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I .— GEÇEN TUTANAK ÖZETl
Üç oturum yapılan bu birleşimde :
Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 11 ar
kadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sanayi ta
kım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorumlularını
saptamak amacıyle. (10/74) ve
Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 arkadaşı
nın, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın Yayın
Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış personeli
ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle (10/75)
birer Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri
okundu; gündemdeki yerlerini alacakları, sıraları gel
diğinde görüşülecekleri bildirildi.
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı (1/363) (S.
Sayısı : 235) üzerindeki görüşmelere devam oluna
rak :
Diyanet İşleri Başkanlığı,
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve
Millî Savunma Bakanlığı bütçeleri kabul olundu.
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesinin kabulü dolayısıyle Silâhlı Kuvvetlerimize Millet Meclisinin güven

ve başarılarının devamına dair temennilerinin iletil
mesi hakkında A. P. Grup Başkanvekili Oğuz Aygün'ün önergesi okundu, gereğinin yapılacağı bildiril
di.
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı Bütçe
Kanunu tasarısının (1/364) (S. Sayısı : 237) da mad
deleri kabul olundu, tümünün açık oya sunulacağı bil
dirildi.
21 Şubat 1976 Cumartesi günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere birleşime (21 . 2 . 1976 Cumartesi)
saat 01.50'de son verildi.
Başkan
Divan Üyesi
Başkanvekili
Malatya
Rasim Hancıoğlu
Hüseyin Deniz
Divan Üyesi
Divan Üyesi
Bursa
Sivas
Halil Karaatlı
Enver Akova
Divan Üyesi
Divan Üyesi
Kastamonu
Gaziantep
Mehdi Keskin
Mehmet Özmen

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 10.00
BAŞKAN : Başkanvekili Etlıern Kılıçoğlu
DİVAN ÜYELERİ : llhami Çetin (Yozgat), Halil Karaatlı (Bursa)

BAŞKAN — Millet Meclisinin 62 nci Birleşimini

açıyorum.

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367) (M.
Meclisi : S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı : 515)

d)
(1) 235 S. Sayılı Basmayazı 16 . 2
57 nci Birleşim tutanağına eklidir.:

