gelebilmemiz çerçeve 
sinde müteahhitlik müessesesini zaruri ve faydalı gör
mekteyiz. Ancak, moral değerleri içine almak kaydıy
la müteahhitler güçlü kılınırsa, onlar sadece Türkiye' 
nin işlerinde değil, dışarıda yaptıkları işlerle dış öde
meler dengemize döviz getirmek suretiyle faydalı ola
cakları kanaatini taşımaktayız. 

Sayın senatörler; 
Karayolları Genel Müdürlüğünün bütçesini tet

kik edersek 60 bin kilometre yolumuz vardır. 32 bin 
kilometre devlet yolu, 28 bin kilometre il yoludur. 
Yol deyince; o hale gelmek istiyoruz ki, hedef asfalt 
yollarımız olsun. Halbuki bugün, 32 bin kilometre 
karayolunun 22 bin kilometresi asfalt, 6 bin kilomet
resi stabilize, bin kilometresi toprak ve geçit vermez 
bir yoldur.Devlet yolumuz 28 bin kilometredir. Bütçe 
tetkik edildiğinde karayollarında yatırım oranlarının 
düştüğünü görmekteyiz. Bu bir gerçektir; ancak yine 
toplam personel giderlerine, yatırım giderlerini nis-
petlediğinıizde 1977'de % 55 olan personel giderleri 
1979'da % 84,6 olarak büyümektedir; yani istihdam 
politikasındaki aksaklık ve çarpıklık, Bayındırlık Ba
kanlığı bütçesinde olduğu gibi, Karayollarımızın büt
çesinde de görülmektedir. 

Söz buraya gelmişken hemen ifade ötmek isterim 
ki, Anadolu'da uzun müddet bulunan bir üye olarak, 
Bayındırlık Bakanlığımızın Karayolları Türk Milleti

ne, köylüsü ve şehirlisiyle birlikte büyük hizmeitler 
yapmıştır ve bugün Türkiye'mizi güneyden kuzeye, 
doğudan batıya asfalt yoluyla, stabilize yoluyla geçi
lebilir bir hale getirmiştir. Hakikaten 19501erdek'i lüks 
olan asfalt köylümüzün ayağına götürebilir halde ya
pılmışsa, Karayolu ilgililerine, yetkililerine şükran 
borcumuz vardır ve öyle zannediyoruz ki, bugünkü 
iktidarın başta sayın Bakanımız olmak üzere, tutum 
ve hizmet heyecanıyla birlikte Karayolu yetkili ar
kadaşlarımızın 1980 yılında bu bütçeye bu rakamlara 
rağmen, bize 1980 yılının sonlarında çok daha fazla 
yapilmış ve tahakkuk ettirilmiş nispette bir hizmet ge
tireceklerdir. Bunu umuyor ve bekliyoruz. 

Söz buraya gelmişken, Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcü arkadaşımızın bugün Yüce Heyetiniz huzurun
da ve geçen senelere ait bütçeleri tetkik ettiğimiz d© 
gerek komisyonlarda, gerek Yüce Senatoda karayolu, 
demiryolu müzakeresi ve münakaşası hakkında da bir
kaç söz etmek istiyorum. 

Hemen belirtmeliyim ki, bugün 8 bin kilometre 
civarındaki demiryolumuz, 60 bin kilometre civarın
daki karayolumuz Türkiye'mize kâfi değildir; ama 
dünya standartlarında Halk Partili sözcü arkadaşla
rımın beyanlarına ters olarak bir gerçek vardır ki, 
Türkiye komşu memleketlerin standartlarında karayol
larında ne çok ileridir, ne de demryollarada sıfırda
dır. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim, ona göre 
ayarlayınız. 

AP GRUBU ADINA OSMAN ÇETİN (Devamla) 
— Emredersiniz Sayın Başkanım. 

Yüz kilometre kareye Türkiye'mizde 21,3 kilomet
re düşmekte, Amerika Birleşik Devletlerinde yüz ki
lometre kareye 66 kilometre karayolu düşmekte, Batı 
Almanya'da yüz kilometre kareye 184,8 kilometre ka
rayolu düşmekte, Bulgaristan'da yüz kilometre kareye 
32,2 kilometre karayolu düşmekte, ingiltere'de yüz 
kilometre kareye 140 kilometre karayolu düşmekte, 
Romanya'da, yüz kilometre kareye 32,1 kilometre ka
rayolu düşmekte, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Bir
liğinde yüz kilbmeltre kareye 6,2 kilometre karayolu 
düşmekte, Yunanistan'da yüz kilometre kareye 26,9 
karayolu düşmekte, yani bugüne kadar hep karayolu-
ne yüklenlilmişte bütün diğer ülkelere 'nispeten kara-
yollarımız en ön sırayı geçirilmiş değildir. 

Bu cetvel muvacehesinde demiryolu durumuna bir 
bakarsak, Türkiye'miz yüz kilometre kareye 1 kilo
metre demiryolu düşmekte, Amerika Birleşik Devlet
lerinde yüz kilometre kareye 6,2 kilometre demiryolu 
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muştur. Arz ve takdim ettiğimiz bu 'tabloda görülece
ği üzere, demiryolunun Türkiye'de, kitle taşımacılığı 
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rapora göre, CHP'lı .değerli senatör arkadaşımın be-. 
yan ettiği,gibi, bir 'kilometre karayoluna karşılık 6 kilo-
mere demiryolu yapılacaikygibi bir esas da*Yo'fctur. De-
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ciliktir. tzjn verirseniz bunun hakkında birkaç çümle-
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bin rakıma çıkılan ve çok değişik rakımlı bir mem-
l l k e t ^ a ^ T ü k f V ^ f M e <Unâ%vAL&titt^Ürr m e y i r f e a 
b i F g ^ g l M ^ e r ^ 
rmryolünda^d& $ M e f ^ d ^ ^ â ^ c a meyilde'çiîrşmâk 
ç c ^ ü Ş f ı v î i & i 1 emr^âefseı-ı#f!4ri^e : '^h^anîı ha'ttın-
d^27#Mİorrrâ^1lk yÖİLrrr^'#%ifomdfrtİk: femi tünel 
o l a î f f y a ^ i t e a ^ a ' * ^ fiul^MafffllâMa^öre-ba-
y ü ^ y a t ı r i m İ k t ^ Ş r m ^ a s ı ^ a ^ e d e d i r litFsustur:'-"' " ' 

retle, sinyallerle istasyonlardan yönetilir. Çünkij^sür-
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Ankara'dan .İstanbul'a. giden, bir katarın hareketinde, 
576. kilo metrelik: yol^fcin,..kajtar_ personeli, emniyet için 
volda personel, yol bakımı için personel, zemin gecit-
1 erimde oerspnel,; köprü başlaçında, personel, sinyali-. 
zasyon ,ve komünikasyon, çalışmalaruıda personelle be-
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personeli eklerseniz,, Iştanfeul,: Ankara^ demiryolu iş-
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lığına önem verilmesini; hatta Adalet Partisi Gru-
bunun tutum ve davranışının demiryolu ışletmecilıgı-
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l şı karşıya geldiğimizi komisyon raporlarında ve tu-
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j AP GRUBU ADINA.M05ıWAN.İJÇETıtN::tPwftmr,.> 
= la) — 1978 ve 1979 yıllarında ön fizibilite etüdü ya
pılması için on projeye 30 milyon' ödenek korimuş-
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H9^0. Türkiye'sinde^ ,bu mukaddes.çatı altında., bütün, 
'meselelerimizde gerçekçi olmak, ve Türkiye'nin isas-
lannda birleşmek mecburiyetindeyiz. Ekonomik, sos-
yaî Ve siyaSâ^ y^â<pimıair!nia'zaf»P'it-îfeaiPa aferakt tta&gi 

' konularda ̂ :feül^îi«M^^o^ayYmıMi^neiyi' i^Mffâmı^>! 
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yappdifiâşkratajfcasusJaafl^gdigcrf biçıIş^rtbİş^ptiBfliybnftrı 
t&nitöokaûumı:tysîj^^&îk .^s^^fel-fiârtİBâlJSffirtiu.Maal 
rattîrıiiSfiûbJpiteulfSiuj'bmzrıiiBİmsjljsT shsditi O .irişim 

vfilBeğetfSdsemlöyleîjrfrr ubnoi qjbig annay &d&o& ,ii§ 

^ ü y M y ^ ^ a ^ f f ^ ^ v ^ ö ^ â¥agfolSa?KBpr#^y*6i 

rM»İn-%gff$ftieH, «tfy&a^&lfaF^ SKbnö*föPMİkdnâ»ff 
seW!ft*r?Sİfe ' ^p^ lpFR ' ^ B f a ^ ı r f t e ^ ^ J g g Ş İ A n ^ ı * 
dıfl»«Üeaftî biz^TJ>R % % f ^ ı f l k n ^ ^ e § H 9 S a ı A e ^ « » ^ 
dî »ıfi'̂ g timımm"y~m&ı rf£tfa^dyiF%in*^ftb 
ggfeff*ffösl&4stfy#u<zi1 S f i l im n ^*4a iH^fe l i l^ la»4İS3 

bogâeoftöJtlffiBHliffi 1 ^ 9 * t a ^ B ^ o ^ ' B S r i t f f i i f e #»$8™ 
te#0a^bHiIKSftfifti ^Fİa^le^Mıtöaskfc* Mr̂ gfife&IMii 

dirler. ^ftklHSb"^, C$H&l»rty&fc*k qp»«!fraS&&ölÖY. 
a^df»t to,\\°m?muımmı$ii<ı% imfâ* 

' ^ r f 1 ^ ^ >J-^ ovii^J ffwrl onu? naJî l ıb^iy 

V'iL-33 aylsyü/iü? nsl 
AP GRUBU ADINA OSMAN Ç E T ^ ^ v a m j ; , 

la) — Hemen bitiriyorum Sayın Başkanım, ~ o t ,, 

iteAŞKKN^î^^Akl^Jiiftyötvlfri. 'if*a2 l*"*>nfi .yrnin 
. t ' ^ J G M J & y ' AOİN'A OSN4<AiN^fÇEgrl^!i0evffiM^^ 

la^ıi ak* 149^4 fytfnft&fe -«EmH ^eVii^ivÖâyeffeAİ^^sföMtel^' 
grafitytf. 4$tâftkifd$nPdÖndüpîidgujrt&vHftfiPftmftihıİ« 
yeÖM0eri-tı*i,si^lstSıttbwFdji- tr^ifcfJWfc#BŞll&elsâ$ i$f&â6&t 
dit«^O^Îyâff{^n'^^fi^tt'i^n'^üdUiMtt^ı«aftiirfl^ **••<•>• 
roîşSJÎİ^te ikiliöiiJ6ogîfficfeeî^süı^lTtt(^riffli:cta^fll>ii's 
mışlardır. Teşekkür ederiz .kendileri-fltev^îebgin^p-^jîfni 
anlayış ve münasebettir ki, Halk P^BÎisioinaeleH^kfiğı 
b^o^RJ¥JXSrlA^aA#^ P^rti^i/ ;$ahi$ 9&*yHKnY*iBöty«toe 
mOv^rnifjffgi/lödprişk My^msSü^ gety^hthk 1$akfo>j / 
şın^n^rfetm'ffişn-î^ağt^i ihjtiyâStett içi«JAsjalatsifectfsiiv 
GiBJtUupfeifefe J$rfay&mM$[mvkMzw$&etâm gçtîirjiev 

ı ^ M ^ ^ M 1 ^ ; .£bnih/ t!VPİ ?urnlo £8 yv -jJ?t 
- i ? Sft Y^HÎBff^fl i P#*a»y ı di<} Kİmyffltoıoaiö^ğıaDÖili jl 

lekel^vfif,.flieft^g>la$jarja £$k. ! < t ö ) ^ 0 ^ g M % l i ç a f o o J 
Ş ^ ğ y ^ y ^ î S f l f t ^ s y ^ n ^ ^ 

fıa Bakanlığımızla weı31^kiyeFîibia3e karâyALMfjÂflzla 
yapysHâ taBsağrimoluşjrrçsMB© j^ırfirbiPfdniJyaoanlslnsSfiip 
çıkılacağına inanıyoruz. yıîı^I nhî'BrflbZ m s i s S jtıhıb 

-fJBuVtâEaçAHAajae Bl^tAıüı^ffla IMfffiflpi^öASia-
majHianba)ştan«ılipaac ragasfe h^pî ıMsisAşî^aı^ira^yçtf J 
1980 Bütçesinin Grubosfo'çie ^a^«fe admaolairig IJH^-İT 
lülnndBÖeeBdjraridbışte^ilih^^ 
mfasğabcaıaba&TOmlÖBnalfiaj^ 
latÖıjMnıanrKlr*!^^ aıalayij 

-aÜi^na}: s / aY^0nit?a..»nhaY. iniıaünnarnai sbtıüzir) 
/I9bsırnmp9b3 JîOYfiS avarmıbnı' aıalüşlö h&M& iniı 

Sayın Orhan Çalış. , . . ' , . 
^T.T^A^T ^ * T ^»çntnpvıba ffifidııto mtiBUrnlo nırmı 
ORHAN ÇALIŞ (Bolu) — Sayın Başkan, rnulı-

te»s |̂it» aekadiaşbtciça ığılnfiİBa ^ıhıbnıy^ff 9iie?ıaO 
YtlrĞB-^atÖr tenka^üatıMkaiıkiıÖJBüibiıi bübüjıohçîifd 

Biın ı̂ft̂ dktaUbaULaê sâBİ Boidriçirrde^B^çen.giîJS ^ö&m-fil 
d^dtf^^.gazbtd^4aii^inîdaakeTmKi^caKp.s£f^^ <îfeb 
s3trd£fhakmüb(uiid)nUşBis^b parpnıbk KimmunBotfi fti^f 
setoe^eiftİiı/ıaAJliaDlJinn^ iğaslg 
okötak aİJÖla^biöiı^dihpinabglöd huy ?ırnBrrınfih£i£y »b 

rnısn^t, jbısıav t3İıhtğ£ jBv'uIob^nA [jâobvsnüO av CJ$ 
Bolumda meydana gelen kaza fevkalade ucuz at? 

latılmış, emsali bir kazanın bundan daha ucuz atla-
tılie«şjijflı1öTftani3İd«ğü|dİja f ak atı ka^raısy<8îü|fm«Öin-
le*ft'\aaa^tMİa^Thâ&,/inra "ItMiad«fiı|ürımİHÖ ybla^ng^a 
reMb-ti*B«slteKİnin yipömamnı^itrfınası «ınisHyâirKPîîtia 

dasDastj r^teîşddfitta bait«jjkbilir6?Ba) î f e ö ^ B#?iö^a3 
suHyeti3»ficq!)! bit^iMdihİTBiîliifibüUliiüyie -iüfe«afelii%ü3b 
yiflkfifbİBıİcl^eÖliai knr^ılnluîtiir. f(K&fafolMı Mgüfan 
larJndal^armlbırtıeteTOİ drk^Htıedi^esrlıiPMrt^sffiıa«^' 
şük banketlerdek*b^6»eltl«!flflb ya^fettfi^*^^ offiâfeıfiöart^ 
dolayı E - 5 yolu .üzerinde büyük kazalar tmeydajıa unoY(fjBÎln3 m?rl .M/ I I^J I I İ J^M avîuo JnoD rnSır 

fi-SaıedcJdeH/ti^ıi^Gulmıti^'a ^ l ^ i r â î ı sapa^I Dö^^ ' 
cen^jr^kçaköcjrfBaesİfî KttyT»a^İ»a ®öRı iğlf«î§îî^<Y^İI«J 

çağa iıteî Qefö«>>girif t<vençMâ^a*klâöib/ayfe*î^şl6?P^ 
niâsİTjr||>ıkcdği ilfe»u^vaaİfl?SU©^IMİfB'i^tiyi^Şnâg^ 
v a ^ a ^ f i Q ( J i 4 U f ? ^ ? K l ^ 9 p a t ^ i k ^ ^ 
Birku^îyüz İ3?D'nira^yge^i^ye«Jbui^ratortAnşin<|iaıiş^W. 
kadalr ı]ıü^hm?iş< y&pılmaiMŞ&ıi f®tt@d «eh'dfife ilJuOğfe- ^ 
çi.şlecvleiıtfer^ti^pılîlrıafi*8$frt4arfbüölay4 dttKröeifötğ&Y 

aiâaİOTiiilçöitİBİİfflaım^^ İ5^%e|!£^^"il l l fa" 
ka^lıdefanWıı4iDİter ıhıtte^a^fİdafti^kapaHff. ü&fQftpı 
bu^lyajayr@wişiePİteWJ*İPâh'i erVK^ b l ^ U ^ ^ ^ M ^ ı ^ ^ 
ydu/ ikapâftan^l&mbnfifi^ 

iibıav ruz. 
hS*yıh fiakaııaO<I>977My»iiHdatve^dı^)sdzl*^n tfeO"y£-

niiâ^Jnmıiiyie.rıiierön^?^ 
: e n ü ? ^ a 4 H D h ^ ^ ^ ^ l y ? o ^ a ^ i t ^ e n n ^ y ^ â b ^ r ^ i z : ^ 
aî«gdanjiata»iiBi»f ^Wkü^«»^ ıid ölyöd av nu'^Y^İ .mlıy 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere Bayın

dırlık Bakanı Selâhattin Kılıç. 
(BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTİN KI

LIÇ (Adana Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Gerek grupları adına, gerek şahısları adına Bakan
lığımız Bütçesi üzerinde görüşlerini serdeden değerli 
üyelere teşekkürlerimi sunuyorum. İmkânlarımız öl
çüsünde temennilerini yerine getirmeye ve tenkitle
rini asgari ölçülere indirmeye gayret edeceğimizden 
emin olmalarını istirham ediyorum. 

Gerçekte Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi de, diğer 
bütçeler gibi hükümetimizin Hükümet Programıy
la vaat ettiği, enflasyon önleme ve kalkınmayı yeni
den hızlandırma programının bir parçasıdır. Ayrıca, 
1980 Programımız adil ve dengeli bir kalkınmanın 
gereği olarak bayındırlık hizmetlerinden kâfi derece
de yararlanmamış yurt bölgeleriyle ve özellikle Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'ya ağırlık vererek tanzim 
edilmiştir, 

Bir mukayese için ifade edeyim ki, 1979 Bütçesi-
Bayındırlık Bakanlığının, 40,7 milyar lira idi. Bizim 
Bütçemiz, Karma Komisyonundaki düzeltmelerden 
ve ilâvelerden sonra 60,8 milyar olarak huzurunuza 
gelmiştir. Gerçekte Sayın Çetin arkadaşımın da ifa
de ettiği gibi, bu 40 milyarlık bütçe ile ancak 28 
milyarlık bir yatırım yapılmıştır, 1980 Programının 
yatırım miktarı ise 47,5 milyar lirayı bulmaktadır, ki 
••% 7Q 1979 bütçesinden daha fazladır. 

Hem denk bütçe yapacaksınız, hem enflasyonu 
önleyeceksiniz, hem de % 70 bir yatırımı sağlayacak
sınız. Bu % 70 fazla yatırım sağlayacağımızdan 
emin olmanızı rica ediyorum, Programı hazırlarken 
zaten yıllardır dillerde destan olan; «Neden eski iş
lere ağırlık vermiyorsunuz?» Evet, eski işlere ağırlık 
veriyoruz. 11 sene önce ihale edilmiş Yeşilköy Hava
alanını önümüzdeki sene bitireceğiz. Yapı işlerinin 
4 400 işi var ki, hemen hemen 7 - 8 yaşındadır bü
yük bir kısmı, O halde gerçekçi bir bütçe atıl yatı
rımları biran evvel faydalı yatırıma dönüştürmenin 
formülü bu ve bize bu Programı hazırlarken mutla
ka geçmiş yıllardan kalan işleri süratle bitirme hede
fini gözettik. Ayrıca, imkân ölçüsünde de yeni işe yer 
verdik. 

Şimdi bir bütçe yapacaksınız, 400 milyar lirayla 
başlayacak, 1979 bütçesini konuşuyorum, 600, milyar 
lira ile bağlanacak. Enflasyon % 82'ye çıkacak geçen 
yılın, 1979'un ve böyle bir ekonomik konjonktür içe

risinde şantiyeler çalışır hale gelecek, yatırımlar yapı
lacak, inşaatlar ilerleyecek. Hayır, nitekim bu olma
mıştır. O itibarla rakamların sırf sayısal olarak de
ğil, acaba yerine gidip korîdu mu, yerine beton ola
rak kondu mu? Yerine asfalt olarak kondu mu, ye
rine bina olarak kondu mu diye düşünmek gerekir. 
Bu balcımdan biz hem enflasyonu önleyerek, hem 
denk bir bütçe yaparak, bu yılki bütçemizi sizi temin 
ederim 'ki, geçen senekinin sadece 'c/'c 75 - 70 oranın
da fazlası değil, inşallah hepimize görmek nasip ola
caktır, çdk daha fazla oranda, iki katı fazla oranda 
iş yaparak gerçekleştirmeye imkân bulacağız. 

Neden bulacağız?.,. Bu acaba bir kuru iddia mı?...; 
Neden biz, neden Halk Partisi İktidarının 1 lirası 
1 lira da, neden bizimki daha değerli 1 lira?... Onu 
ifade etmek istiyorum ve zaten şunu bir iddia ola
rak değil, Türle Milletinin kabul ettiği bir gerçek ola
rak ifade edeyim ki, Adalet Partisi yatırımları yap-
ma'kta, yatırımları takip etmekte ve yatırımları sonuç-
landırmaikta sadece Halk Partisine nazaran değil, bü
tün partilere nazaran çok daha marifetlidir ve bu bü
yük Milletimizce de kabul edilmiş bir gerçektir. 

Evvela şu haıekette bulunuyoruz. Fiyat farkı ka
rarnamesini tashih ediyoruz ve tahmin ediyorum ki, 
önümüzdeki perşembe bu fiyat farkı kararnamesini 
çıkardıktan sonra hem tasfiye şartı isteyen müteah
hitler tasfiye edilecekler, ve fakat mutlaka geriye ka
lan şantiyeler gerçek fiyatlar üzerinden çalışmaya de
vam edecekler. 

Bu, 1974 - 1978'de iki defa çıkarılmış bir karar
name, ancak sabit birim fiyatlar değişken birim fi
yatlar, teklif isteme usulü, anahtar teslimi, götürü, 
idarelerin değişik yetkileri bakımından çok kompleks 
bir konu; ama bütün geçmiş tecrübelerden de yarar
lanarak biz zannediyorum kusursuz demeyeceğim: 
ama en az kusurlu bir kararnameyi fiyat farkı ka
rarnamesini yürürlüğe koyacağız. Bununla tasfiye 
imkânları doğacak. 

Sayın senatörler; 
Eski kararnameler bir fiyat farkını kabul ediyor 

ve fakat sonra diyor ki, bu fiyattan % 10 kestim. Ni
çin?.. İzahı yoktur. Hatta % 10'u bir kerede kesmi
yor, % 10'u her sene kesiyor. Sonra bir üst sınır ko
yuyor, fiyat farkları c/c 25'i geçemez. Nasıl geçemez?.. 
İşte % 82 olmuş 1979 yılında. O zaman şantiyeler 
kilitleniyor, o zaman kapanıyor ve işler yıldan yıla ak
tarılıyor. Biz bunların tamamını kaldırdık. Sadece bir 
kere ilk seneye mahsus olmak üzere fiyat farkı % 5 
olarak kesilecek, diğer yıllar hiç kesilmeyecek ve 

48 — 



C. Senatosu B : 34 
c/c 25 sınırı da ortadan kalkacaktır. Böylece şantiye
ler çıkmazdan kurtarılacaktır. Nihayet gerçekçi ra
yiçler ve yılda iki kere ilan edilecek olan birim fiyat
larla şantiyelerin çalışması sağlanacaktır. Yani yılda 
bir kere eskiden Bayındırlık Bakanlığı fiyatları ilan 
ederken birim fiyatları 1980 senesinde 6 ayda birer ke
re, yani yılda iki kere ilan etmek suretiyle işlerlik ka
zandıracağız. 

O halde biz altyapı programlarına özellikle Ba
yındırlık Bakanlığının yatırımlarına neden geçen yıl
lardakinden daha süratli, daha verimli bir netice al
mamızın bir sebebi, havada kalan kuru bir laf olma
mak üzere, fiyat farkı kararnamesiyle şantiyelere iş
lerlik kazandıracağız. Nihayet, birim fiyatları gerçek
çi yapacağız, altı ayda bir yeni birim fiyatları ilan 
edeceğiz ve başında da söylediğim gübi, geçmiş yıl
lardan kalan yaşlanmış işleri süratle sonuçlandıraca
ğız. 

Gerek Halk Partisi, gerek Adalet Partisi sözcüle
rinin ifade ettiği bir ulaştırma master plamnı bu yıl 
içerisinde ikmal edeceğiz ve bunun için de Dünya 
Bankasıyla anlaşmalar yapılmıştır. Bu master planı 
Türkiye için zaruri hale gelmiştir. Bir noktadan bir 
noktaya havayoluyla gidebilirsiniz, karayoluyla gi
debilirsiniz, demiryoluyla gidebilirsniz; yani hedef 
için değişik vasıtalar kullanabilirsiniz; ama yatırımla
rınız (İlk yatırımlarınızı kastetmiyorum sadece) ilk ya
tırıma ilaveten işletme sermayesini, işletme masrafla
rını da içine alacak şekilde uzun vadeli bedellini de 
gözönürs alarak Türkiye'nin bir ulaşım sistemi plan
lanmış olacaktır. 

Aslında geçmiş yıllarda bu planlama yapılmamış 
demek değildir; fakat Türkiye'de bir karış demeye
yim; ama 1950'de olduğu gibi istanbul'dan Ankara' 
ya gidemiyorsanız, Ankara'dan Adana'ya gidemiyor-
sanız, Ankara'dan İzmir'e gidemiyorsanız, öyle çok 
sofistike bir plana ihtiyaç yoktu ve Türkiye'yi Doğu
dan Batıya, Kuzeyden Güneye ve diagonal yollarla 
bağlayacaktınız. O zamanki yöneticilerin de basiretle 
yaptıkları budur. Ama, ağ geliştikçe eskiden 70 bin 
ton pamuk çıkaran Çukurova 400 bin ton pamuk çı
karıyorsa, eskiden 10 bin nüfuslu bilmem ne ilçesi 70 
bine çıkmışsa ve karayolu ağıyla demiryolu ağının, 
deniz nakliyesinin ve hava nakliyesinin çok yönlü ola
rak birleştirilmesi, birbirini tamamlaması zaruri hale 
gelmiştir; yani gelişme ve değişme Türkiye için bir 
ulaşım master programını zaruri hale getirmiştir. 

Sayın Arda, bir noktayı sordular ve ben de esasen 
Karma Bütçe Komisyonunda da müteahhitlik mües-
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sesesi hakkında düşündüğümüzü ifade ettim. Biz 1980 
ve nasip olursa diğer ileriki yularda da devlet inşaat
larını müteahhitlik müesseseleriyle yaptırmak kara
rındayız; çünkü müteahhitlik teşebbüs gücüdür, bizim 
anlayışımıza göre müteahhitlik iş organizasyonudur. 
Müteahhidin 59 model kamyonu 3 vardiya 21 saat 
çalışır; ama Devletin en iyi makine kullanan organi
zasyonlarına bakınız, 78 model, 79 model kamyonla
rının yıllık çalışma saatinin 1 500 ila 2 000 arasında. 
kaldığını görürsünüz. O itibarla, Türkiye'nin yatırım
larının büyük oranda müteahhitlik eliyle yapılması 
hem bizim siyasi inancımızın gereğidir hem de gerçek 
bu yoldadır. 
- Kaldı ki, sadece biz değil, adı sosyalist olan ül
keler bile yatırım yapan müesseselerini diğer devlet 
kurumlarından önemli şekilde ayırmışlar ve onlara 
çok büyük hareket serbestisi tanımışlardır. Bu itibar
la biz Türk müteahhitlerini dahilde ülkenin kalkın
ması için yararlı ve dışarıda da döviz ihtiyacımızı sağ
layabilen kurumlar olarak kabul ediyoruz. 

Nitekim, Bakanlar Kurulu bir kararname çıkar
mak kararını vermiş, emrini vermiş ve aynen yaban
cı sermaye meselesinde olduğu gibi, Türk müteahhit
leri Dışişleri Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Çalış
ma Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına muhatap olarak 
değişik bakanlıklarda işi ağırlatıcı muameleye maruz 
kalmaması için Bayındırlık 'Bakanlığı tek ve koordi
natör bakanlık olarak görevlendirilmiştir. 

Aslında Sayın Arda arkadaşımız makine ve yedek 
parçanın ödeneklerini az konulduğunu söylediler, ger
çek bunun aksidir. Bu seneki Bütçemizde makine ve 
yedek parçaya geçen yıllardakinden daha çok oran iti
bariyle ağırlık verilmiştir; ama Bütçenin tümü, bil
farz karayolları için 30 milyarlık yatırımı yapabile
cek kapasitedeyiz. Ancak denk bir bütçe, enflasyonu 
önleyici bir bütçe olması bakımından takriben 19 
milyar lira civarındadır. 

Nihayet gerek karayolları için gerek inşaat yapan 
bütün müesseseler için, kamu kuruluşları için yeni 
bir makine alamasak bile, 2 ve 3 vardiya, 3 vardiya 
belki çok zor olur devlet kuruluşları için; ama 2 var
diya çalışma esasını getireceğiz. Bu takdirde bir eks
kavatörümüz bir dozerimiz 8 saat değil, 16 saat çalış
ma imkânını bulur. 

Buraya kadar söylediklerimle şunu ifade etmek 
istiyorum. Evet, Büı?.e bizim de gönlümüzün istediği 
kadar büyük değildir; ama bizim iş anlayışımız, ema
net usule daha çok yönelmeyişirniz, müteahhitlik 
müesseselerini, şantiyeleri çalışır hale getirişimiz ve 
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^riışf^lfsfefcbbktaflta^i^ ı.güeti g^tmemüto gç$«a yılkij 
i;y4^ıIiBfrî?lft|d^n ç»Hçndteha?&2ia i|Hyî rtw#>frl>iaeı-jsftğ-

,'j'îİayfe.çaklaîrDîĵ  ?ij<dri:}çM3î Aılv.ıU'uıti'Asai ııAnüy ;\i{i:hnı:\ 
n > hııMikapîfo spamalzeirtByüri ıda L'öevlei>i|i ffegmfsjtM nân-

]£şan^oE!|&-jMüfeahiı^rrı!gâtLİeiyiatf, <% rl^öddfiüjirtrtinj 
!tb^riiıri£^(ın^Qrt^meWbı^nnbfl!msöı 4&K 25?.;fr§de-
Eİhtivyatotıf fltoç» aıyltardıte Ifoekli y*Sr, şantCyö ahh k &h#»ft\O 

£Hrafcıındâ60ö£elltk]du9eıhkiJ^i«imHt^)iiKp aafr^ifeinftsü 
fîüasift^amnDfyiet' tkantdt^lai «lütje^hit tagve^&Lugu-

^iiMMfSSr^teJtfairift^^ mnne! " 
^^TOŞa^nrffl^kâbi.^ygirseanatörifirt; ;.>LVV m .AK* nmi 

Kanaatime göre, bütün bunlara rağmenjiclfirfeiye 
liyaîmlmlmfmn* a^eçeıftayifl^iFjd&jJöakajilığiJÜçin de-

iağ&b amfi 6üıtHH'jfe^$tri«ftcif rbirırbafca^ık^ oldüğuı»ligin, 
«Ttrttevi j»tİ9j; jpaöi n4» rlık>t P^nljit.* m iı>> tâmi t ı lfe sak -
ı j»jpn 4*8 ytârlfyttS&lfrtiÜfoi^ı&ti ^ajdiRuüjk^n^^n. 
nsA^a#ğ*'>Hbvi ^sMtoiğirı.®yıtîtfe^Iirfrbito''fsaic,H Tür-
Ifry^ftfft^trlMi *A*&y©tla5t>f'ii$rt> de »den»ryın^i'vi?g»ri 
mi?.. HayJrl^T^kiyetetfı JbUd^HdvıttogeröiiHMlftti-
lometrekareye 21 kilometre,,düşüyor. O da. doğru de-

ifiiı? »msrnrifiZ IKI uTmuA İtin cim .nv.Bı^V. 
&İ1 21 kilometre, çarpınız 150 bin kilometre eder. Tür-

rfisoJEY nenys »v jnttrrev ıxrıi«ı*j .mnv.iv mrifiiEjl îlf.rn 
•kivede geçilebilir, 15ÛJ>m kilometre yol yok. Türki-

iste Türkiye'nin sahip,, olduğu yolun tulu, budur., ^ 

ji/w>-Blektt:ik!'>fle!üVIe^«S saıföi#ato<da üyje, ıhastanyat&k 
sayısı da •JÜyfepicfdtotolv«ayısıAfa:'öyld}UyaM4h&tr$me 

dur. Bir hesap yapınız, italya seviyesine, Batı Alman-
ya seviyesine. hiç ulaşamayacaksınız gibi bir neticeyle 

ıtt rır.7.o 5kr; £f!ctrfjybrfiiî/;b1r7!T: ,- r ı r ^ j;;i..ıjf:<i .4-JL-»y 
, karşılaşırsınız. O^halde ben diyorum ki, Türkiye kıa-
;ı<1 .lı.tnm rnn-JVliiH /:rnc ;Tü?!/nii'!3v JI 'K^J: -jl'/i'uir! 
sik bütçe yatırımlarının dışına çıkarak meselelerine, 

t>Hfi£qj;y ımtiîİjBV W'i»;V}iin \)i. rj'ji \ ir; f 
ağırlık merkezi, prensibiyle, meselelerinin üzerine top 

untfMKltnv ,'i>ıu<i -jıd .ün 5b Aj^n/-. s\î-jh:i\\*nt\i\A Â->J 
. yekun varmak durumundadır., 
('V ctoriv\ArJ nLbmrnıüY.<f ı?uniu ov^üd ı.d or/^! 