1976 tarihli

A) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ
a) Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesi
b) Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesi
BAŞKAN — 1976 Malî Yılı Bütçe Kanun tasarı
larının görüşmelerine devam ediyoruz.
Programımız gereğince İçişleri Bakanlığı ve ona
bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel
Komutanlığı Bütçe Kanun tasarılarının görüşmelerine
başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
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Söz alanların isimlerini okuyorum : Grupları adı
na; Demokratik Parti Grupu adına Sayın Hilmi Türk' men, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Kâ
mil Kırıkoğlu, Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sa
yın Şener Battal, Adalet Partisi Grupu adına Sayın
Fuat Avcı, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına
Sayın Vefa Tanır...
TALÂT OĞUZ (Mardin) — Talât Oğuz olacak
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Talât Oğuz olarak düzeltiyorum.
Şahısları adına söz alanlar : Kemal Ataman, Hü
seyin Erçelik, Orhan Yılmaz, Nurettin Yılmaz, Müfit
Bayraktar, Osman Aykul, Ömer Kahraman, Hasan
Özçelik, Hasan Değer, Hasan Celâlettin Ezman, Os
man Orhan Çaneri, Enver Akova, Hüseyin Deniz, Ca
hit Koçkar, ismail Hakkı Köylüoğlu, Etem Eken, Ali
Sanlı, Mustafa Kemal Gönül.
Söz sırası Demokratik Parti Grupu adına Sayın
Hilmi Türkmen'de. Buyurun Sayın Türkmen.
D. P. GRUPU ADINA HİLMİ TÜRKMEN
(Samsun) - - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri;
İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde Demokratik Parti
nin görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunuyo
rum.
Muhterem milletvekilleri,
Kanun hâkimiyetinin bulunmadığı ve devlet oto
ritesinin sokağın kanunsuz eylemleri karşısında te
sirinden çok şeyler kaybettiği bir ortamda İçişleri
Bakanlığı Bütçesini görüşüyoruz.
Bu münasebetle içinde bulunduğumuz ortamın
iyi değerlendirilmesi, bu ortama vücut veren sebep
ler ve bunların izalesi hususunda sağlam sonuçlara
ulaşılması mecburiyeti vardır. Aziz milletimizin bin
yıldan beri Anadolu toprağını vatan edinerek ya
şattığı, Devletimizin geleceğini ve yetişmekte olan
nesillerin inanç ve şuurlarını teminat altına alma
nın en kestirme yolu böyle bir değerlendirmeden
geçecektir.
Muhterem Milletvekilleri;
Anarşik ortamın sebepleri ve bunun giderilmesi
konusundaki çarelerin önemine böylece işaret et
tikten sonra, bir hususun ehemmiyetini de açıklıkla
ortaya koymak isteriz: Anarşi ve tedbirler hususun
da yanlış hükümlere varılması, en az anarşinin ken
disi kadar devlet ve milletimiz için yıkıcı bir tehlike
olacaktır. Milletimize karşı sorumluluk taşıyan her
yetkili, vatandaşlarımızın mutluluğunu sağlamakla
görevli her Parlamento üyesi anarşi ve karşı tedbir
ler konusunda açık, akılcı ve cüzdana değil vicdana
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dayalı bir hükme varmak mecburiyetindedir. Ka
rarsızlık da yanlış kararlarda milletimizin kaderiyle
oynamaya yol açacak bir gafletin başlangıcıdır,
Bugün Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de si-,'
yasî cinayetler işleniyor, Türkiye'de banka soyulu
yor, Türkiyede, Devletin nüfuz edemediği ve po
lisin giremediği anarşi mihrakları teşekkül ediyor*
Türkiye'de, normal görevini yerine getirebilen tek
öğretim kurumu kalmamıştır. Üniversite ve Yüksek
okullar ve hatta orta dereceli okullar, ipleri kimin
elinde olduğu bilinmeyen eşkıyanın kol gezdiği dağ
başı haline gelmiştir. Velhasıl can güvenliği, öğrenim
hürriyeti ve devlet kuvvetlerinin hâkimiyeti orta
dan kalkmıştır.
Bu ortamda meseleyi dar açılardan değerlendi
rerek, sadece normal bir asayiş bozukluğu ile kar
şı karşıya olduğumuz zannedilirse, anarşinin ortadan
kaldırılabilmesi mümkün
olmayacaktır. Bize göre,
bazı iktidar partilerinin yaptıkları gibi, anarşiyi sa-.
dece Af Kanunununa bağlamak yahut kanun hâ
kimiyetinin sağlanamayışındaki sorumluluğu yal-:
nız İçişleri Bakanının üstüne yıkmağa çalışmak, çare
bulmayı güçleştirecek ve geciktirecek
yanılmalar
dır,
Değerli Milletvekilleri;
Anarşinin sokakta kurduğu hâkimiyeti ortadan
kaldırmak ve devletimiz üzerindeki iç tehditlere
son vermek için aşağıdaki hususlarda herkesia
anlaşması lâzımdır :
1. — Kanunsuzluk bütün alanlara süratle ya
yılan bir sosyal hastalıktır. Anarşiyi su yüzüne çı
karanlar bünyenin bu sosyal hastalıklara mukavim
olmadığı zamanları seçmekte gayet ustadırlar. Mem
lekette vurgun, soygun, rüşvet, iltimas, adam kayır
ma, hazine yağması ve her türlü ahlâk dışı faaliyet
pervasızca sürdürülürken
sadece zabıta tedbirleri
ile anarşinin önüne geçilemez. Kanun hâkimiyeti,
bileşik kaplardaki su gibi, toplumun her ünitesi ve
her faaliyet bölümü içinde aynı seviyede gerçek
leştirilebilir. Siyasî hayatta, iş ve çalışma haya
tında ahlâk ve kanun dışı faaliyetler sürdürülür
ken, üniversitelerde her şeyin normal şartlar al
tında geçmesini beklemek zordur.
2. — Kanun hâkimiyetinin sağlanabilmesi için,
siyasi iktidarın inançlı ve inandırıcı olması gerekli
dir. Yurdumuzdaki her asayiş olayını ve her kanun
suz gelişmeyi hassasiyetle takip etmenin lüzumun i
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siyasî iktidarın inanması şarttır. İktidar kadroları
nın kamu görevlilerine de, vatandaşlara da inanç ve
güven aşılayabilecek bir yapıda olması zorunludur.
3. Kanunsuzlukların her çeşidine herkesin karşı
çıkmakta birleşmesi, anarşinin önlenmesinin bir di
ğer şartıdır. Olayların teşhisinde ve hukuk devletine
işlerlilik kazandıracak tedbir ve şartlarda iktidarında,
muhalefetin de görüş birliği içinde olması kanua
hâkimiyetin sağlanmasında önemli bir unsurdur.
Devlet hepimizin devletidir. Devletin ayakta tutul
ması ve siyasî mücadelenin devleti zedeleyecek her
türlü davranıştan arındırılmtş bir zeminde yürütül
mesi esastır. Bugünkü Devleti yaşatarak istedikleri
siyasî sonuçları -elde etmeyi düşünenler, bugünkü
Devletin imkânlarını kendi hayallerindeki devlete
ulaşmak için suistimal edenlerle aralarındaki çizgiyi
iyi çekmek mecburiyetindedirler.
Kanun hâkimiyetinin sağlanması hususunda, bu
günkü durumla bizim sıraladığımız şartlar arasında
tam bir zıddiyet olduğu Yüksek Heyetinizin malu
mudur. Türkiyenin geleceğinden zihinlere endişe
düşüren şartlar esasen bu zıddiyetten doğmaktadır.

Siyasî iktidarın inançlı ve inandırıcı olması key
fiyeti bütün demokrasilerin en büyük gücüdür. Dün
yada en güçlü otorite demokratik hukuk devletinin
otoritesidir. Bugünkü Türkiye'de hukuk devletinin
otoritesi kanun hâkimiyetini sağlamaya yetmiyorsa,
bunun sebebi iş başındaki iktidarın inançtan ve inan
dırıcılıktan yoksun olmasıdır. Gerçekten Demirel
yönetimi, milletimize vücut veren hiç bir mukaddes
değere bağlı değildir. Bu iktidarın kuruluşunda her
türlü mukaddes değer ve ahlâk anlayışı, vicdan de
nilen yüce mefhumu meydana getiren her türlü so
rumluluk duygusu bir kenara itilmiştir. Bu hüküme
tin kuruluşu sırasında, ahlâka dayalı demokratik
sistemin prensipleri yerine Bizans saraylarında ma
yalanan entrikalara başvurulmuştur. Demokrasi ve
Politika entrika demek değildir. Politika yerine ent
rikaya başvuranlar, vicdan ticaretine girişenler; ina
nılır, güvenilir ve saygı duyulur bir iktidar seviyesi
ne yükselemezler. Böyle bir iktidarın kanunsuzluk
ları önleyebildiği ve kanun düşmanlarının yüreğin
de korku meydana getirebildiği siyasî tarihte görül
memiştir.

Değerli Milletvekilleri;
Anarşinin ortadan kaldırılması için ileri sürdüğü
müz asgarî şartlarla bugünkü bazı gelişmeler mu
kayese edildiği zaman, gerçekler bütün çıplakhğıyle
ortaya çıkmaktadır. Demokratik Partinin sağ ınuha
lefet olarak bugünkü iktidarın anarşiyi körüklemek
ten başka bir şey yapamıyacağı, maceracıların en
büyük müttefikinin bugünkü şaibeli Demire! yöneti
mi olduğu yolundaki iddialarımızın tartışılmaz ger
çekler haline geldiği acı bir vakıadır. Şimdi, &narşınin yenilmesi ve yurtta hukuk devlet vakıasının ya
şatılması için, gerekli şartlarla bugünkü cari duru
mun mukayesesini birlikte yapalım :

Birbiri ile bağıntılı olan her çeşit kanunsuzluğa
herkesin kamu vicdanına uygun olarak karşı çıkma
sını anarşinin önlenmesi için zorunlu görüyoruz. İk
tidar ve muhalefetin ve hatta iktidarı meydana ge
tiren her partinin kanunsuzluk kavramını başka tür
lü değerlendirmesi anarşinin ekmeğine yağ sürmek
tedir. Bir kısım siyasî güçler terör hareketlerini mü-samaha ile karşılar, diğer bir kısım siyasî güçler ise
vurgun, suistimal, rüşvet olaylarım örtbas etmeye
kalkışırsa kanun hâkimiyetinin gerçekleşmesi hayal
olur. Hukuku kendine göre anlayan her siyasî güç,
hukuk alanında meydana gelen anarşinin eylem ha
linde sokağa dökülmesine yardımcı oluyor demek
tir. Demirel yönetimi hukuku daima bir zümrenin
ve hatta bir ailenin çıkarlarına uygun düşecek şe
kilde yorumlama alışkanlığındadır. Bu sebeple Demi
rel yönetimi demek daima vurgun, yolsuzluk, suis
timal, rüşvet, anarşi, cinayet ve kargaşalık demek
tir. Demirel yönetimi kanunsuzlukları önlemenin
yalnız propagandasını yapabilir. Nitekim bugün de
komünizmle mücadelenin sadece propagandası ve
teşkilâtlanması, sokağa taşan yasak kitaplar ve hal
kı tedirgin eden kanlı eylemler Cumhuriyet tarihin
de emsali görülmemiş bir noktaya gelmiştir.

Kanun hâkimiyetini sağlamakla görevli iktidarın
başındakiler kendileri çeşitli kanunsuz, suistimal v?
vurgun söylentilerine muhatap oldukları sürece dev
letin yetkilerini kullanamazlar. Hatta kendileri, dev
letin gücünü zaafa uğratan birer yük ve kambur
haline gelirler. Devletin sırtında şaibeli, lekeli ve ve
rilememiş hesapların sanığı durumundaki yöneticiler
kambur teşkil ettikleri müddetçe, devletin zaafa düş
tüğü gençlerini, devlet düşmanı çevreler çok iyi bil
mektedirler. Anarşi mihrakları için Demirel yöneti
mi daima bir fırsat olarak değerlendirilmiştir. Bu
husus Sıkıyönetim Mahkemelerinin zabıtlarına ge
çen ve Demireli anarşinin tabiî müttefiki ilân eden
beyanlarla sabittir,