İşte ulaştırma master p!antiJrnn<.öiKediMerivbdir-
nlty&f&kj&tyJm1 f . ö p ^ ^ j f ^ m ^ - b j U / a ^ j ^ n ve 

wf Saptft, Çtet^a :arJiada.|irö öttenöliıİHc şekilde >izafk<$t-
vfb Uıiişütoısiiaa^inastar pl§nLn©^paKîAk^.. jı»«^rriarhyeya 
iti&pbMi?. Wf nĉ eöadıaia?ak-p> ,«ıteü£vnöktayav ıg»*»cşfiefc. fia-
şıma sistemini belirleyecek. O haldeki im&ttiJt0pl\i3tök-

i İMJŞa şgj^şa^ftfe^ Ur-g%iwn.oTfti ̂ Üfc^tânı itöpJulukiariF -i ar a -
tp^d^ii ian^fi i î f leş^i i ıpdeç^ s^ajretıiablii kayda^kiajra 
titfjfâ$g!&iş&$B.ı ı^efjiifrıy^^gmfe uUt^KfAfSu»^ iwrnan/:yia-

j{jl*S»^Jî^acafeH^5»ıJi»Bi?. ilftisçteflrid* dfeniiZejuAa-

—(450,- — 

'>-?âoa^ifla.aj<taîbii i aefl̂ ifnli klere.(; ukşacafcınız;./Savunma 
rÂhûyf^t\^zw^W&âmA şaiZgeçem#zsİEİAr.ı c,.; v "; --
jKvıltNiltiııijfîetfidltş j)«a t̂jdartjÇK>k,-ijçlnlili. irtilbat'jhaiijtd^si-

RWİ^. ©tşY d 'üı ts j^^j^?yöoJü?b^> irtiMt*; İB^ân i tsüğ-
|niBya."ögtaı^iz.ı|)UıdUcAâtt,öflğıi^teşvifcjptfcB<»fcsiö'ip. İJ?IR 
»lCas®6f#ni^ ¥üjak4y^d©fl<)geçmiyûK;/!çünte[tiri fiaİıyör4ar 
B̂ifiC?Tdfl>i BÖV i•ı«!tert»rTB#y«Btıaoi^^^yıartw.iI3•ii^feiye, 

den geçen TIR kamyonları çok azalmıştşr;.-jTKJıçJçiye' 
den TIR kamyonları geçmelidir; yani Türkiye bir çık-

efl »liill»;Ö jcnn^Unf.ıav"1^ 'H ' / Î IK \;<'l ^1IÎS-:J! <> ıt maz yol olmamalıdır. Hem parasını alacaksınız, hem ;i 
'"udunda bıtmemehdır Batı ile 1 

ve t 
LHKU n 

amin İ&\ i\*i mtj-A nc>lr>'A cbEvr.ff 
kımından. 

fi « 
rı aiMmem 

O itibarla. Sayın Arda arkadaşım, ikinci kopruyu 
Avyvm nr,U&d\ mart .ipvtriıj^.. .;US'^-3!İJ{H:VI J JÜJ.TJİ 
"-- ip geçidi konuşurken, Türkiye nın hem milli ıh-
<>u tvllüvıl mnıti ın$y. iyi.. t!;;;t u!ü .Mî.o«af.v M. tıyaçları için hem de bir kopru kıta olan Türkiye nın 
Asya ile Avrupa bağlantısını sağlaması ve bu coğrafi 
durumun değerlendirilebilmesi için de ikinci köprüye opruye 

•-m 
leger 

ihtiyaç vardır. 
•AÜTlöi i/jiirM îyljGb/-. A-iT-i% ,;.= ıi-jr.M Â\R\-\ /İ>T-J>) 

x,•^8BCl7(ibbV«^rftfefttıaeÇiy>9r -Sp^r-,araç,, geçi^pr^;1Çeki, 
u î^7 1 ^^tq m nd 1 a j , ! 1 l r 37^;n in mm&n&ı.mrMrMm 

ı J ^ i M K K ^ n ^ M ^ . ı l ^ r f r İ İ gJÇİyo^r .y^^ş imdj .Tj i r -
| • yesişgüfyçevssi ı ?iS114f!?f< ^H?,. y,an4 sm£vş ft HTO-;.-.W17 

İ^^ÎŞKfi 'Ar^. iS^^yagtmiş. :.mı;? ,Artoış. .^. haj^tjLbu 
e ^ f l ^ % . f ^ ı Ş # # ^ i ^ M i ; 4 İ k i , ^ K , ü ç y4 pye^IOO 
^^hva§ıJa>ige^fjl^n î i r^g^r| 7Q,.^«ı, ry;as^a g'efeerr&ale 
•dtâmtim fyttâ\#nŞ1fl&i &&$$&& r^ftrtada^. kaldır^ğı-
WhtM#d$M%ü$uW ^^¥as^a. ;gftçerKy^ köprünün 

1976'da fizibilite etütlerini yaparkehv^öSlMemye-
ter-ni bir köprüye ihtiyaç belirlenmiştir. Bu bir siyasi 

tltm(tÜ\<l£j/.VtırAıuAn ii<\ V^A'ı-.;' ^ n ı v - _ .'-.ijrıiü'A 
cıh degıl ki... Aritmetik gibi, matematik.gibi rai rak 

A-jıt\ 
:am-

lan yan yana koymuşlardır, Türkiye nın 1981 de ıkın-
titıÂn/'. nuh ImUtiA'A ı<lig u^ i ; !^» .;.<)''*'! J MM , rn ; j ' 
cı b;r geçişe ihtiyacı yar denilmiştir. Ne olmuş bu 

"lOYivfnsbiB r.v c(»;L/ \ rt.-•.];• j."u: Af /• \îf»ı:, !<<v irrj-ıfjjja Ü < 
ikinci geçiş? 1'981'den 198.5'e er tel erimi ştjr. 1980 yı-
V *)b(n ,\ınf;<'T<-#yırnsura »tüm-,* in.!.» :ru ~A-,'./•• .\}r<ıj-
ıhın içendeyiz, nasip olacaktır inşallah 
g o t l i ' / av ıa ' i ı j f y / İ J l W o v vr.v' .ri; ! : I ' , .K; J . - i -j >•:'„•••: l*v 

•»a-

»;hjKHS^nian«B|PTi Tiirkjy^.yi >yönetmez,•? Em'-ö^kni^iş-
yltaııdeğiliüfc ^tekiyfei'yi'^yöıieteriJ.erğânlariVârd«'.i-'E>Kr' 
niriirfî^ar^ııirjdiraljeirteriıiştife. Bü*çd Kıa^msi KohkiSyoiiu 
r^kthohjkppı»iî irç:i* (j*örac koynkuştua-i Bün4a;a'daî|a>iâlâ, 

0!busR4J«ny«daharîri8İ bUeytüns feeh,o kanıiatera iuygyrfi^ir 
j!wıâfita!tt^ıe (*^e z*w i^ î kiIf>B*it)ÇÖ KarfiYâ^K^Jâiis^nu 
ci&riı̂ mirf, îJfcineirköpjJii^işins def!pa'rayiiko'yriıüi$tu5-;'"!0ök 

jjjldd iyii8öni|1âfn#<D|i6rkwaibiîi^iB!ife sonna; hem^ati^îk)-
Hjfesim^ b^niııiHaleoavrakîarını -'hem' .'de.':fn§aafc:&iaEksm-

dekimai5er^yx!)«tnui»"köntmlühüi'rr^ 
fHTOifc ^iyo*ur& kiiiJîUioyılih,! sonuna yamıadan-^kinci 
rİB^ifaltoldsmölitûiMtımfommpr.., olacaktır. L.AyiM&, 

http://mnv.iv
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bırakınız ikinci J^rü^ü^.jkiı^,j jöprüyle birlikte Tür-* 

r j & & a ' i t f f i ^ W » a ^ ş } n ^ i { b A i ; ; i ^ y g e ç i ^ B ^ JMyacıj 
vardır; Ahırkapı ile S ö ğ ü t l ü ç e ş m ^ , , ^ ^ ^ ^ ^ . ^ , , ! ^ ! 
geçişin de,jflş^aj€5şef>(kati projeleri ve fizibiliteleri çokj 
zam^fa|ı^4jç.>iK.;ii?n7e;^lerüe tutan ve denizin al-j 
tındaki bir inşaat olduğu için köprü kadar süratlij 
u\<nı\rA't>'A ndo u|«»v, ubbe^ümıUit/! , l.i.tnoV, * TTJ 
projelendirmek mumkun değildir. Onun için de AlDs ııtu 

için. 

i\RA ı?cu; ı.iidInA.. . j ı ı j lnı : ) «ruıriylov JKIJ^HA, , n.'i S 
ale anlaşmışızdır, fizibilite Çalışmalarına bu yıl başla-ş 

ıiki (L/iBj!iv. '>:jfiuâi»l"üilıü!/, ->jiIoH iUfUİbv'tf l I';Kİ'W, " 
nacak, katı proje çalışmaları da 1981 de yapılacak-

t:y>if)y_.if!i fî'jİMiıİKiTUÎı junyyîfjH IfciLjJÜ. T'İİ!/r<%îUivi_ j 
tır. Bu yıl harcayacağımız para 250 bin dolar AID 

ı'.iiıunn.ı-AJtinyıJ, i m Ji»:tjru* ,r,rrtı;ru^ılı^ ni ' ıyl i ı i lvl^-i i i i tn. 
den, önümüzdeki yıl harcayacağımız para da 750 bınj l ' ü l / î 
dolar + 2 milyon dolardır projenin değişik safhaları' 

'.'titJyj'jinıJi*! rjui'm;V-yl/ .1 ': ıno/ 
riibıriri/i-jJJiM .T : uvı/. 

Şimdi, tdttafi! ikiaoir>höpr^Jtyeirt*^l geçitli ,a«Mtı!k-
•>tanlı*crnra),vıenteg£iel bwı#Jftnd*pı;?som'a I'hfcZHJjiafhâ çok 
yatırım yapacağımıztfflndfadüfeiniiğiflaştlınşalrttyslıeirç > ça
lıştıracağımızı belirttim. Nihayet bir yeni yaklaşım' 
da gen ödeme olmalıdır. ı 

i,ılııhnryı;fl ruy«:? mn>\Mtil nv'&'JSİr) \tı. ı:hı<a^/ } 
u\mıiShjyHir^şkaıa^saymi^ ımJı.H | 

_ . , , . . , ,.„. . . . . . . tnp'îvvıLy Ü'.̂ '-I i 
Bedelini ödediğiniz tren biletinin jçjnde demıryo-j 

lunun yatırım bedeli vardır, bedelini ödediğiniz uçaki 
j ı l u O • 

biletinin içerisinde hava meydanlarının yapımı ve jş-j 
Milmİ] iJA ; 

letilmesinin bedeli vardır; ama karayolunda yoktur.' 
AiftUtıiM-' wr>nı?uiu,A usuj\ii/, qım> 'III ) .tuvsV , 
Türkiye bunu getirmeye mecburdur. Nitekim, 1973 te; 

ıb «fer? !UH\A \ .i"( :JX\M&I?. t >,v reır.ll i i 

falı hale getirilebilir hükmü vardır. Ö zamanki hava; 
(i/;Uı;;ı, uu/u/uıl UM / ıa>rji<,i/u>ii'rUd 

'M 
/:IAI.V». u ı ı / i j / u n u n m>T"jiYi/urii 'm,p u n rnLr î . r ı î - ; \ 
içerisinde korkarak bu hükme varılmıştır. Hiç bunal 
gerek yok. ikinci bir demiryolu var mı istanbul ılei 

' * # $ ! & 'arasınal dem^Öİunu* &&$n i M3P Ödü-S 
yorsunuz? Yok. O halde karayolu Jîçın de îkıfıci' birj 

ü>U»«lrıı: ınit><!'jîi i - j / ' i ...I«*y <>)4.) '/;/%{/il \ 
yol şartını koymaksızın otoyollar, ve ekspres yollar, 
ve büyük köprüler geçide tabi olmalıdır. Aksi halde,; 
Sayın Çetin arkadaşının dediği, gibi, ben de birazj 
sonra ifade edeceğim, karayollarının toplam personel* 

-ü-iiJ m. Aı,U tu/n/ ui>w?tjn e n r Ş V ^ I r ) v t ı : ı , t , ;ü i>A I 
maliyetinin yatırıma .oranı + 85'e .yaklaşmış. Nereye; 

(rjii'ieıvılj'j mı:Hl!İ't uu/i'Jtüı•lıbnıiîoîfvr" t\ıu:.r.'.f 
varırsınız böyle bir yatırım patentiyle? Böyle bir har
cama patentiyle hiçbir yere varamazsınız. O halde,! 

uyan A 
yeni yaklaşurnn unsuru, mutlaka yatırımların kara-? 
yolu da dahil geri öder şekilde planlanmasıdır. \ 

{•.mn'»l)'jfniıiUıH MA, n«bnı>ı-nr.) noluvv*».- MU ) \ 
r. t rnşNitebimMrrgSçen^ iö^laky, \ •, ̂ r ^ m i » 1 ^ r a a a d < a ! • bir 
,0tpyo4ngen$ »lüdüçliigü totto^as^teMafijMcafmi^^^^.Buj 

ri^şl^glMİdüf^igiJncyJlıe ^irtStmfeHtli^t^^^ftn^jhnaai-j 
.^Ufllüğ^aflüiîiîfî^^e^iayVfcıp^^la^ 'ib&r^ ıhacak-1 
tır, hiç ma&ttesin o t o y a # f t ^ ^ 

\pUd<K^bvej!ki»&trı«9|Ukr!y*apJaqşık:*proje, *itoal$<!VeFıkont-! 
rollük. Bu otoyolla^m/ti^a^ılfpar'aiiöölaoaik,1.; dn; v | 

Bi / joiar^a^pı .^aj^r t fj^sfiç'de (^fJcfcvpepetyk 
. ^ ^ y p l ^ ^ g ^ e l ^ ^ y r i d j . Û ^ ^ J J I ıdedikkâ ^aman 

? rfeyka^^amreı^t^rn^ >5^ıMwı^»rr»9İ>f^ ş6«ede 
rjy>aflilab/Hi^,jB^ 

al%nd îr(jfi:, ^mnWımimWmAn^m\^^Nm\m\iz 
^Kprei'flıİBİbre^en jÖ^lJYlîpdia^a g ^ l ^ d ^ ^ ^ i j r n ^ - d a h a 
oi«» verirnU?U;Qj i^bftrH ü»tpyBİtic8W# .m^ttijlüğünü 
•AtjfâD WU tİfifîiŞİ»^* ^ © y ^ I^aX5>llm\$î?n&J/:Mü-
j; 4wWgftİyie i/^[4@lf|d^S b ^ a n ^ j o l a f a|6(^uım»k /ka

rarındayız. Ainoyıvü^ v^ıöjj \id uflud «JV \[jui<f^;nı 

A ı§.; Mİiayfelrl İtİr ins^aa,.^irVlp%K^e(tefllem. bJW Türk 
j-i ip/aşiffi^ftftn?|iamh^aMEy sağiftySf»kn8f$fMfÎ8 ^ J a ^ i p 
e;îf »t. o r « 9 f l i ^ X f f t ı i p e ] j ^ i ^ ^ t | p ^ 
, - i r r o ^ n v i ş u n ı t i r / ^ l ^ p m . ^ ^ ı ^ m : ) adffl^s^yr^jfon 

i <rafist̂ fth>j o^a]f||fljf ^ ^ k ^ o ^ e d j j y ^ ^ 
melerini sağlamak için 'buıiHı^l^flp^-TPİfflf^iSd-
ministrasyon anlayışımız, bariz bir şekilde Cumhuri-

l y e F H a f k , ^ a ^ a * 4 a r ^ t e feW ç'ahltifmîz ar-

%r!''ftmil.'yftsîyİİ f^âfeMıî^ 'HeğîÖet;İi-
' ^ f ' ^ z l m ^ t e z ^ l f ^ e l f ^ t e ^ t a ş f e ^ ^ İ e n 
n ^ a n i ^ z e f ^ ^ o l ( | W d * n 
^ h 4 U â t H n ^ f İ r ' o ^ u # d ^ % t ^ 
' Ö " ' B'IznöŞCTr-1^ 

(! Ûieİttİ ' - ^ ^ ^ f t S m î f f l ^ t e ^ - ^ a n ^ l ^ T Ç f t a f e t I*kr-
5fefrİrı¥'r\ferİef?(3a-, ^krfrej ik /î»-f>fstmıi^f ı '^/ j-ü iuy 

fu^»;v \J. fi?I IIJJ)JOY i;b ı"u.lm&} iimk) :\-yfo*>ai r>:ıjoU; 

MMm&ruW®^hMmmMu>^ 
didir. Umarım Sayın Arda'nın burada söyledikleri, 

naria ey«iiî^^ild^TO^ofe^'yffiaBfift^ böf<biK-1afeife-

teknik personel için get i rere^ '^^^ei iM^eİişaT^âki 

! ^6H e y ; r r v F5f^ ff»1»lv!BB!fe § f t n M f e ^ a f ! W ^ 

l*?fffe fe l f c ^ i r ^ ^ J f r î a ^ k l f e i y ^ ^ ^ 
BAŞKANo-tlüSa^iniıBı^ite» jbifkadftanfrüdeısıtol 

livara; s^aduzii^ıdpİD^abfiîiz^eBt'îk!?. -ü^î4at^9î î içer i -
sinde bağlarsanız sorulara geçebilirizajjijf znvi-İyiv-v^ 

-A m-
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BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

'Biraz evvel (karayollarının toplam personel bede
linin yatırımlara oranının <% 55'ten, 1977'de % 55 
iken, 1979*da % 84,6 olduğunu söylemiştim. Prob
lem bu noktadadır. Fevkalade ciddidir. Bu problem 
bizim kucağımızdadır ve büyüyerek gelmiştir; ama 
biz 1977'de personel bolü yatırım oranını % 55'te 
tutabilmişizdir. O bile çoktur; ama şimdi iiki senede 
% 30 artmış. Emisyon gibi. Bu problemi karşılamaya 
mecburuz ve bunu biz görev sayıyoruz. 