Demirel yönetimi ahlâk bunalımını önleyici ve
müstehcen neşriyatı ortadan kaldırıcı tedbirler alına-
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cağını sabah akşam ilân etmektedir. Halbuki bu dö
nemde insanın yüzü kızarmadan, adını dahi telaffuz
edemeyeceği iğrenç film ve seksî kitapları yurt
çapında ufunet saçıcı bir hale gelmiştir. Yolsuzluk
ların önlenmesi için devlet dairelerine tafsilatlı ve
bizim kavram olarak bilmediğimiz; ancak erbabının
bilebileceği her türlü suistimal mefhumlarını sayıp
döken genelgeler Demirel imzası ile yayınlanmakta
dır. Ama bu fiillerin her birini şahsında açık ÖA
nekleri ile ortaya koyan sayın Demirel devlet ka
tında hâlâ, imtiyazlı hüviyetini sürdürmektedir.
Muhterem Milletvekilleri;
Bazı vali ve kaymakamların tutum ve davranış
ları memleketin ve rejimin geleceği
bakımından
endişe vericidir. Sanki devletin tarafsız bir memuru
değil de herhangi bir siyasî partinin faal elemanları
gibi davranmaktadırlar. 1975 kısmî Senato seçimleri
ne tekaddüm eden günlerde nasıl bir partizanlık
gayreti içinde iktidara yaranabilmenin çirkin politik
yollarım tevessül ettiklerini esefle müşahede etmiş
bulunuyoruz. Eğer demokratik rejimin samimi bir
şekilde oturtulmasını istiyorsak politikacılar olarak
devletin mesul mevkilerini işgal eden tarafsız kim
selerin yakasından elimizi çekmeliyiz. Vekâlet içinde
siyasî mülâhazalarla tayin ve nakillerede son veril
mesi lâzımdır,
Değerli milletvekilleri;
Kötü yönetirriin tabiî bir icabı ve neticesi olarak,
yurt çapında vükubulan anarşik olaylar içinde, va
tan ve millet uğruna kan döken, can veren polis ve
jandarmanın faaliyetlerini takdirle alkışlıyor, bu
uğurda ölenlere Cenabı Hak'tan rahmet diliyoruz.
Demokratik Parti olarak, anarşi hangi mihraktan
gelirse gelsin şiddetle karşısındayız. Polis ve jandar
maya kurşun atanlar hangi zihniyette ve düşünceye
sahip olursa olsunlar, hepsinin birer vatan haini ki
şiler olduklarını söylüyoruz.
Demokratik Parti olarak meseleyi, devletin bütün
lüğüne ve milletin birliğine karşı yapılmakta olan
sistemli ve maksatlı vakıalar olarak tespit ediyoruz.
Bu olaylar Türk Devletini yıkma ve milletini parça
lama hareketleridir. Bu sebeple bütün vatanperver
düşünce ile hareket edenleri, devletin iç ve dış güven
liğini sağlamak için göreve davet ediyoruz.
Muhterem milletvekilleri,
Demirel Hükümetinin memlekette meydana gelen
hadiselerin üstesinden gelmesi mümkün değildir. Çün
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kü Hükümetin bizatihi kendisi her türlü şaibe ile ma
lûldür. Bu hükümet gayri millî unsurların, mason der
neklerinin, karanlık ve haram sermaye sahiplerinin,
şahsî çıkarları uğruna rüşvetler vererek milletvekili
satınalarak kurdukları bir hükümettir.
Böyle bir hükümetin sözünü dinletebilmesi, em
niyet ve asayişi temin edebilmesi güçtür. Dünyanın
her yerinde adı yolsuzluklara karışan hükümetlerin
ayakta kalabildikleri vâki değildir. Amerika'da, A1-.
manya'da Japonya'da kendini halkına kabul ettirmiş
devlet başkanları ve başbakanlar bir kısım yolsuz
luklar yüzünden alaşağı edilirlerken, her türlü yol
suzluk ve suiistimal sanığı durumunda bulunan bir
kimsenin başkanlık ettiği hükümeti ayakta tutmaya
çalışmak en azından demokrasiye zarar verir.'
Demokratik nizamın yaşatılmasını istiyor isek,
onun işleyişine mani olan zararlı unsurları temizle-.
mek zorundayız. Şu anda memleketimizde demokra
tik nizamın işleyişine zarar veren en büyük zararlı
unsur bu hükümetin kurulmasına vücut veren sebep
lerdir. Sayın Demirel ve Hükümeti demokratik bün
yeye zarar veren bir ur haline gelmiştir artık. Teda
visi müşkül olan zararlı bir uru nasıl bünyeden
kesip atmadıkça bünyenin sıhhate ve selâmete kavuş
ması mümkün değilse, Sayın Demirel'i ve Hükümet-.
ni söküp atmadıkça demokrasinin sıhhate ve selâme
te kavuşması da mümkün değildir. Bütün milletvekil
lerini demokrasiye arız olan bu uru temizlemeye da-:
vet ediyor, Demokratik Parti Grupu adına Yüce
Meclise saygılar sunuyorum. (D. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkmen.
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına
Sayın Kâmil Kırikoğlu'ndadır. Sayın Kırikoğlu bu
yurunuz efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA KÂMİL KIRIKOĞLU
(Ankara) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli
üyeleri,
Bugün Türkiye, tarihinde geçirdiği büyük bunalım
lardan birisini belki de en önemlisini yaşıyor, ilk iş
bu bunalımın kökenini araştırmak ve onun tabiatını
gerçek telhisine kavuşturmaktır. Ülkenin sorunlarına
içte olsun, dışta olsun, alışılmışın dışında özel bir de
ğer yargısiyle ve çağdaş bir dünya görüşüyle bakmak
kaçınılmaz hale gelmiştir.
Cephe Koalisyonunun birinci koltuğunda oturan
Sayın Demirel, muhalefetimizin sertliğinden yakındı.
C. H. P. si de iktidarın Türkiye gerçeklerine.uzak bir
düzeyde bulunmasından, toplumun gereksinmelerine
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cevâp verememesinden acı duymaktadır. Cephe Hü
kümetinin ülkeyi tehlikeli uçurumların eşiğine getir
diğinden endişe ediyoruz. Türkiye'nin genel görünü
müne bakarsak, sirk aynalariyle duvarları kaplı bir
salonda imişiz gibi sanırız kendimizi; her şey çar
pık, her şey allakbullaktır. Kapısının önünde çeşitli
tehlikelerin beklediği Türkiye'nin içişlerini, dış poli
tikadan soyutlayanlayız. Bloklar dengesinin en has
sas odaklarından birisi haline gelen ülkemize dış po
litikadaki tedirginlik iç politikaya yansımasın olmaz.
Dünyanın tehlikeli sulariyle; Karadenizle, Eğeyle,
Akdenizle çevrili, Ortadoğu ile Batı dünyasının ara
sına sıkışmış bir ülkedeyiz. Sosyalizm ile kapitalizmin
sınırında; Doğu, Batı ve üçüncü dünyanın ortasında,
OPEC'le enerji ajansının temas çizgisindeki bir coğ
rafya bölümünde yaşıyoruz. Olağanüstü koşullar her
türlü kuşkulu tahmine açık bir memleket haline ge
tirmiştir Türkiye'yi.
İnsaf ile düşünelim; bu durumumuzda muhtaç ol
duğumuz yetenekli bir iktidara sahip miyiz? Sanıyo
rum buna evet diyecek kimse çıkmayacaktır. Daha
geçenlerde Sayın Demirel, olayların Hükümeti aştığı
nı kendi diliyle kamuoyuna duyurdu. Yürütme er
kinin başı «benim gücüm tükendi» diyor, haklıdır;
olayların büyüklüğü karşısında iktidar gerçekten kü
çük kalıyor.
Değerli arkadaşlarım, içimiz sızlayarak da olsa
söyleyeyim ki, ülke hastadır. Her yerde etkisi açıkça
hissedilen, fakat duman gibi tutulamayan içimize sız
mış sinsi güçler, varlığımızla ilgili bir boyut kazan
mıştır. işçi, gençlik, Doğu olaylarının gerisinde, belli
çıkarların akla gelmez provokasyonları en ince
elektronik mekanizmalarla Türkiye'de sürdürülüyor.
Üstüne basarak söylüyorum, buram buram kışkırt
ma kokan Seydişehir, İskenderun, Tariş'deki olay
lar; Zeytinbumu, Malatya, Mardin'deki yargısız in
fazlar ve tertipler; iş çevrelerinde, gençlik kesimin
de, Doğu bölgesinde usta hesapların oluşturduğu
bir şeytan üçgenidir. Uluslararası karanlık güçlerin
Türkiye'deki uzantıları meydanı boş bulmuş kumar
larını oynuyorlar. CÎA'nın dünyanın her yöresinde
çalıştığını, A.B.D. Başkanı açıkça söyledi. Bu her
yere parmağını sokan gizli örgüt Türkiye'ye ayrıca
lık tanıyacak değildir. Tersine özel durumu nedeniyle
ülkemizde de çöreklenmeye önem verecektir. Ameri
kan Kongresi ClA'nın italya'da siyasî partileri finanse
ettiğini, Yunan Cuntası ile temasını, Barzani'ye silâh
gönderdiğini resmen tespit etmiştir. Ünlü The Times
Gazetesinin 27 Ocak 1976 tarihli sayısında, Şubat
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ayı içerisinde açıklanacağından söz edilen Kongre
Soruşturma Komisyonu Raporundaki bilgiler ve bel
geler Türkiye iç politikasındaki perde arkası gelişme
lere daha yakından ışık tutacaktır sanırım.
Sayın üyeler, Türkiye'de yıllardır sol - sağ, ile
ricilik - gericilik, özgürlük - baskı, devrimcilik - tu
tuculuk, tartışması vardı. Neden bu çelişkiler birden
şahlandı, olağan boyutları dışına taştı? Çünkü dünya