Karayolları için üç yeni bölge daha kuracağız. 
Esasen bunların kurulma kararları alınmıştır. Mart 
ayı içerisinde harekete geçerek, mart, nisanda orga
nizasyonunu tamamlayıp, inşaat mevsimi ile beraber 
tam kapasiteyle mevsime girebilmesi, inşaata girebil
mesi için. Bunlar Afyon, Gaziantep ve Kars illeri
dir, karar verilmiş olanlar. 

Ayrıca, bir yeni anlayış daha getiriyoruz; genel
likle Bütçe Karma Komisyonunda da ifade ettim, 
bölge merkezindeki iller, «Bal tutan parmağını ya
lar» gibi daha çok yararlanıyorlar; bölge dışındaki 
iller, aynı derecede yararlanamıyorlar. Bu, .eşyanın 
tabiatı diyelim, ne dersek diyelim... Karayolları teş
kilatında yapım gücüne dayalı, yapım gücü eskisin
den çok daha güçlü, yeni şubeler kuracağız. Mesela, 
ilk etütlerimize göre Kütahya, Zonguldak hakikaten 
yol ihtiyacı bakımından fevkalade geri kalmışlardır. 
'Bölge merkezi olma şansları da yoktur. En az yakın 
bir gelecek için yoktur. Böylece yapım gücü çok yük
sek olan şubelerle, bu eksikliği gidermeye çalışacağız. 

Bolu geçişini tamamlayacağız. Şehir içi geçişleri 
iiçin bu sene Bütçemize 500 milyon lira koyduk, 250 
milyon liraydı; Bütçe Komisyonu onu artırdı, ama ne 
kadar para koyarsanız koyunuz, karayolları şehrin 
içinden geçerken, sadece geçit kısmını halledebiliyor. 
Geçidin dışına istimlak büyük masraflar tutuyor, ge
çidin dışına çıkamıyor. 

Böylece, tahmin ediyorum ki, nasıl nüfusu 100 
binden çok olan şehirlerin Devlet Su İşleri vasıtasıyla 
içme suları yapılıyorsa, böyle bir Kanun 1967 yılında 
çıkmışsa, şimdi de nüfusu 100 bin değil, ama herhal
de nüfusu yarım milyonun üstüne çıkmış olan büyük 
şehirlerin, metroları dahil, yolları dahil; yani ulaşım 
sisteminin böyle bir merkezi planlamaya ve karayol
ları vasıtasıyla icra edilmesi faydalı olur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şu sualleri de bu arada 
cevaplayın lütfen. 
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Sayın Başkanlığa 
Sayın Bayındırlık Bakanınca aşağıdaki sorumun 

yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerini saygı
larımla rica ederim. 

Kastamonu 
Mehmet Seydibeyoğlu 

Soru : 1. Milli mücadele yolu olan Kastamonu-
nu - Ankara yolunun, Çankırı - Ankara arası Kara
yolları Dördüncü Bölge Müdürlüğünce yıllarca biti
rilmemiştir. Bu hal bölgenin ihmalinden mi, yoksa 
müteahhitlerin çalışmamasından mı kaynaklanmakta
dır? 

Soru : 2. Ne zaman bitirilecektir? 
Soru : 3. Müteahhidin çalışmasından ileri ge

liyorsa, ihale feshi düşünülmekte midir? 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bu soruyu yazılı ce

vaplayacaksınız. Diğer bir soru; 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıda arz edeceğim hususun Sayın Bayındırlık 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasına tavassutunuzu 
rica ediyorum. 

Saygılarımla. 
Ordu 

Ata Bodur 
Sayın CHP Grup Sözcüsü konuşması sırasında : 

«1 - Ham yol, 2 - Stabilize yol, 3 - Asfalt yol» dı
şında bir de «Lüks yoldan» bahsettiler, memleketi
mizde böyle bir yol var mıdır? Yoksa yeni bir yol 
türünden mi bahsetmişlerdir? Bu hususun açıklan
masını rica ediyorum. 

BEYTÎ ARDA (Kırklareli) — Biz onu demedik, 
fizibilite yol dedik. 

BAŞKAN — Oto yol... Evet efendim anlaşıldı. 
Sayın soru sahibi de anlamıştır öyleyse. Diğer bir 
soru; 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıda arz edeceğim hususu Sayın Bakan tara

fından cevaplandırılmasını istirham ediyorum. 
Saygılarımla. 

Konya 
M u zaf f e r D emi rtaş 

CHP sözcüleri tarafından AP Hükümetlerinin 
karayolu yapımına ağırlık verdiği, demiryolu taşıma
cılığını ihmal ettiğini iddia ettiler. CHP, örnek gös
terilen sosyalist ülkelerden; Romanya, Bulgaristan 
ve Yugoslavya'da kilometrekare başına düşen kara
yolu uzunluğu nedir? Türkiye'de nedir?.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan eğer hazır değilseniz, 
yazılı olarak de cevaplayabilirsiniz. 
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BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Sayın Başkan, izin verirseniz bu 
meseleye birkaç kelimeyle dokunmak isterim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTİN KI

LIÇ (Devamla) — Bu tartışma demiryolu - karayolu 
tartışması çok eski ve âdeta Cumhuriyet Halk Par
tili arkadaşlarımız, Sayın Arda çok daha yumuşak 
üslup ile söyledi, ama meselenin özünde farklılığımızı 
da ifade etti. Bütçe Komisyonunda çok daha sert, hatta 
>«1945'te İkinci Dünya Savaşı bitince, bilmem kimin 
elinde otomobil fabrikaları, kamyon fabrikaları var
mış ve 1950'de Demokrat Parti o otomobil fabrikası
nın, kamyon fabrikasının ürettiği, daha doğrusu mey
dana getirdiği otomobili ve kamyonu, satın alabilmek 
için, karayoluna önem verdi» diyecek kadar mesele 
fevkalade değişik bir şekil almıştır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Mesele bize göre bir siyasi tercih meselesi değil

dir. Mesele, bir hesap meselesidir. Şimdi, demiryol
ları tarihi gelişimi itibariyle Türkiye'de de dahil, ka
rayollarından Önce gelişmiştir. Türkiye'nin haritasına 
baktığınız zaman Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye 
ve diyagonal olarak Antalya hariç, büyük yük taşıya
cak demiryolu şebekesi kurulmuş idi. Filvaki, bu mev
cut demiryolu şebekesi, modern hale getirilememiş
tir, ağırdır, yük kapasitesi düşüktür, bu doğru; ama 
1950 yılı geldiği zaman, biraz evvel de ifade ettim; bir 
yerden bir yere karayoluyla gitmek hemen hemen im
kânsız idi. 

Bir de, Meclislerimiz temsili Meclislerdir. Ben ikin
ci defa Bayındırlık Bakanlığı yapıyorum, temsili mec
lis demek; halkın taleplerini, milletin taleplerini, par
lamenterlerin icra organına getirmesi demektir veya 
Yasama Organına getirmesi demektir. Ben bir tek ba
na, «Demiryolu yapın» diyen parlamenter arkadaşı
ma rastlamadım. Demekki, ihtiyaçları hisseden halk, 
size her gün karayolu için geliyor. Nihayet karayo
lunda Türkiye o kadar geri ki, demiryolunda da geri 
ve Türkiye'nin coğrafyasına ve nüfus dağılımına ba
karsanız, demiryoluyla gidebileceğiniz yerlerin sa
yısıyla, karayoluyla gidebileceğiniz yerlerin sayısı ara
sında 100 katı fark vardır. 

Türkiye bir demiryolu bir karayolu şebekesine sa
hip olacaktır. Asli unsur demiryoluyla, otoyol veya 
ekspres yol statüsünde büyük yükleri taşıyan iki sis
temin yanyana olduğu bir sistemdir. Peki onun ara
sı... Onun arası mutlaka karayolu ile dolacaktır. Hiç 
zerre kadar tereddüdünüz olmasın. 
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I Bakınız Türkiye'de, biraz evvel rakamını verdim, 
100 'kilometrekareye 21 kilometre düşüyor. Bu da 160 

I bin kilometre yolun varlığı kabul edilerek. Halbuki 
I Türkiye'deki var olan yol, yani asfalt yol manasmda-
I ki yol, 30 bin kilometre, makadam ve stabilizeyi ka-
I tarsamz da 50 bin kilometre. Bu rakam 21 kilomet-
I re değil, 7 kilometredir. Demiryolu da 100 Jtilomet-
I rekareye 1,1 düşüyor. Benzer ülkelere bakalım. 

I BAŞKAN — Sayın Bakan, soru başka şekle gfırdi. 
'BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTİN KI-

I L i ç (Devamla) — Sayın Başkanım bir dakikanızı ri-
I ca ediyorum, biraz öyle oldu, izninizi rica edeyim. 
I Türkiye'ye hangi ülke benzer, îtalya benzer, coğ

rafyası bakımından en çok İtalya benzer. İtalya'da 
I ' 1C0 kilometrekareye düşen yol 96 kilometredir, de-
I miryolu da 5 kilometredir. Takriben 7 katı, yahut 
I 7 katına çok yakın. Türkiye'de de aşağı yukarı du-
I rum o. O halde Türkiye hem demiryollarını moder-
1 nize etmeli, hem de aynı şekilde, aynı hızla derniryo-
j lunü yapmalıdır. 

Sayın Başkan, izninizle bir cümle daha söyleye
yim, bu o kadar yuvarlak laf ki, peki 22 ay iktidar-

I daydı Cumhuriyet Halk Partisi; yeni bir demiryolü-
I na mı başladı?. Hayır. Yeni bir proje mi ortaya koy-
I du?.. Hayır. Bir satır, yeni bir fikir mi ortaya koydu, 
I demiryollarında şunu yapalım diye?.. Hayır. Moder-
I nizasyonda yine Adalet Partisinin eseridir, sinyalizas-
I yon dahil, elektrifikasyon dahil ve dizelizasyon da-
I 'bil, yine Adalet Partisinin eseridir. 
I O halde çok geride kalmıştır yuvarlak laflarla de-
I miryolu - karayolu mukayesesi. 1979'da demiryoluna 

harcanan para 1,1 milyar liradır. Bizim koyduğumuz 
I para 3,5 milyardır. 

Sağol Sayın Başkan. 
I iBAŞKAN — Bir başka soruya geçiyorum efen-
I dim. 
I Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
I Aşağıdaki sorularımızın yazılı olarak Sayın Bayın-
I dirlik Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delaleti

nizle arz ve rica ederiz. 
I Saygılarımızla. " 
I Manisa Manisa 
I Oral Karaosmanoğlu Erol Yavuz 

I 1. Demirci yolu inşaatı için bu yıl ne kadar öde-
I nek konulmuştur? Programa göre 19181 sonlarında 
I tüm projenin ikmali öngörülüyor idi. İnşaat yavaş 
I gittiğine göre, yıl içinde ödenek takviyesi düşünülü-
I yor mu? Projenin kesin ikmal tarihi için ne düşünü-
I yorsunuz? 

153 — 
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Şundan da emin olmanızı bilhassa rica ediyorum. 
jBcr B.ıifge ile^verdigînîz her kurusu, bu Bütçe île ver-. 
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çilmesini oylarınıza arz ediyorum. KabuJ^edje^eı . . . 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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oıq av ımm;g<nq ÎLB (urtosno av ITÎKJEY nn-alİMtü? <av 
UıqdjD3Jo^flkioeil]tariali?y3ö3)aâÖ5fefl-£fi©tin :Î*U m b t 
ileri yv hİEnscri<|)U i*amîal?i av rm;İ£<j fifcâB&tÜ&OflOO 

«'jni|dxiJ5j|ftŞlMlN/-^niftâ4aıahwrf «ytemüfi ninhalteY 
üJiihübü MzâaoftfâuyoıruJkıyfiKea^uliiedöfebYji) A Âonsbö 

nmlifonaböl trçdiılsiaîfi&b nimvJüd nivisterırretofad inmJ 

m^ionq j&şfr fijtâritffferfpb» AuMeA&ı aıös O80$00ti0OJ 
«ytrrrtfiHjB^^ş^îif n^qeölfifft^^laf^5^n3 l :><> ^ â b 

niza sunuyorum. K$tö*»«fetf«*iH oy i UM 

W' le^mHşt# . n -bö ov Vıtea nar/ab chy i*aî 

abniırlhEi 
niza sunuyorum. Kabul ede%-,]« aiübüTuy 

itde5hfc ^jjrtulfSPif^nlfiJM Ka-^A>i?.Aa 

Ahıbıgy * # o l ' t ^ i ı ^ d H f ^MlfeHeflft'i ° i OPtöfMo 000 
BAŞKAN — Bölümü O0İ&H n^lnnAnd 

mmoyib^ufc&ı; sttftuytttaü. *¥ldW^edBa>l *•-*?*# 

•ili i«>şJiiftuH«y3ilitB|«iri)8Vl j$ıIn«^t£İ1 jtthıbmyfifl' 
»$i)ft)Qlı';ftJitah!t Q*Köferft$üfejfciMiM dağtfö ruiUoyj:TK.X 
n&?üT ıjh$tt»#btt tratas*eır|Mü<üv>;g u m ^ T 'MnlûCkûOO. 

BAŞKAN — Bölümüuj#yiaahjfljU^ «yo ylıv» 
«b'00.01 raca miı$ırçJorıırM¥ .Kallgl ı«d4H- 08*>I.£.0l 

rmn4k?0JiKii^bjtrtİ^tı^ IKI >bJ 
bul edilmiştir. 

0İ.1Ö : İhın? ıunn*qnA 
1 nci maddeyi kabul edilen (A) işaretli cetvelle bir

likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

fiiCSaliri ns^ag xhr> nıAMııurA av ubn^.jit-Jj n&lz&ri 
R^Tiinhy* .ibnmmg anhay d y ^ u ^ jiiunriKl^ısiIiiı&nc.? 
â l fM«Hoy nchq£V acKiii&ühubiJ M la.noD nxlioy«iı 
iş jBİdy n6İoîEdfngAfe#aiJInavijs k^ -,,/ n£nQfo$\gl$&]iOQQ 
us M ) ni*&<pûA»î>$b*a3 ıM4iimtbJXJ3feri"-Gİ?iiİq sv ?it 

Iftb «ysv m^nst»nııyorö!Mi^lKiWi|î ed#rnoy*fîi?i Jtîtcy 
|ninroUı>rnteıL atobiîJv etraey^lw...îiJİ§a-nBbvJrrt]ilyîişy 
t?Bmlnı)qi)plnediMT^fciicı»\jnaH yv ihqö>l ,loy ali «et i 
üpHSibicM ıtwddâyiı*kğir»ı^ 4&ıteMtf<DWvi#e^rifcte 

bbkö^aml#^ijSiiattü(l)edöiMş^. ı^âıb .tikjj sdi>»] nW 
byii&M $notej<nq lwo ^KOKII^E nabioav tyav ijuy/am 
I, , Madde 3. — Karayolları , Genel Müdürlüğünce 
}l»rm> njjijoycijsX .lumJrbüyKil A&n-ibo njru<nJns7£a 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) (işaretli cetvelde gösterildiği- üzere 
(30 707 527 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN -
yorum :. 