değişiyor, insanlar değişiyor, Türkiye değişiyor; fa
kat Türkiye'de siyasal iktidarın sınıfsal içeriği, oldu
ğu yerde duruyor. Sorunlarımızın temel kaynağı bu
radadır işte... Sanayileşen, kentleşen Türkiye'de emek
sömürüsünün sürdürülemeyeceği bilinmelidir. Dünya
nın döndüğüne inanıyorsanız, tarihe inanıyorsanız,
sınıf çelişkisine inanacaksınız. Bu çelişkinin sonuçla
rı önlenemez. Emek açları ile çarpık düzen milyoner
lerinin çekişmesi önlenemez. Baskı yapmakla, propogarida ile önlenemez bu çekişme; cebir ve şiddet
yolu önüne geçilmez bunalımlar yaratır. Evrenin ka
nunlarını önlemeye hiç kimsenin, bu arada Sayın
Demirel, zatı devletlerinizin de gücü yetmez. Buna
yeltenirseniz, altında ezilirsiniz.
Geleneklerimizde, inançlarımızda çağımızın dina
miğine ulaşmak zorundayız. Mehterlerin fütuhatnameleriyle, refah devleti masallarıyle toplumu uyuta
nlayız. Bir yandan köye elektrik, köye ışık diyeceğiz,
öte yandan kitap toplatarak ülkeyi ortaçağ karanlı
ğında uyutmanın yollarını arayacağız. TRT, falanca
yerdeki aramada tabanca ve sol yayınlar bulundu
diye yayım yapacak: Bir Hükümet düşünün ki, si
lâhla kitabı aynı çuvala sokup karakollara taşımak
tadır. «Bağımsız Türkiye» yazılı duvarlardan kâğıt
pankartlardan korkmaktadır. Başgörevi ülkede asayi
şi korumak olan bu Hükümetin yönetiminde Allah'ın
günü cinayetler işleniyor. Bir körpe cenazenin sıcak
lığı soğumadan bir başka genç öldürülüyor. Bu den
li yüzsüz bir Koalisyona Hükümet dememizi kimse
beklemesin bizden.
Bizim dört bacaklı tek amaçlı Cephe Hükümeti
miz, Türkiye'yi uluslararası komünizmin pençesinden
kurtarmak için bir araya geldiklerini ilân ediyor.
Hangi uluslararası komünizm? 1917 Ekim devrimin
den sonra kurulan kominter'nin ve kominfor'mun lağvedilişinin üzerinden yıllar geçmiştir. Fransa ve İtal
ya'nın güçlü komünist partilerinin bağımsızlıklarını,
proletarya diktatöryası yerine çoğulcu demokratik
seçimlerle iktidar olmak yolunu seçtiklerini, kongre
lerinde kararlaştırdıkları bir çağı da yaşıyoruz. Cepheciler dogmatik sekter, komünizm umacısıyle rnemle-
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kete korku, dehşet salarken; dünya komünizmin ço
cukluk hastalıklarını bir yana bırakmış, doğru yan
lış, komünizmin ihtiyarlık hastalıklarını tartışıyor bu
gün.. Bütün Batı demokrasilerinde komünist partiler,
sosyalist partiler mevcut. Bu demokratik ülkelerden
hiç birisi cephe kurmuyor ve de batmıyor. Gerçekte
komünizimden Türkiye'de kimsenin korktuğu da yok.
Onu çirkin politikada alet olarak kullanmak kurnazlığı
var. Bu kurnazlık onları bazen zor durumlara düşü
rüyor. «Milliyetçiyiz» derler; bu nasıl milliyetçilik?
Bir yandan uluslararası komünizme karşı çıkarlar, öte
yandan uluslararası tekelci sermaye ile, emperyalizm
le bütünleşir, sarmaş dolaş olurlar. Paradokslara
omuz silken politika ustalarının her türlü solu sos
yalizmi, komünizmi, anarşizmi harman etmek stratejilerindeki amaç başkadır. «Anarşizm komünizmdir;
komünizm, sosyalizmdir; sosyalizm, solculuktur, öyle
ise her kim ki soldayım diyor, anarşistin ta" kendi
sidir.» formel mantığın bir sakat denklemi ile halkın
zihninde yanlış kanaat yerleştirmek istenmektedir.
Toplumda sola karşı öfke isterisi yaratalım derken
harcanan bütün bu emeklerin, zorlama yermelerin
ters teperek, komünizmi, çok kez iç güdü ile savu
nulan, espirilere konu olan sempatik hale getirdiğine
tanık oluyoruz. Neden topalladığını soran arkadaşına
«yeni ayakkabı aldım, ayağımı sıkıyor, komünistmiş
meğer» cevabını verenleri duyduk. MC. Carty hortlasa, bu acemi'haleflerinden davacı olurdu her halde.
Şunu vurgulüyarak saptamak isterim, Türkiye'de
tehlikeli olan «sol» değil oportünizmdir. Az gelişmiş
ülke politikacılarının onulmaz hastalığı.. Her zaman
teröristler, anarşistler yanında, din uğruna cinayeti
sevap sayan fanatikler, * fikir sapıkları da görülmüş
tür. Ama toplum bunları hukuk kuralları içinde ceza
landırır. İnsanlık dışı barbar uygulamalar faşist metot
lara özgüdür.
Başbakan, yürürlükte olanları yeterli bulmamış ola
cak ki, yeni baskı yasaları getireceğinden söz ediyor.
Oysa biz «yüz kızartıcı bağnaz 141 - 142 - 163 ncü
maddeleri yasalarımızdan atmalıyız» diyoruz. Onların
ve bizim bakış açımız, bu iki zıt görüşte belirlenmek
tedir.
Bize «Anarşik hareketleri koruyorsunuz» diyenler
var. Her fırsatta söyledik, tekrar ediyoruz: «Anarşi
nin her çeşidine karşıyız. Buna karşın, Türk halkına
içte ve dışta tam bağımsızlık isteyen gençliğin ya
nındayız. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar). Onları doğru yolda buluyor, onları suçlamıyoruz. Onlara yapılan cinayetleri önlemeyen, önleyeme
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yen Cephe Hükümetini ve onun başını suçluyoruz.
Bu suçlamayı yaparken, uluslararası tekelci sermaye
tarafından gözden çıkarıldığı için, başka yönlerde talihini denemeye kalkışan Demirel'in dramını da gör
mezlikten gelemeyeceğiz. Bu' dram dış güçler karşısın
da izlenmesi gereken politika ile Adalet Partisi Genel
Başkanının içeride dayandığı güçler arasındaki çeliş
kiden doğmaktadır. Çok uluslu tekelci sermayenin bas
kısından kopuk, siyasal ve ekonomik açıdan yeni bir
politikanın takipçisi olmak Adalet Partisinin finans
kapitalle onun felsefesi ile bütünleşmiş politikasına
ters düşmek demektir. Bu aykırılığı gidermenin güç
lüğü meydandadır. İçimizde büyük bir hışımla so
lun her türlüsüne karşı politika yürütürken, dışarıda
Doğu bloku devletleriyle dostluk bağlarını kurarak eleştiri kastı ile söylemiyorum, dostluk bağlarını ku
rarak - Türkiye ekonomisine onlar kanalı ile olanak
lar sağlamaya çalışan bir politika, Adalet Partisine
çözümü güç sorunlar getirmektedir.
BAŞKAN — Sayın Kırıkoğlu 5 dakikanız var,
hatırlatıyorum.
C. H. P. GRUPU ADINA KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Emperyalizmin vefa bilmez temsilcileri de boş dur
muyorlar. Demirel eski çizgisine gelmedikçe, yara
tılan sunî bunalımlar birbirini kovalayacak, olaylar
Demirel'i daha da aşacaktır. Sayın Demirel, bazı önem
li çıkarların memleket çıkarları ile özdeşemeyeceğini
kabul ederek, Adalet Partisini de kendinizi de bu aç
mazdan kurtarmanın yolu, koşulların getirdiği so
nuca razı olmaktır. Bu durumda, görüyorsunuz, ko
mandolara, din ve maneviyat sömürüsüne karşı çıkamıyorsunuz, çıkamazsınız da. Tezgâhlanan oyunlara
alkış tutsanız da tutmasanız da, bu noktada tekelci
sermaye dostlarınızı ve yıllardır onlarla birlik olup
şartlandırdığınız tabanınızı yanınızda tutamazsınız;
Adalet Partisi geleneksel çizgisine uygun başka bir
şey bulur. Siz nasıl bir haftada imal edildiniz, parti
nizin başına geçirildinizse, bir başkası için aynı süreç
niçin işlemesin?.
Değerli arkadaşlarım, aslında ana sorun ne Adalet
Partisi, ne de Süleyman Demirci'dir. İki yönlü bir
çıkmazla karşı karşıyayız. Ya eskiden olduğu gibi Tür
kiye'ye kendi huzurunun emperyalizmin iç ve dış çı
karlarının huzuru ile özdeştiği kabul ettirilecektir, bu
takdirde çıkartılan kanlı faşizm birden durur, ya da,
olayların dalgalanmaya bırakılması biçiminde uygu
lanan yeni CİA modeli başarısızlığa uğrar, o zaman
Türkiye değişik nicelik ve nitelikte de olsa, yeni «bal
yoz» denemelerinin alanı haline getirilir.
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Ama neyi sağlar bu, dinamik güçlerin kısa süre
susması ve derinlere inmesinden başka? Eğer, bir
toplumda çelişkiler su yüzüne çıkmışsa, metafizik de
ğer yargıları ile insanları kaderlerine razı etmek ko
lay değildir.
Memurların sendika kurma hakkı yasalardan kal
dırıldı da ne elde edildi? TÖB - DER adı TÖS olmasa
da, onun erkek sesiyle duyuluyor. TÖB - DER» bizi
cop panzer yıldırmaz» demiş, içişleri Bakanı bunun
karşısına çıkıyor ve en tahrikçi bir biçimde yorumlu
yor.
Ne demelerini bekliyordunuz bay Asiltürk?
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN
(Ankara) — Kanunlara uymasını.