Gelir 
türü 

- Bağlı (B) işaretli cetveli takdim edi-

B — CETVELİ 

Lira 

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

389 000 000 

itenspö av Yfltea ablfivri£ ıSıbıjılJloTaa, nrçr ü<jül"Uil>ijM 
.birinin dayandığı hükümler, bağlı TC) işaretli cetvelde 

•U nıbvtaj ıî)atjt;?ı (A) nixı?Jamaraar) ınnalfnaTçı ıby^jf 
.gösterilmiştir. .,. 

.ıuwffigjsy lYBfn̂ ^TEfl ri^bıas nsbnnaUjnybo aıoıq iliş 
Ku, cetvelde yazılı geUrlerın, özel htkürnleıine ,go-• Aitti rtabo }İU'XXiifuiJ anös uı-iîljcrnjî̂ ıjnfi nii>ax fijeuq*;T re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 malı. .yılında da 

îTBlıq*Y Kmscn^n .naJaartabö ı-ü»onı«ai<)iq ııı^ü .n*) 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağh (C) işaretli cetvelle 
niirhktâl aykamkâso ^nz^ediyopurriıv Ktabdi/edenie#L. Et-

|ııİfK;yB01«ftU ftabulı iffllilimifşfcİÊ a m Asi i un 1 JiJıy İJ-ÜJ 
Madde 4. — Karayolları .OmH^ıMud'üıtüğttı&e^ge-

rn^rf^. «stesı̂ ^ f̂flsı &*m&$ıffî ve-
BAŞKAN — Maddeyi bağlı (G) işaretli cetvelle 

^ r l t e ^ o y l l r ' ı r i î z t f 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ / ^ Et-

lıny<» .mhitag l i^v iari niıaLbnİJi av ınt\öA ,loy ,n&io 

di gereğince Devlet Bütçesinden Karayolları Genel 
Müdürlüğüne yapılacak yardıma eklenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
•Kabittl ^edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü kuru
luş yasasına hüküm getirilinceye veya konu özel yasa 
ile düzenleninceye kadar, Karayolları Genel Müdür
lüğünün yabancı ülkelerdeki çalışma esaslarına iliş
kin 27.12.1978 gün ve 7/16982 sayılı Kararname hü
kümleri, 1980 bütçe yılında da uygulanır. 

Hizmetlerin yapürnasında çıkan sorunlar gerektir
diği takdirde, ek kararnameler çıkarılaibilir. 

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Devlet daire ve müesseseleri, kamu 
tüzelkişileri, dernekler ile diğer kurum ve kuruluşlar
dan vaki olacak görevler ile ilgili hizmet taleplerini, 
kendi imkânları nispetinde, yapılacak anlaşmalar 

sm 
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esasları dahilinde ve karşılıkları adı geçen kuruluş
larca karşılanmak şartıyla yerine getirmek, ayrıca Ka
rayolları Genel Müdürlüğünce yapılan yolların ke
narında bulunan ve yol güvenliği bakımından yola gi
riş ve çıkışların düzenlenmesi gereken tesislerin (Akar
yakıt istasyonları gibi) ilgilileri tarafından veya dış 
yardımlardan etüt, araştırma ve proje hizmetlerinin 
ifası ile yol, köprü ve benzeri tesislerin yaptırılması 
ve bakımı maksadıyla Karayolları Genel Müdürlüğü
ne yatırılacak paralar (B) işaretli cetvelde açılacak özel 
bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde 
mevcut veya yeniden açılacak özel projelere Maliye 
'Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel 
Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek 
kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin il
gili proje ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. 
Yapılan kesin harcamalara göre tahakkuk eden mik
tarı, ilgili projesindeki ödenekten, harcama yapılan 
projeye aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı er
tesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesinde devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

Madde 8. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Ka
nunla değişik 20 nci maddesi gereğince geçişi ücretli 
olan, yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, aynı 
mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, bakım, 
onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, bir taraf
tan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde açıla
cak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da yeniden 

11 mm 
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açılacak 112-04-2-COO (geçişi ücretli olan yol, köprü 
ve tünellerin yapım ve onarımı) alt - program ve pro
jeleri ile; 113-03-1-000 (geçişi ücretli olan yol, köprü 
ve tünellerin bakım ve işletmesi altprograrn ve faali
yetlerinin harcama kalemlerine Maliye Bakanlığınca 
ödenek kaydolunur. Karayolları Genel Müdürlüğü 
işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek kaydı işlem
lerini beklemeksizin bütçenin ilgili proje ödeneklerin
den gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin har
camalara göre tahakkuk eden miktarı, ilgili projesin
deki ödenekten, harcama yapılan projeye aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde harcanmayan kısmı er
tesi yıla devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu Kanunu Maliye ve Bayındırlık 
bakanları yürütür. 

'BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı 1980 Mali Yılı Bütçesi ile 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1980 Mali Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı görüşülüp kabul edilmiştir. Tasarı 
açık oya sunulacaktır. 

10.2.1980 Pazar günü, yani, bugün saat 10.00'da 
tekrar toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 02.30 

• * • 

— 156 — 



C. Senatosu B : 34 9 . 2 . 1980 O : 3 

1980 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu Ta samsuna VetfUetn Oyların Sonucu : (S. Sayısı : 965) 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi ı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoyttrak 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Cevdet Sunay 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYONKARAHÎSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köke* 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Remzü Yıhmz 

ARTVİN 
Rasiım Gezmiş 

AYDİN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
Cemal Ongen 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

Oy verenler : 1 
Kabul edenler : 1 

Reddedenler : 
ÇekSnserler : 

Oya katılmayanlar : 
Açdc üyelikler : 

29 
01 
28 
— 
55 
— 

(Kabul Edenler) 

BİTLİS 1 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kıribaşlı 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Badas Küntay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selâhattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gaeıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abduhaluik Özxtinç 

HATAY 
Mustafa Deli veli 

İSPARTA 
Mustafa GüMigil 

İÇEL I 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadık Baitum 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Errtfin Uyansoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daidal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ | 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Halim Dursunoğlu 
KASTAMONU 

Ali Münif İslâmoğlu 
KAYSERİ i 

İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan ı 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
; Osman Nuri Canpolat 
Ahmet Remzi Hatip 

j KÜTAHYA 
Melhmet Emin Alanyalı 
Fevzi Engto 

MALATYA 
1 Hamdi Özer 
| MANİSA 
1 Oral Karaosmanoğlu 

Erol Yaıvuz 
MARDİN 

j İsmet Muharremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Arslası 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Erg un Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Cemal Arslan 
Şaban Demıirdağ 
Doğan Ki'tapfa 

SİİRT Ü 1 1 1 V M. 

İdris Arikan 

SiVAS 
Tahsin Türlcay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Çettin 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincftoğlu 
Ahmet Cemi Kara 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Fevzi Kartal 
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Ünal Allıoğlu 
Semfe?!Mib9 ,üd ıa> 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

UM 

ADANA 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

AFYONKARAHÎSAR 
Mustafa Çelik 

BURSA 
Şeteip KaramuMaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah ErffjijM 

Süleyman Sm-jj^rgun 
E L A ^ & ı A lwm 

Hasan î l^ff tg^vavi 
E S K İ Ş E H İ R q ı g ^ 

Hikmet S a ^ ^ | K 

ucmo 
TABİİ ÜYEfeEJfo B 1 / | 

Refet A k s o ^ ^ 
Kadri Kaplan 0 j ^ ihuîii^ 

Haydar Tu|}^a$$j|? nj;m/(J 
Ahmet Yıldız 

A D A ^ - ı / tarr 
M. Nuri Â^ î* i j#p l n^-i* 
Hayri Öner t j ^ N ^goC 
Mehmet İ İ n p ^ l ^ k - V . ) 

A D I Y A l t ö Ö K m b 

Yusuf Çcti&MM 

SEÇİLEN ÜYELER «i fa* Fırat 
Safa Reösoğlu 

(ReddâMntef&mba lu4*X 

Kemal Canıtürk 
Hüsamettin Çelebi 

te9Jisj*itoiî> TîöÖÖKiaİ I!TY 0#>î 
Şerif Tüten 
Nennin Abadan Unat 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Aysel Baıykal 
'Mehmet Emin Sungur 

>> 

KAİ?1 

al» Soylu ^ o b ^ q H s * 

K a J ^ A j M j Ö ^ ^ ı a V 
^ehm^sîîifefflSâlıti-EfhC 

KIRSEHİRXIJgO 
AkiRafcMtpJî'teV Jsmd/ 

Ahmet Vğfötfjft-fâ.)-

uia^ufMnvl/ i 

Kasım KüfrevHîv)0 n S f h C 

A M ^ S Y ^ 

Nevzat Şener nıîs'^ "*"*<] * 

A $ ® ® ^ T 

E r | Ö I 0 1 g r M " « ^ M m r f / 

İbrahim^r^ J ^ m r î * 
Cengizhan yejr^maz 
(Bşk. V.) " ^ 0 M £ W 

' /AV 

LI 

^TO¥#I 
3 î M\ 

»adettin Demftşg&kö n»l/ 
BAIigffiâfcısnrcstiJt 

NfejjjM <.£atiKSlM/AJfHAvf 
ajsX nf»f«b/ 

j?ra lyanlar) 

Vlehmet Erdem 
*ÎÜQ rnttel" 

^eş'et Akmartaçr ' 
sjsgofnlbi 'l.rttiM ii/ 

[. Sabri Ç^mtm^nûûmû 
JBaşkan) ncıuT irnı^ 
! Ç A N 4 K ^ A L f 

AFYONKAl^rfİSfA^^ f (madettin Elrnas 0 i | o T vm 

ü r h â # f itfek n u * "*«» 

küseyin ^OfiS&T 1^ 
ıtsvn^lA n\m3. tem-H&h 

D İ Y A R B A J ^ j 
elâhattin, ^ e | £ $ J u 

E L A Z I Q S Ö j b f r , 

• CahitA3?fe&fr 

Hayrettin E r k m g a ^ ) ^ 
1 V J C I S A M 

Abd$!Sftfl$&5eoğlu 

• - MulıttÜHÎ^yAşA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Elmas-

azar 2 İ JTİ8 
n f i M Ö ^ £ t o ibrmteM f 

:emil Çeçaiı j joa 
?sil$t&ifi*feJA n«rttC 

?evzü Özg îuaHUf l 
NtĞQgtouX ite*: 

Abdullah Eftrouİferi 
"t£İS*{J>İ İ319? 

} £ § & o ? 
smail Ç a t a l o ğ l ^ ^ y sM 

i S M u e f i e 
ırdoğan Adalı j ; ? iA f>tini 
lahmi #f:$terç8_#k*?İ&) 
Sesim Üstifevte fîîî)gfî«H*« 

burhan A r t e m i S ^ 0 W f h C 

İeref B a i î t f * U S * 3 

Kâmran E r M o f İ f t 6 ^ 
İ K A H R A M A N ^ g ^ û 
kıza A k g ü n " 1 ^ " 5 0 M 
i üiHaebıea 
İ K A ^ & ı » U 
^ırrı Atalav 

^iya Müezzin^f? ^ m r b ^ 
i ıâMffiMİD 

^eyti A ^ s o a î 3 * w w n C 

terr«>» isvü1^ U,f|OCf*9TI*riü'! *am>r]* 

İ ^ f ^ A H 

M u z a f f e r î « Ö e ? Ö r ^ r f ^ d / 

] M A Y A Î t M 
Süleyman ÜWi]*Q d*t*uh 

İ AT^A*îgI 

ORDU 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Hasan Fehmii GÜnıeş 

SİVAS 
Hüseyin Öztürie 

TRABZON 
p s - a n g ^ j g e ı t j üflAT 

UÎ9YÂ3 
aim Taşan »[jfitA qpuU 

W$®& ri*ISunj8«t3 
ani D e m ü ^ g fcftfov 

Z O N Ü ^ ^ S t r f ^ ? 

fvîehmet A l h ^ f t g ^ iriqr« 

njjyi'O ÎJBS»8 

MANİ§jft>sö hdg rî 
Vîustafa E^ügi^yjamrfaM 

O ^ P © orMjBriâtoZ 
dri« Gü^ftysö mıiü% M 

SAMSLJMıE $3bv3> 
^uhaı^ofit A a j ^ ısTIssnM 

iî A E l ^ M ^ S f H O Y H A 

»JfASIVfA 
remel K İ ^ İ 3 | B O f i i A ^ j 

TQKjA^^ nsriıuT 
Getirt Soniiuncı%9>|ö>î ligi'^ 

A J ^ A K T H A 
Vhmet T a h ^ l ı l ç 

ZONGIİ^B^Ci S f n 9 H 
3ehiç Sonfe^y/THA 

C UMHURBAİSyi»INföAH 
SEÇİLEN fÖYRLER 

Vluhs rmy^t^sn^l ııbastA 
ZeyyU Baykafjar niM-A A 
îadı fcmjllfeH^uAB 
V d W * ^ ^ İ f i # t o i M 
T. Nail K u b a j f e ^ ÎMm:) 

M. Kemal § e ^ ü | ^ İ İ S î 2 | 

nlgîiS bmrisM 
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1980 Yıl» tsfcujbtd J l e M i i E 

j»;n'J fDibjvi/. i l im/ ' : 

nivcrsitesi BütçeJ£$umksHTİsfc^(i»ÎAaiîlâ*IÖ^^AJ!S>kwcu 

IKlflO 

AYflA^Al*. 
f-anüO irnrivl n^f.i: 

SAVI?. 

MOSflAflT 
TABİİ Ü15E43İRıw*î 

Ekrem A b ı U e ^ H T 
Mucip Ataklı us?sT r^*'/ 
Emanullah $9861 
Vefobi &*fcörrwCI Misgtı/bH/l 
Suphi 8Aı<Sbytrak'•«'">N 
SuptÜ fetittfiSÜUliA »-3rr:r!-

Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri ÖzdildKmo 
Mehmet Özgüne^ tn> * 
Selâhattin "Öfcğür/ / 
M. Şükranlözftaıya•''•>.fiü 
Cevdet S u r f â ^ t f 
Muza*f«ir' Yürüâkuler «i 

AFYONKA^jHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu , 

ANKARA '*'.""'' 
Uğur Alacakap^an 
Mehmet Atıf Benderlioglu, 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kökeni A? ü 

A I W L ¥ A ! o 
Serafetfifc^«UBdt>Vî(.J.\ 
Remzi Yılmazüdno?, g^nsfl 

RTVİN 
*>tf2AamiHMUf - A ^ î i i . 

RasınVL. „ 
JlaJHYU rajınee 

AYDIN 
İskender C e n â p ^ e f ^ ^ 
A. Metin TfSfM^ t i r ' ^ 

BALIKESİfF J »*>* 
Cemal Ö r g e t e ^ ^ l :** •*! 
t. Sıtkı Yıft&lîv ter^n 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

imfl imliH 

Ü y ^ s â y a t ^ M ^ 

Oy verenler : lî 

Kabul edaüer^nl,Q4v>V>*5U 

ulgoSfthfiîÎHlöA 
Oya k ^ ^ ? % ^ n l a r : 

AçıkvügMtM*lıJM 

* 3 J H Y t t VÎ3Jİ ,)a?. 

ilıütaıO üsırovt 
ietoteÇ) niMwrwwîiH 

35 

UfAv.SV/Ci 

ÎOrhan Özen , , 
mı s M B\I> 

E R Z ^ U ^ t 
ÎSelahatthı Deniz . , 
Lûtfı Doğan 
JNaci GadıStegrûf/ ^ 

E S K I İ Ş B H İ R J M *YJM 

GAZİANTOPA imB 
Mehmet K ^ } 

GÜMÜŞHANE § . 
Cmer N ^ ^ z ^ 

|Abdulhaluk Özdinç 

Mustafk l&lrvâf* sUfeuty 
İSPARTA _ _ 

Mustafa Gülcügil 

(Kabul Eaenler) 
'J iür /sT JsmrteM 
BİTLİS IJÎ\B 

Mehmet 8i*&fl©fe$an 
j BOLfck:»;) lim*>~j| 
brhan AtatıttSftjÇalış 
İ BURDUftsÖ is-/,,' 
İFaik KırbâŞttöiVÎ 
1 MJRîStöt rİRÜı.'bd^ 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 
I ÇANIAKKALÖ 
JRefet SeZgirnIubA n&ğobıJ 

/ ÇORUMn I irnri£^ 
(Safa Yalçuk bnüt> "I mî^F 

DEN 
Baha Akşit 

.v .mh/ n.Brhî;»i 
DİYARBAKIR! toJ 

{Sabahattin r S a ^ r j rtgırnsvf 

*î3TKAİXAO 
Uİ§OAB!O7- niflsrlâte?. 

uI|p9DÜ") il A 
juav iATZl 

!s)?v;sG fozyA 
iugnu2 nimH fcjrndaM 

r , , ' ? ^ 
PTalıp Ozdolay 

İSTANBUL0 ' ^ 
İM. SıtkJl$€tf*fcrt3â&rttf4 
jOrhattJ|dspjölb^9Ses0ymrİ9İ^ 
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YOZGAT 
Ünal Allıoğlu 
Servet Bora 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

ADANA 
Kemâl Sarıiıbrahimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehmet Ünaldı (Bşk, V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 
AFYONKARAHİSAR 

Ahmet Karayiğit (B.) 
AĞRI 

Kasım Küfrevi (İ.) 
AMASYA 

Macit Zeren 
ANKARA 

Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
<D*. V.) 

AYDİN 
Sadettin Demirayak 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çelebi 

Fahri Çöker 
Hilmi Fuat 
Safa Reisoğlu 
Metin Toker 

(Reddedenler) 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GÎRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Aysel Baykal 
Mehmet Emin Sungur 

KARS 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Cemil Çecan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İler' 

(Oya Katılmayanlar) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLt 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (B.) 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataîoğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşsk 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KONYA 
Muzaffer Demirtaş 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan Unat 

ORDU 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abduigani Deniiidcol 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

ORDU 
Idris Gürsoy 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Muhittin Taylan 

TOKAT 
Metin Somuncu 

UŞAK 
Ahmet TahtaJkılıç 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Sadi Irmak 
Adnan Başer Kafaoğlu 
H. Nail Kubah 
N. Kemal Şentürk 
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1980 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verien Oyların Sonucu : (S. Sayısı : 960) 

(Kabul edilmiştir.) 

184 
137 
109 
28 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul ©demler : 
Reddedenler : 

Çekimserler : 
Oya îkatilımayanlar : 

Açık üyelikler : 
47 

(Kabul Edenler) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Oüırsoytraik 
Kadri Kaplan 
Suphî Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kökeı? 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mithat ŞiüMi Çavdaroğlu 
Cemal Örgem 
1. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlajs Küntay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Sâlalhatffiin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğjhı 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abdulhaluk Özdinç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcüıgü 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadık Batan 
Orhan Cemıal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emlin Uyansoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMAF AŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Halim Dursuınoğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğîu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emini Alanyalı 
Fevzi Ergüın 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
E M Yavuz 

MARDİN 
İsmet ıMutıaıırernıoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Ardam 

NEVŞEHİR 
Ragıp- Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodür 

RİZE 
Şülkrü Meta 

SAKARYA 
Osman Saüıoğlu 

SAMSUN 
Celal Arsian 
Şaban Demıirdağ 
Doğan KltaplI* 

SİİRT 
İdris Arıkan 

SİVAS 
Tahsiîn Türkaıy 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 
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TOKAT 
Osman Çetin 

TRABZON 
A. İhsan Birkıcioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA' 
Hasan Oral 

ADANA 
Kemâl Sarıilbrabimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BURSA 
Şdbtip Karamullaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırn Ergun 

ELAZIĞ 
Haşatı İMan (İ.A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Metomet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
CengMıan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU: 
Neş'eti Akmandor 

VAN 
Fevzıi Kartal 

YOZGAT 
Ünal AHıoğlu 
Servet Bona 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çelebi 
Fahri Çokter 
Hifaıli Rraıt 

(Reddedenler) 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Aysel Baıybaî 
Mehmet Emin Sungur 

KARS 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Mehmet Şeydi beyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Cemil Çecaın 

(Oya Katılmayanlar) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal (B.) 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (B.) 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

Rahmi Erdem (Bşk.V.) 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

ORDU 
İdriıs Gürsoy 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

Safa Reisoğlu 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nemııin Abadan Una/t 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abdulgani Demdrkol 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestile! 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğuî 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Muhittin Taylan 

TOKAT 
Metin Somuncu 

TUNCELİ 
Naiım Taşan 

UŞAK 
Ahmet Tahtaikılıç 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyaıt Baykara 
Saıda Irmak 
Adnan Başer Kafaoğlu 
H. Nail Kübah 
N. Kemal Şentürk 

»>9<t 
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1980 Yıîı Ankara Ünavemsitesa Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı : 953) 

(Kabul Edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
VebJbi Ersü 
Suphıi Gürsoytraık 
Kadri Kaplan 
Suphli Karaman • 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYONKARAHlSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmelt Karaytiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köke» 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Remızli Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 138 

Kaibul edenler : 110 

Reddedenler : 
Çekünserler : 

Oya katılmayanlar : 

Açı'k üyeli'kler : 

28 

— 
46 

—• 

(Kabul Edenler) 

AYDIN j 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mithad Şükrü Çavdaroglu 
Cemal Örgeni 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kınbaşlıı 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Badas Küntay 

ÇANAKKALE 
Röfat Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

D İ Y A R B A K I R 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selaihalttin Denfe 
Lûtfi Doğan 
Naoi Gacııroğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abdulhalulk Özdinç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Satirik Baitum 
Orhan Cemal Fersoyj 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emlin Uyansoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Halim üursunoğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Ergün 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
İsmet Mdharremoğlu 

MUĞLA İ T İ \^f \ J İ J İ % 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

İsmail Arslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergüin Özkan 

ORDU 
Ata Bodüfr 

RİZE 
Şülkrü Meto 

SAKARYA 
Osman SaüJhoğhı 

SAMSUN 
Cemali Arıslaın 
Şaban Dernördağ 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
İdris Arılkaını 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

i TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 
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TOKAT 1 
Osman Çetin 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URPA 
Hasan Oral 

ADANA 
Kemâl Saoilbrahimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AMASYA 
Nevzat Şenleri 

ANKARA 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztüıfc 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Aklmandor 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 

VAN 1 

Fevzi Kartal 

YOZGAT 

Ünal Allıoğlu 
Sertvet Bora 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Cantürlk 
Hüsalmettin Çelebi 

(Reddedenler) 

ESKİŞEHİR 1 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Aysel Baykial 
Mehmet Emin Sungur 

KARS 
Halis Soylu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Cemil Çeçan 

(Oya Katılmayanlar) 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal (B.) 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (B.) 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Rahmi Erdem (Bşk.V.) 

1 Besim Üstünel 

— 16 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay » 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

4 — 

Fahri Çöken 
Hilmi Fırat 
Safa Reisoğlu 
Metin Tolker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan Unat 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abdullgani Demirtkol 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

1 SİVAS 
Temel Kitapçı 
Muhittin Tayfan 

TOKAT 
J.VJ. VLJ.11JI \J\_AJLI.±L4JA.İWU. 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

UŞAK 
Ahmet Taihtakıhç 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsiin BaJtur 
Zeyyaıt Baykara 
Sadi Irmak 
Adnan Başer Kafaoğlu 
H. Nail Kübalı 

1 H. Kemal Şentlürk' 
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19801 Yılh Hacettepe Ümîversitesii Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oylann Sonucu : (S* Sayısı : 962) 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 131 
Kalbul edenler : 107 

Reddedenler : 24 
Çefkiinserler : — 

Oya kiatıllımıayanlar : 53 
Açık üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükrü Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuier 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapan] ı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Remzli Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
Cemali Örgem 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedaft Özdan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Falik Kuıbaşlı 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Refets (Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ERZİNCAN 
Orhan özen 

ERZURUM 
Sdahalttin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroığlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehımiâfi Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abdulharuık Özdinç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sidlkı Sadik Batum 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emim Uyan&oy 

İZMİR 
Iv'ehmet Münir Daldal 
Akın özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Halilm Dursumoğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
iM, Emin Alanyalı 
Fevzi Ergüm 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
ismet Mulhaırretrnioğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ismail Arsüanı 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
ŞülMi Meto 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Celal Arslaın 
Şjalban Demirdağ 
Doğan Kiltapl» 

SİİRT 
Idıfis lAirJoan 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Çetini 
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TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Fefvzi Kartal 

ADANA 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehmet Unaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AĞRI 
Kasım Küıfrevi (İz.) 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 

YOZGAT 

Ünal Allroğlu 
Servet Bora 

ZONGULDAK 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çelebi 
Fahri Çöker 

(Reddedenler) 

ELAZIĞ 
Hasan İldar 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
M. EmJö Sungur 

KASTAMONU 
Mehmet Şeydi beyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğîu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Cemil Çeçan 

(Oya Katılmayanlar; 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Salâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (B.) 

HATAY 
(Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ayised Bayfcal 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 

Şeref Bakşık 
ivâmran Erkmenoğlu 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 
Halis Soyla 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Afcsıaç 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Menmett Tevfik Elmas-
yazar 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

Hilmi Fırat 
Safa Reisoğlu 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan - Unat 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Hasan Güven 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Muhittin Taylan 

TOKAT 
Metin Somuncu 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Sadi Irmak 
A. Başer Kafaoğlu 
H. Nail Kübalı 
N, Kemal Şentürk 

166 
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1980 Yıh İktisadi ve Ticari tümler AkademUtari Bütçe Kanunu 
(S. Sayısı : 966) 

Üye sayısı : 184 

Oy veremler : 131 
Kaibul edenler : 107 

Reddedenle! : 24 
Çekimserler : — 

Oya katııllmayaolar : 53 
Açık üyelikler : — 

Tasarısına VeniBen Oylamaı Sonucu 

(Rabul edilmiştir.) 

(Kabul Edenler) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehlbi Ersü 
Suplhi Güırsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphli Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yüdız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYONKARAHÎSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Kaıraiyiğit 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Koket 

ANTALYA 
Şecafettin Paker 
Ramızti Yılmaz 

ARTVİN 
Rasiım Gezmiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mithat Şülkrtü Çavdaroğlu 
Cemal Örgeni 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik, KifibaştU 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küıntay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selajhattin Denk 
Lûtfi Doğan 
Naci Gtacııroglu 

ESKİŞEHİR 
Ömier Uöuızal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abdüıhalutk Özdinç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadık B'atufa 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emlin Uyaınsoyı 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Halim Dursunoğlu 
KASTAMONU 

Ali Münif İslâmoğlu 
KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğhı 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emkıı Alanyalı 
Fevzi Ejrtgüo 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
Jj&mıet Mulhaırtremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Aralan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Alta Bodur 

RİZE 
Şüfcrü Met© 

SAKARYA 
Osman S^ınoğlu 

SAMSUN 
Cemali Ansüıaın 
Şaban Demiirdağ 
ıDoğan Kiltapüa 

SİİRT 
İdris Arjlkaın 

SİVAS 
TahaSn Türfauy 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Çetin 

167 



C. Senatosu B : 34 9 . 2 . 1980 O : 3 

TRABZON 
A. İhsanı Birifncioığlıı 
Ahimıet Cemil Kara 

URFA 
Haaan Ora! 

VAN 
Fevzi Kartal 

ADANA 
Kemâl Sarıibrâhirnoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BURSA 
Şdhip Karamullaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AĞRI 
Kasım Küfrevi ( I ) 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Ergün Ertem 
ibrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk.V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
(Balkan) 

YOZGAT 

Ünal Alhoğlu 
Servet JBora 

ZONGULDAK 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Cantürk 
Hüsamettıin Çelebi 
Fahri Çok.er 
Hilmi Fırat 

(Reddedenler) 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattirj Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Cemil Çeçan 

(Oya Katılmayanlar) 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çatal'oğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel Baylfcal 
Rahmi Erdem 
Besim Ü>tünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 

Kâmran Erkmenoğlu 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
E. Akıp A'ksaç 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

ORDU 
İdnis Gürsoy 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

SİNOP 
Aftduilah Vehbi Uğur 

Safa Reüsoğlu 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermtin Ah adan Un at 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİVAS 
Hüseyin Öztiktk 

TRABZON 
Hasan Güven 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

SİVAS 
TenM Kitapçı 
Muhittin Tayflan 

TOKAT 
Metim Somunca 

TUNCELİ 
Nataı Taşan 

URFA 
Abdulgaınâ Demürkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtafkıhç 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsikı Batur 
Zteyyaıt Baykara 
Sadü Inmak 
Adinan Başer Kafaoğiu 
H, Nail Kübalı 
N. Kemal Şentürk 
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1980 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : <S. Sayısı: 958) 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 127 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYONKARAHİSAR 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanh 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

Kalbul edenler : 1 
Reddedenler : 

Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üydîMer : 

02 
25 
— 
57 
— • 

(Kabul Edenler) 

BALIKESİR 
Mithad Şükrü Çavdaroğlu 
Cemil Örgen 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selâhattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abdulhıakık Özdiinç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadık Batum 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emin Uyansoy 

İ7MİR J . Z _ J 1 T X X J L V 

Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Halim Dursunoğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Ergün 

j MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
İsmet Muharremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Arslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özıkarı 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Celal Arslan 
Şaban Demiırdağ 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
İdris Arıkan 

SİVAS 
Tahslin Tiürkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Osman Çeıtin • 

TRABZON 
Ahmet İhsan Binincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Ora! 
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VAN 
Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Ünal Allıoğlu 

ADANA 
Kemâl Sarıilbrahimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BURSA 
Şehip Karamullaoğlu 

e ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehmet Unaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Ergün Ertem 
Yiğit Köken 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ANTALYA 
Renizi Yılmaz 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYELER 
Kemal Cantürk 

Hüsamettin Çelebi 
Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
Safa Reisoğlu 

(Reddedenler) 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti \ r d a 

KIRŞEHİR 
E, Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Cemil Çeçan 

(Oya Kat d mayanlar) 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
Refet Sezgin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal (B.) 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (B.) 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel Baykal 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstüne! 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 

Kâmran Erkmenoğlu 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

ÖRDÜ 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Muhittin Tayîan 

Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan - Un at 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Hasan Güven 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Metin Somuncu 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulganii Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Servet Bora 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyaıt Baykara 
Sadi Irmak 
Adnan Başer Kafaoğı'u 
H. Nail Kulbalı 
N. Kemal Şenıtürk 
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1980 Yılı Diyarbaikır Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı : 959) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehîbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanaıt 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 130 

Kalbul ödemler : 105 
Reddedenler : 

Çekünserler : 

Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

25 

— 
54 

— 

(Kabul Edenler) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mithad Şükrü Çavdar oğlu 
Cemal Örgen 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Öze an 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Refet- Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selâhattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

GAZİANTEP 
j Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abdulhaluk Özdinç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadık Batum 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emin Uyansoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Halim Dursunoğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Ergün 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
İsmet MuharremoğİL 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Arslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Öziklam 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Celal Arslan 
Şaban Demıiırdağ 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
İdris Arıkan 

SİVAS 
Tahslin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Osman Çetin 
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TRABZON 

Ahmet İhsan BMneioğhı 
Ahmet Cemi Kara 

URFA 
Hasan Oral 

ADANA 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 
AFYONKARAHÎSAR 

Mustafa Çelik 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BURSA 
Şehip Karamullaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri öner 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Ergün Ertem 
ibrahim öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(iBaşkan) 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

VAN 
Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Ünal Allıoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal CanJtürk 
Hüsamettin Çelebi 
Fahrii Çöker 
Hilmi Fırat 

(Reddedenler) 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Cemil Çeçan 

(Oya Katılmayanlar) 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
M, Cahit Dalokay 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal (B.) 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (B.) 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel Baykal 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

ORDU 
tdris Gürsoy 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Muhittin Taylan 

Safa Reisoğfu 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan Unat 

MUĞLA 
Fevzi özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAKARYA 
Hassan Fehmi Güneş 

SİVAS 
Hüseyin Öztıirk 

TRABZON 
Hasan Güven 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Metin Somuncu 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdu'lıgani Derniiricol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
Servet Bora 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Sadi Irmak 
Adnan Başer Kaf aoğlu 
H Nail Kübalı 
N. Kemal Şentürk 
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1980 Yıüâ Cumhuriyet ÜnıVersitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu (S. Sayısı : 957) 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 131 
Kaibu! edenler : 106 

Reddedenler : 25 
Çekünserler : — 

Oya katılmayanlar : 53 
Açdc üyelikler : — 

(Kabul Edenltr) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
VeHbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Supbi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Ydğrt Köke* 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Ta$ 

BALIKESİR 
Mithad Şükrü Çavdaroğlu 
Cemal Örgen 
t. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selâhattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abdulhaluk Özdlinç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadık Batum 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emin UyanSoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Halim Dursunoğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Etfgün 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
İsmet Muharremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Arslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özklan 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Osman Sajihoğlu 

SAMSUN 
Celal Arslan 
Şaiban Demirdağ 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
İdris Arıkan 

SİVAS 
Tahsin Tiirkay 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Çetin 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birindioğlu 
Ahimiet Cemil Kafa 
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URFA 
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VAN V f i i l 

Fevzi Kartal 

ADANA 
Kemâl Sarılbrahknoğlu 
AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BURSA 
Şdbip Karamui aoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

TABİİ ÜYELER 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AĞRI 
Kasım Küfrevd (İz.) 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

YOZGAT 
Ünal Allıoğlu 
Servet Bora 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çelebi 
Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 

(Reddedenler) 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

(Oya Katıl 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (B.) 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataîoğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adaî; 
Aysel Baykal 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 

Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Cemil Çeçan 

mayanlar) 

Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
i Mehmet Tevfik Elmas-

yazar 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

SAMSUN 
| Muharrem Bartın 

Safa Reisoğlu 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan - Unat 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Hasan Güven 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

SİNOP 
Abduiafa Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Muhittin Tayîan 

TOKAT 
Metin Somuncu 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abduliganii DemMcol 

UŞAK 
Ahmet Tahtaikılıç 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Sadi Irmak 
Adnan Başer Klafaoglu 
H. Nail Kübalı 
N. Kemal Şentürk 
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1980 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyîamn Sonucu : (S. Sayısı: 969) 

(Kabul edilmiştir.) 

184 

134 

109 

25 

Üye sayısı 

Oy verenier 

Kaibul edenler 

Reddedenler 

Çekimserler 

Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

50 

(Kabul Edenler) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özk'aya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYONKARAHİSAR 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmeit Karayiğit 

AĞRI 
(Kasım Küıfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiiş 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu 
Cemal Örgen 
t. Sıtkı Yırcah 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik KıHbaşhi 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Biarlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Sdlahaittin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abdühalulk Özdinç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadılk Batum 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emlin Uyansoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Halim Dursunoğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi. Ergün 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDÎN 
İsmet Muharremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Arslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Erguri Özlkan 

ORDU 
Ata Bodulr 

RİZE 
(Şükrü Meto 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Celal Arslan 
Şaban Desmirdağ 
Doğan Kitaplı 

SÜRT 
İdris Arıkan 

SİVAS 
Tahsin Türîcay 
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TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Çetin 

TRABZON 
Ahmet ihsan Birûnoioğlu 
Ahmet Cami' Kara 

ADANA 
Kemâl Sarıilbrahimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDÎRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

TABİÎ ÜYELER 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri öner 
Mehmet Unaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

URFA 
Hasarı Oral 

VAN 
Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Ünal Allıoğlu 
Servet Bora 

ZONGULDAK 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çeldbi 

[Reddedenler] 

ELAZIĞ 
Hasan tldan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
M. Emin Sungur 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

(Oya Katıh 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (B.) 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel Baykal 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstünel 

» » • M ^ > 

— r 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Cemil Çeçan 

nayanlar) 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoglu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay <̂ 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

ORDU 
İdrils Gürsoy 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

SÎNOP 
1 Abdullah Vehbi Uğur 

•<m tc*" 
16 — 

Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
Safa Reisoğlu 
Metlin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan Unat 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Hasan Güven 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
MuHttin Tavlan 

TOKAT 
Metin Somuncu 

TUNCELİ 
Naiim Taşan 

URFA 
Abdulgaıni Derrirîcoî 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsfın Batar 
Zeyyaıt Baykatfa 
Sadü Irmak 
Adnan Başer Kafaoğlu 
H4 Nail Kubah 
Nr Kemal Şentiulk 
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1980 Yuh Bursa Üniversitesî Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oylanın Sonucu : (S. Sayısı: 956) 

(Kanoınlagnııştur.) 

Üye satym : 184 
Oy verenler : 131 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 22 
Çekliınsefler : — 

Oy* kaıtıteayanilar : 53 
Aç& üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kökep 

ANTALYA 
Şeraifettin Fa'ker 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mithad Şükrü Çavdaroğlu 
Cemal Örgen 
I. Sıtkı Yırcalı 

BtNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçufc 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selâhattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bözkurt 

HAKKÂRİ 
Abdulhaluk Özd&nç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadık Batutn 
Orhan Cemal Farsoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emin Uyansoy 

IZMlR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Halim Dursunoğlu 

KASTAMONU 
Aü Münif îslâmoğlu 

KAYSERİ 
ibrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Ergün 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
ismet Muharremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
ismail Arşlara 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
At!a Bodlur 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Osman SaJihoğlu 

SAMSUN 
CeM Arslaın 
Şaban Demlktiağ 
Doğan Kitaph 

SİİRT 
tdris Arıkan 

SİVAS 
Tahsin Tiürfcaly 

— 177 
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TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğhı 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Çetin 

TRABZON 
Ataıet İhsan Bmmcâoğİu 
Ahmıet Cemal Kara. 

ADANA 
Kemâl Sarıilbrahıimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

TABİİ ÜYELER 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Metanet Ünaiîdı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Ergün Ertem 
ibrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 

URFA 
Hasan OM 

VAN 
Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Ünal Allıcğlu 
Servet Bora 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattiin CizrelÜoğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (B.) 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel Baykal 
Rehmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

ZONGULDAK 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Camtürk 
Hüsamettin ÇelebS 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün , 

KARS 
Sırrı Atalay 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

SİNOP 
AbkMIah Vehbî Uğur 

Fahri Çöker 
Hilmi Fıra-t 
Safa Reisoğlu 
Metin Tokdr 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan - Uoat 

SIVAS 
TemeJ KSttapçı 
Hüseyin ÖztıMc 
MuMttia Tayfan 

TOKAT 
Metin Somuncu 

TUNCELİ 
Naıim Taşan 

URFA 
A'bdu&@ani DetmMot 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıfclip 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Baitur 
Zeyy&t Baykara 
Sadtt Irmak 
Adnan Başar Kafaoğlu 
H. NaU Kübalı 
N. Kemal Şentürk 

[Reddedenler] 

EDİRNE 
Süleyman Sim Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ESKtŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Cemil Çeçan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

TRABZON 
Hasan Güven 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

(Oya Katılmayanlar) 
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1980 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı: 961) 

(Kabul edilmiştir.) 

Reddedmter : 184 

Çdciıwerkr : 130 

" ? r Oya ;k»ti!lmay&aİBr : 108 

Açık üyeftMer : 22 

Üye sayısı : — 

Oy verenler : 54 

Katoul «deniter : — 

(Kabul Edenler) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehtai Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveiioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgtineş 
Selâhattin Özgür , 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 

Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlü 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köken 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Ta$ 

BALIKESİR 
Mithad Şükrü Çavdaroğlu 
Cemal Örgen 
I. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 
Ekrem Kabay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZURUM 
Selâhattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abdulhaluk Özdlinç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadı'k Batum 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emin Uyansoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Halim Dursunoğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Eı?gün 

MALATYA 
Hamdü Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
İsmet Muharremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Arslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Osman Salhoğlu 

SAMSUN 
Celal Arslan 
Şaban Demdrdağ 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
İdris Arıfcan 

SİVAS 
Tahsin Töiricay 
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TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Çetin 

TRABZON 
Ahmet İhsan Binincaoğîu 
Ahmet Cemil Kara 

ADANA 
Kemâl Sajıibrahimoğlû 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BURSA 
Şebip Karamullaoğki 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

TABİİ ÜYELER 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri öner 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 

Yusuf Çetin 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 

Ergun Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(B$k. V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'öt Akmandör 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Ünal Allıoğlu 
Servet Bora 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Alî Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (B.) 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataîoğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel Baykal 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstünel 

ZONGULDAK 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Canıtürk 
Hüsamettin Çelebi 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinıoğlu 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

Fahri Çöker 
Hilmi Fırat 
Safa Reisoğlu 
Metin Tokee 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan, Una£ 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Cemil Çeçan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

TRABZON 
Hasan Güven 

ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestildi 

SİNOP 
AtodulÜah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyfa öztKMc 
Muhattan Tajyian 

TOKAT 
Metin Somuncu 

TUNCELİ 
Naâim Taşan 

URFA 
Abduıligamıi Demıkfeol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Sadi Irmak 
A, Başar Kafaıoğlu 
H. Nail Kubah 
N. Kemal Şentürk 

[Reddedenler] 

(Oya Katılmayanlar) 
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1980 Yuh Anadolu Üniversitesi Bütçe Kanunu Ta şansıma Verlien Oylanın 

Üye saym : 184 
Oy verenler : 133 

Kalbul edenler : 109 
Redde<köfer : 24 

Çeikliaserler : —• 

Oy« katıbnayanlar : 51 

Açık üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
VehM Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkay.ı 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AÖRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mithad Şükrü Çavdaroğlu 
Cemal Örgen 
t. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kır başlı 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI ! 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selâhattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abdulhalıuk Özdünç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadık Batum 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emin Uyansoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Halim Dursunoğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

Sonucu : (S. Sayım : 952) 

(Kabul edilmiştir.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Engün 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
İsmet Muharremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Arslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Celal Arslan 
Şaban Demıirdağ 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
İdris Arık an 

SİVAS 
Tafasün Ttkfcay 
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TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Çetin 

TRABZON 
AhSmteit! ihsan Bikıinıdiöğhı 
Ahmet Cdmlil Kaaia 

ADANA 
Kemâl Sarülbrahimoğlu 

AFYONKARAHtSAR 
Mustafa Çelik 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BURSA 
Şebip Kairamıdiaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Brgun 

TABtt ÜYELER 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Ademoğlu 
Hayri Öner 
Mehmöt ÜnaÜdı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Ergün Ertem 
İbrahim öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk: V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarbcalı 

BlLECtK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'etı Akmandlor 

URFA 
Hasan OraJI 

V A N 
Y r\.lr1 

Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Ünal AUıoğlu 
Servet Bora 

ZONGULDAK 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çelebi 

[Reddedenler] 

ELAZIĞ 
Hasan tldan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çoiakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

(Oya Katı 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 

ÇANAKKALE 
Imadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreîioğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (B.) 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel Saykal 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstünel 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

'mayanlar) 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıza Akgün 
KARS 

Sırrı Atalay 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzüınoğlu 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

ORDU 
İdm Oiirsoy 
Orhan Vural 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Özgüneş 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

Fahri Çöker 
Hifenii Fıralt 
Safa Reisoğlu 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Narmim Abadan -. Unat 

MARDİN 
Cemil Çeçanj 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SİVAS 
Hüseylaı Öztürk 

TRABZON 
Hasan Güven 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

SİNOP 
AbldüffiMı Velhbi Uğur 

SİVAS 
Temıeffl Kitapçı 
Muhüittan Tayftan 

TOKAT 
Metin Somuncu 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abduıllgjanti Demirkol 

UŞAK 
Ahlmeit Tahtalblıç 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhalin Baıtur 
Zeyyaıt Baykara 
Sadi Irmak 
Adnan Başer Kafaoğîu 
H. Nail Kubah 
Nj Kemal Şentürk 

İ>9<t 
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1980 Yıh Atatürk Üniveansiıtesi Bütçe Kanunu Ta samsuna V«aülen Oylanm Sonucu : {S. Sayısı : 954) 

(Kabul edüimi§tıir.> 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphii Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yılda 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanh 
Yiğit Kö(ker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 132 

Kaibul edenler : 107 

Reddedenler : 
Çekikuserler : 

Oya 'katılmayanlar : 

Açılk üyelikler : 

25 

— 
52 

— 

(Kabul Edenler) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mithad Şükrü Çavdaroğlu 
Cemal Örgen 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Öze an 

BOLU 
Ofhan AtauUah Çalış 

BURDUR 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selâhattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abdulhaluk Özdinç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadık Batum 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Emin Uyansoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 

Halim Dursunoğlu 
KASTAMONU 

Ali Münif Islâmoğlu 
KAYSFRİ 

İbrahim Kirazoğlu 
Sîami Turan 

KOCAFLİ l \ . \ y V y/^V. 1 , J 1 J l. 

Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Ergün 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
İsmet Müharremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Arslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Osmam Saliıhoğlu 

SAMSUN 
Celal Arslan 
Şaban Demlirdağ 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
İdris Arfkan 

SİVAS 
Tatosfîn Türfcay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 
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TOKAT 

Osman Çetin 

TRABZON 

Ahmet İhsan Bipindoglu 
Ahmet Cemil Kana 

ADANA 
Kemâl Saniilbrahiümıoğlu 

AFYONKARAHrSAR 
Mustafa Çelik 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BURSA 
Şebdp Karamuîlaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan. 

EDtRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

TABİİ ÜYE 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 

Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
«ÎBgk. V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlicalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Aklrnanidor 

URFA 
Hasan Ora! 

VAN 
Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Ünal AUıoğlu 
Servet Bora 

ELAZIĞ 
Hasan lldan 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Canjtürk 
Hüsamettin Çetebi 

(Reddedenler) 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Cemil Çecan 

(Oya Katılmayanlar) 

BURSA 
\i Sabri Çağlayangiî 
(Başkan) 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrel'ioğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (B.) 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel Baykal 
Rahmi Erdem ('Bşk, V.) 
Ahmet Vefa Poyraz 

Besim Üstünel 
İZMİR 

Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 
Süleyman Tuncd 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

FaJhnt Çotoar 
Hümi Fıraıt 
Safa Redsoğlu 
Metâa T o t o 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan - Unat 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAKARYA 
Hasan Fehrnii Güneş 

SİVAS 
Hüseyfa ÖztSMc 

TRABZON 
Hasan Güven 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

SİNOP 
Abdulalh Vehbi Uğur 

SIVAS 
Temeü Kitapçı 
Muhattan Taıyflan 

TOKAT 
Metin Sornuncu 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abduljgaiıi Detmirkol 

U$AK 
Ahmöt Tahtaküıç 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Mufhsün Baltur 
Zeyyaıt Baykaira 
Sadli torak 
Adnan Başer Katfaogıu 
H- N a i Kulbah 
N.Kemal Şeratürfc 

»>•-« 
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1980 Yılı İnönü Üniversâtesd Bütçe Kanunu Tasarısına Ver Sen Oyların Sonucu : (S. Sayısıı: 963) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
EmanuHah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köke» 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

Uye »ayısı : 1 84 
Oy verenüer : 134 

Kabul edenler r 109 

Reddedenler : 
Çekimserler : 

Oya kafailmayankir : 

Açık üyelikler : 

25 

— 
50 

— 

(Kabul Edenler) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mithad Şükrü Çavdaroğlu 
Cemal Örgen 
1. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selâhattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abdulhakık Özdinç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadık Batum 
Orhan Cemal Fer s oy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emin Uyansoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Halim Dursunoğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif tslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Erigün 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
İsmet Muharremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Arslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

N İ C D E 

Brgun Özkan 
ORDU 

Ata Bodur 
RİZE 

Şükrü Meto 
SAKARYA 

Osman Salihoğlü 
SAMSUN 

Celal Arslan 
Şaban Demiirtiağ 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
İdris Arıkan 
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SİVAS 
Tajıslîn Tiirfcay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Çetin 

ADANA 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

AFYONKARAHtSAR 
Mustafa Çelik 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BURSA 
Şöb'ip Karamüüaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

TABİİ ÜYELER 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehmet Unaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Ergün Ertem 
İbrahim öztürk 
Cengrzhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Akrnandiır 

TRABZON 
Ahmet İhsan Bwncioğlu 
Ahmet C e m i Kara 

URFA 
Hasan önai 

VAN 
Fevzi Kartal 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğİu 

ELAZIĞ 
M, Cahit Dalokay 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (B.) 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataîoğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel Baıykal 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstüne! 

YOZGAT 
Ünal Allıoğlu 
Servet Bora 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Cantürk 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzünoğlu 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

Hüsamettin Çelebi 
Fahri Çottoer 
Hirni Fırat 
Safal Reisoğhı 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan - Unat 

SİNOP 
Abduialh Vohbi Uğur 

S I V A S 

Temel KJCapçı 
Muhittin Taylan 

TOKAT 
Metin Somuncu 

TUNCELİ 
Naâm Taşan 

URFA 
AbdulgaaKî Demfrfcöl 

UŞAK 
Ahmet Tahtafkıhç 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

MuhSfin Baitur 
Zeyyaıt Bayikana 
Sadi Irmak 
Adnan Başer Kasfaoğlu 
H, N a l Kdbalı 
N. Kemal Şeötüıfc 

ELAZIĞ 
Hasan lldan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

(Reddedenler) 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Alk&aç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 

Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Cemil Çeçan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİVAS 
Hüseyin ÖztiMc 

TRABZON 
Hasam Güven 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

(Oya Katılmayanlar) 

..»• ^ > 9 < p . «... 
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1980 Yüı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : {S. Şayia : 970) 

(Kabul ödikniştir.) 

TABIÎ ÜYELER ; 
Ekrem Acuner 1 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
VebJbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 1 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYONKARAHİSAR 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kökee 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Rerruzii Yılmaz 

ARTVİN 
Ra&im Gezmiş 

Üye sayısı 184 

Oy verenler : 134 

Kalbul edenler : 109 

Reddödeınler : 

Çeküınıserîer : 

Oya 'katılrnayanlar :i 

Açık ÜytiMer : 

25 

— 

50 

—* 

(Kabul Edenler) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
A. Metifl Taş 

BALIKESİR 
Mithad Şülkrü Çavdaroğlu' 
Cemal Örgen 
î. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BtTLlS 
Mehmet Sedat Özoatı ] 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 

Orhan Özen 
ERZURUM 

Selâhattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abduthaluk Özdünç 

HATAY 
Mustafa iDelitveli 

İSPARTA 1 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadık Batum 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
'Emlin Uyansoyi 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Halim Dursunoğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
1 Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Ergün 

MALATYA 
T-TamHi Ö7Pr 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
İsmet Muharremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Aslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

RÎZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Osman Salühoğlu 

SAMSUN 
Cemal Ansi&m 

Şalban Demıirdağ] 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
1 İdris Arıkan 
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SİVAS 
Tahslin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Çetin 

ADANA 
Kemâl SanilbraMmioğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

IBURSA 
Şelbip KaramıuUlaioğlu 

ÇORUM 
A'bdullaih Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

TABİÎ ÜYELER 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Metanet Ünalüdı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Ergün Ertem 
ibrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU, 
Neş'ejt! Akjmandor 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
dBaşkan) 

TRABZON 
Ahmet Ihsaın Birincıioğhı 
Ahmet Cemi Kara 

URFA 
Hasan OraJı 

VAN 
Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Ünal Allıoğhı 
Servet Bora 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Ganltüjrlk 

(Reddedenler) 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Enlin Sungur 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Afcjp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

IMANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Cemil Çecan 

(Oya Katılmayanlar) 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrel'ioğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

GİRESUN 
Hayrettin Erfcmen (B.) 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
ismail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel Saykal 
Rahmi Erdem (jBsjk.V.) 
İBesim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 

Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

ORDU 
İdris Giirsoy 
Orhan Vuıral 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

Hüsamettin Çelet» 
FaJhult Çöker 
Hilmi Fırat 
Safa Rfeifsıoğıltu 
ıMerin Tolken 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan UnaJt 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre ileri 

SAKARYA 
Hasan Fehmfi Güneş 

SİVAS 
Hüseyfiın ÖztüWk 

TRABZON 
Hasan Güven 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Muihatftiim Tayfam 

TOKATT 
Metin Somuncu 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Ab(du%ajni Demiiricol 

UŞAK 
Ahmet Tatotalbılıç 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Mushslin Batar 
Zeyyalt Baykaına 
Sadi Irmak 
Adnan Başer Kaf aoğlu 
H. Nail Kıibalı 
N. Kemal Şfântöürflo 
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1980 Yıh Karadeniz; Teknik Üniversitesi Bütçe Kamunu Tasarısına Venüen Oyların Sonucu : (S. Sayısı :967) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABlt ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattîn Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tuınçikanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderiioğlu 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 121 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Çefokıserîer : 

Oya kaıtıtaıa!yanlar : 

Açık üyelikler : 

97 

24 

63 

(Kabul Edenler) 

BALIKESİR 
Mithad Şükrü Çavdar oğlu 
Cemal Örgen 
1. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selahattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

_ 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadı'k Batum 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emin Uyansoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Süleyman Tuncel 

KARS 
Halim Dursunoğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Ergün 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
İsmet Muharremoğlu 
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MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Arslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Öz'kan 

ORDU 
Ata Rfvdııır 

SAKARYA 
Osman SaMhoğlu 

SAMSUN 
Celal Arslan 
Şaban Demirdağ 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
İdris Arıkan 

SİVAS 
Tahsin Türfcay 

TEKİRDAĞ 
Haıyri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Osman Çetin 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birancioğlu 
Ahmet Ceimill Kara 

URFA 
Hasan Oral 

Y 0 7 G A T 
Ünal Allıoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
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CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Canitürk 
Faihri Çoikflr 

Hilmi Fırat 
Safa Redsoğlu 
Metin Toker 

Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan - Unat 

ADANA 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AYDIN 
Sadettin Demir ay ak 

BURSA 
Şeibip Karamullaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

TABİİ ÜYE 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V. 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulma2 
(Bşk, V.) 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 
Barlas Küntay (B.) 

(Reddedenler) 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E, Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

(Oya Katılmayanlar) 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal (B.) 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (B.) 

HAKKÂRİ 
Abdulhaluk Özdinç 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel Baykal 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 
Akın Özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

SİNOP 
Abdullaib Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Muhittin Taylan 

MARDİN 
Cemil Çeçan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Hasan Güven 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Metin Somuncu 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abduligarai Demirîkol 

UŞAK 

Ahmet Tahtakıhç 
VAN 

Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Servet Bora 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batar 
Zeyyat Baykana 
Hüsamettin Çelebi 
Sa-dli Irmak 
A. Başer Kafaoğlu 
H. Nail Kübalı 
N. Kemal Şenıtürk 
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1980 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekiînserler : 
Oya katıihnaiyanilar : 

Açık üyelikler : 

184 
1>21 
98 
23 
— 
63 
— 

{Kabul Edenler) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphü Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köke* 

ANTALYA 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Mithad Şükrü Çavdaroglu 
Cemal Örgen 
1. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selâhattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdoiay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadı'k Batum 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emin Uyansoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Halim Dursunoğlu 
KASTAMONU 

Ali Münif Islâmoğlu 
KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
KOCAELİ 

Lütfi Tokoğlu 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Ergün 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

191 

Sonucu : (S. Sayısı : 968) 

'(Kabul edilmiştir.) 

MARDİN 
İsmet Muharremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Arslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Eflgun Ozflcan 

ORDU 
Atla Bodur 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı '-4 . "•--

SAMSUN 
Celal Arslan 
Şaban Demindağ 
Doğan Kitaplı 

SİİRT 
İdris Arıkan 

SİVAS 
Tahsk Türfleaıy 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Osman Çetin 

TRABZON 
Ahmet îhsam Biiiinoioğlu 
Ahmet CemiM Kana 

URFA 
Hasan OraH 
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YOZGAT 
Ünal Allıoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

TABİÎ ÜYELER 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehmet ÜnaMı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Canjtürie 
Fahri Ço!ketr 

Hilmii Fırat 
Safa: Reıisoğlu 
Mdtim Tülken 

(Reddedenler) 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

(Oya Katılmayanlar) 

Barlas Küntay (B.) 
ÇANAKKALE 

İmadettin Elmas 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal (B.) 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (B.) 

HAKKÂRİ 
Abdulhaluk Özdinç 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel Bay kal 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 

Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 
Akın Özdemir 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Ataiay 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 
Sami Turan 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 

Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Neılmin Abadan Uraaıtl 

MARDİN 
Cemil Çecan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

TRABZON 
Hasan Güven 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

Hüseyiiı Öztüırik 
Muhıittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Metin Somuncu 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abduliganii DemMtol 

UŞAK 
Ahmet Tahtalkılıç 

VAN 
Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Servet Bora 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batar 
Zeyyaıt Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Sadü Irmaik 
Adnan Başer Kafaoğlu 
H. Nail Kübalı 
N< Kema1! Şentüılk 

»-•-<c 
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1980 Yılı Boğaziçi ÜmiversitesS Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayış»: 955) 

(Kalbul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 1 
Ekrem Acuner 1 
Refet Aksoyoğlu 1 
Mucip Ataklı 1 
Emanullah Çelelbi 1 
VebJbİ Ersü 
Suphi Gürsoytrak 1 
Kadri Kaplan 1 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYONKARAHİSAR 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

Üye saiym : 184 
Oy verenler : 129 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 

ÇeMnserfer : -
Oya 'katılmayanlar : 

Açıik üiyölkl'er : -

22 

55 

{Kabul Edenler) 

AYDIN 1 
İskender Cenap Ege I 
A. Metin Taş 1 

BALIKESİR 
Mithad Şükrü Çavdaroğlu 
Cemal Örgen 
t. Sıtkı Yırcah 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR ' 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
i Şeref Kayalar 

Barlas Küntay 
ÇANAKKALE 

Refet Sezgin 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
DİYARBAKIR 

1 Sabahattin Savcı 
ERZURUM 

1 Selâhattin Deniz 
Lûtfi Doğan 

1 Naci Gacıroğlu 
1 ESKİŞEHİR 
1 Ömer Ucuzal 
1 GAZİANTEP 
1 Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 1 
Ömer Naci Bozkurt I 

HAKKÂRİ 
Abdulhaluk Özdinç 1 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadık Batum 

RİZE 
Orhan Cemal Fersoy 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emin Uyansoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Halim Dursunoğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
I İbrahim Kirazoğlu 
1 Sami Turan 

KOCAELİ 
1 Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
1 Osman Nuri Canpolat 
I Muzaffer Demirtaş 
1 Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Ergün 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
İsmet Muharremoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Arslan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Osman Salilhoğkı 

SAMSUN 
Celal Arslan 
Şaban Demiirdağ 

1 Doğan Kitaplı 

1 SİİRT 
1 İdris Arıkan 
1 STVAS 
1 Tahsiin TiMcaiy 
1 TEKİRDAĞ 
1 Hayri Mumcuoğlu 
1 Orhan Öztrak 
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TOKAT 

Osman Çetin 

TRABZON 

Ahtmiet İhsan BMnıdoğlu 
Ahmet C e m i Kara 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELÂZIĞ 
Hasan îldan 

TABİÎ ÜYE 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Metanett Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BOLU 
Neş'eü Akmansdor 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Ünal Allıoğlu 
Servet Bora 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Ketmal Canıtfütrk 
FafbJri Çofcesr 

(Reddedenler) 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İSTANBUL 
Mehmet Emin Sungur 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E, Akıp Afesaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil A bay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Cemil Çeçan 

(Oya Katılmayanlar) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 
Şetbip Karamulla/oğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (B.) 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çatalöğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel Baykal 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay 
Halis Soylu 

KAYSERÎ 
Ziya Müezzinoğlu 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

ORDU 
İdriş Gürsoy 
Orhan Vunal 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

SİNOP 
Abdullah VebJb* Uğur 

Hilmi Fınat 
Safa Reisoğlu 
Metin Töker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan - Unat 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAKARYA 
Hasan Fehmü Günteş 

TRABZON 
Hasan Güven 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürik 
Muhittim Taylian 

TOKAT 
Metin Somuncu 

TUNCELİ 
Naüm Taşan 

URFA 
Abdu%anli Detmiilrkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıiıç 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Baitur 
Zeyyaıt Baytkara 
Hüsamettin Çelebî 
Sadii Irmak 
Adnan Başer Kafatoğlu 
H, Nail Kutsalı 
N. Kemal Şeaaitiüirtfc 

*>•<* 
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1980 Yılı Beden Terbiyesi Genıeî Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısına Yerilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı : 972) 

'(Kabul ©diiLrrtiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sun ay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanh 
Yiğit Kökeı? 

ANTALYA 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Rasim Gezmiş 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Mithad Şükrü Çavdaroğlu 
Cemâl Örgen 
t. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Mehmet Sedat Özcan 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 1 

Kabul edenler ': 
Reddedenler : 

Çekimserler : 
Oya, 'katılmayanlar s 

Aç ilk, üyelikler : 

25 
97 

28 

— 
59 

— 

(Kabul Edenler) 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha' Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZİNCAN 
Orhan Özen 

ERZURUM 
Selâhattin Deniz 
Lûtfi Doğan 
Naci Gacıroğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HAKKÂRİ 
Abdulhaluk Özd'inç 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Sıtkı Sadık Batum 
Orhan Cemal Fersoy 

Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 
Emin Uyansoy 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Halim Dıırsunoğlu 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Mehmet Emin Alanyalı 
Fevzi Ergün 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Ora! Karaosmanoğlu 
Erol Yavuz 

MARDİN 
İsmet Muharremoğlu 

MUGLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmail Aralan 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Erigun Özikariı 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Şükrü Meto 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Celal Arslan 
Şaban Demirdağ 
Doğan Kitaplı 

SİVAS 
Tahsiin Tüirikay 

TOKAT 
Osman Çetin 

TRABZON 
Ahmet İhsan Binkıcioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oraıll 

VAN 
Fevzi Kartal 

YOZGAT 
Ünal Allı oğlu 
Servet Bora 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
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CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Ganftürîc 
Fahri Çöker 

Hilmi Fırat 
Adnan Başer Kafa oğlu 
Safa! Reisoğlu 
Metin Toikeıt 

Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan Unat 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Kemâl Samlbrahimıoğlu 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
.Nejat Sarlıcalı 

TABİÎ ÜYELER 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Mehm-et Ünaîdı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AĞRI 
Kasım Küfrevi (l.) 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 
(Bşk. V.) 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

(Reddedenler) 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

BOLU 
Neş'et Akmandor 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
(Başkan) 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen (B.) 

HATAY 
Mehmet Sönmez 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Aysel Baykal 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Mehmet Emin Sungur 
Besim Üstüne! 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Ak gün 

KARS 
Sırrı Atalay 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Cemil Çecan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Güfsoy 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Muharrem Bartın 

KONYA 
Mukbil Abay 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

SAKARYA 
Hasan Fehrnii Güneş 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

SİİRT 
İdris Arıkan 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyûn Öztürk 
Mu'hiit'tkı Tavlan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Metin Somuncu 

URFA 
Abdulgani Demktkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtalkılıç 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhs4n Baitur 
Zeyyaît Baytkara 
Hüsamettin Çelebi 
Sadi Irmak 
H. Nail Kübalı 
N< Kemal Şentüıikj 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

34 NCÜ BİRLEŞİM 

9 i 2 .: 1980 Cumartesi 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLİK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARİ 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

111 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; 
C. Senatosu : 1/649) (S. Sayısı : 949) (Dağıtma tari
hi : 31.1.1980) 

X 2. — 1980 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/331; C. Senatosu : 1/665) (S. Sayı
sı : 965) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 3. — 1980 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/330; C. Senatosu : 1/664) (S, 
Sayısı : 964) (Dağıtma tarihi : 3U.1980) 

X 4. — 1980 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/326; C. Senatosu : 1/660) (S. Sayısı : 960) 
(Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 5, — 1980 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu : 1/653) (S. Sayısı : 
953) (Dağıtma tarihi : 3L1.1980) 

X 6. — 1980 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/328; C. Senatosu : 1/662) (S. Sa
yısı : 962) (Dağıtma tarihi : 31.1,1980) 

X 7. — 1980 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko

misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/332; C. Senatosu : 
1 666) (S. Sayısı : 966) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 8. — 1980 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe ıKarma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/324; C. Senatosu : 1/658) (S. Sa
yısı : 958) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 9. — 1980 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/325; C. Senatosu : 1/659) (S, Sa
yısı : 959) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 10. — 1980 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/323; C. Senatosu : 1/657) (S. 
Sayısı : 957) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X U.. — 1980 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M, Meclisi : 1/335; C. Senatosu : 1/669) (S. 
Sayısı : 969) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 12. — 1980 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu, 
(M. Meclisi : 1/322; C. Senatosu : 1/656) (S. Sayısı : 
956) (Dağıtma tarihi : 31.1,1980) 

X 13. — 1980 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/327; C. Senatosu : 1/661) (S. Sayısı : 
961) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 14, — 1980 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/318; C. Senatosu : 1/652) (S. Sa
yısı : 952) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 15. — 1980 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/320; C. Senatosu : 1/654) (S. Sa
yısı : 954) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 16. — 1980 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/329; C. Senatosu : 1/663) (S. Sayısı : 
963) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

(Devamı arkada) 



- i -
X 11, — 1980 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Ka

nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/336; C. Senatosu : 1/670) (S. Sayısı : 
970) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 18. — 1980 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/333; C. Senatosu : 1/667) 
(S. Sayısı : 967) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 19. — 1980 yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/334; C. Senatosu . 1/668) (S. Sayısı : 
968) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 20. — 1980 yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
ru. (M. Meclisi : 1/321; C. Senatosu : 1/655) (S, Sa
yısı : 955) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 21. — 1980 yılı Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/338; C. Senatosu : 
1/672) (S, Sayısı : 972) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 22. — 1980 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/337; C. Senatosu : 1/671) 
(S. Sayısı : 971) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 23, — 1980 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/341; C. Senatosu : 
1/675) (S. Sayısı : 975) (Dağıtma tarihi : 3L1.1980) 

X 24. — 1980 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/342; C. Senatosu : 1/676) 
(S. Sayısı : 976) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

X 25. — 1980 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/343; C. Se
natosu : 1/677) (S. Sayısı : 977) (Dağıtma tarihi : 
31.1.1980) 

X 26. — 1980 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/345; C. Senatosu : 1/679) (S, 
Sayısı : 979) (Dağıtma tarihi : 31.1.1980) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK İŞLER 