ASİLTÜRK

KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — «Öğretmen
kıyımı yok, sırtımız pek, karnımız tok, çocukları
mızı rahatça okutabiliyoruz, Allah siz efendilerimi
ze zeval vermesin» mi deselerdi? Geçer akçe olduğu
nu sandığınız kapitalizmin 19 ncu yüz yıl politika
sı sonbaharını bile tüketti. Halk, o yumuşak elleriniz
le yoğuracağınız hamur değildir artık. (C. H. P. sıra
larından alkışlar).
i«îşçi - köylü elele» sözünden niçin korkuyorsunuz?
Çalışanlar birbirine düşman mı olsun? İşçi - köylü
elele vermesin de; işçi - patron, köylü - ağa mı elele
versin?
Sayın arkadaşlarım, sanayi işçisinin sınıfsal bilince
varmasını önlemek için işçi hareketine değişik bir
yaklaşım planı, işçilerin yoğun bulunduğu merkez
lerde yürütülmektedir. Seydişehir'de, bunun tipik iki
'uygulama örneğini görüyoruz. Konya Vali Vekilinin
imzası ile 2 nci Ordu Komutanlığı Askerî Mahkeme
Başkanlığına yazılan yazıda bakın ne deniyor:
«Vural Yıldırımoğlu'ndan bizar olan tesis yöneti
cileri, sendikanın karşısına rakip olarak çıkan Türk
Metal - İş Sendikasını desteklemekte olup, Vural ise
bu sendika yöneticilerini zaman zaman tehdit etmek
tedir.»
Yazıdan, Vali Vekilinin, rakip iki sendikadan, ko
mandoların destekledikleri Metal - İş Sendikasını tut
tuğu, DÎSK'e bağlı Özgür Alüminyum - İş Sendika
sını kötülediği açıkça anlaşılmaktadır.
Bu birkaç satırlık yazı, Seydişehir olaylarının ka
rakterini gösteriyor. Seydişehir'de, DİSK'e bağlı sen
dika aleyhine, idare - işveren - komando ittifakı ku
rulmuştur.
Vali Vekili, boyunu aşarak Askerî Mahkemeyi
etkilemeye yeltenecek kadar ileri gitme cesaretini ken
dinde 'buluyor.
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İkinci örnek :
Metal - İş'in kendi sendikalarını tercih ettiklerine
dair düzenledikleri vesikanın sahteliği, Devlet Gü
zel Sanatlar Akademisi bilirkişilerince saptanmış ve
olay mahkemeye yansımıştır. En ilginç yanı, karar
verecek hâkimin, mahkemeye çıkmasına komandoların
mani olmalarıdır.
BAŞKAN — Sayın Kırıkoğlu, vaktiniz bitmiştir,
lütfen toparlayın ve son cümlenizi ifade edin.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz bir iki sayfam kaldı.
BAŞKAN — Benim elimde değil efendim, ben bi
raz önce ikaz ettim ki, biraz daha süratle bitirebilesiniz diye.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, rica etsem bir iki dakika müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Mümkün değil, benim elimde olan bir
şey değil, iki dakika da geçti Sayın Kırıkoğlu.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Acaba
Umumî Heyet bana bir iki dakika müsaade eder mi?
Onu lütfen sorar mısınız?
BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim, lütfen
bağlayın.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — Çünkü daha
çok önemli kısımlar var, daha iki sayfalık önemli kı
sım var.
BAŞKAN — Ama efendim, o zaman bazı yerleri
ihtisar etmeniz lâzımdı, iki dakika geçti Sayın Kırık
oğlu. Lütfedin son cümlenizi söyleyin efendim, topar
layın.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — İşin ilginç
yanı, karar verecek hâkimin, mahkemeye çıkmasına
komandoların mani olmalarıdır.
İşçi konusundaki baskının, Türk hâkimine kadar
uzanan gözü kararmış cüretkârlığını gösteren bundan
daha tipik örnek bulunamaz sanırım.
Sayın milletvekilleri, Cephe Hükümeti, kökü dı
şarıda çıkar çevrelerine dayalı komandoları bağrına
basarken, emekçi halkın özgürlüğü uğruna canlarını
adamış Türk gençlerini, Türk işçisini ve tüm devrim
cileri düşman diye karşısına almıştır.
Geçtiğimiz 18 Ocak'ta, foto muhabirlerinin de
davetli bulunduğu Zeytinburnu gecekondularında da
vul - zurna çalarak, film çevrilir gibi bir acayip bas
kın yapıldı. Baskında, elleri yukarıda teslim olan bir
işçinin, «Vurucu Tim» in keskin nişancıları tarafından
evin içinde öldürüldüğü, işçinin vücudundaki kurşun
çekirdeğinin, otopsi öncesi keskin bir cisimle çıkarıl
dığı Adlî Tıp raporundan anlaşılmıştır.
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BAŞKAN — Sayın Kırıköğlu, sözünüzü kesme du
rumundayım; son cümlenizi lütfedin.
KÂMİL KIRIKÖĞLU (Devamla) — Peki efendim
Şimdi bir..
'BAŞKAN — Son cümlenizi!.
KÂMİL KIRIKÖĞLU (Devamla) — Malatya ola
yında da kimlik kartlarını sordu diye polisle bir bek
çiyi öldürdükleri iddia edilen 4 gençten birisi kaçı
yor; 3'ü Beylerderesirideki bir bağ evinde sıkıştırılı
yor. Yine iddiaya göre; içeridekiler pencereden ateş
açınca, yoğun karşı ateş başlatılıyor ve operasyon biti
yor. Sonuç: 3 ölü. Hikâyenin özeti bu.
'Polis ve bekçiyi, acaba kaçtığı söylenen kimse ya
da bir başkası mı öldürdü, yoksa bu 3 gençten birisi
mi? Gençler mahkeme huzuruna çıkarılmadılar ki; on
lara konuşma olanağı verilmedi ki durum aydınlansın.
Muhakeme edilmelerine, hâkimden karar alınmasına
gerek görülmeden kim vermişse idam fermanını ver
miş, ve 2 saat içinde ferman infaz edilmiş.
BAŞKAN — Sayın Kırıköğlu.
KÂMİL KIRIKÖĞLU (Devamla) — Bitiyor, biti
yor, tamam.
BAŞKAN — Bitiyor diye bir şey yok efendim.
Siz 20 dakikalık süreye göre kendinizi hazırlayacaksı
nız. Halbuki, şimdi siz konuşmanıza göre süreyi uzatı
yorsunuz. 3 - 4 dakika geçti efendim.
KÂMİL KIRIKÖĞLU (Devamla) — Sayın Baş
kan, burada şimdi çok kısa bir konuşmam kaldı
efendim.
!
BAŞKAN — Sayın Kırıköğlu, çok rica ederim
efendim, 4 dakika geçti.
KÂMİL KIRIKÖĞLU (Devamla) — Kabul eder
siniz veya etmezsiniz, zatıâlinizin takdirine kalmış bir
şeydir.
BAŞKAN — Benim elimde bir şey yok efendim,
benim elimde bir şey olsa.. Heyeti Umumiyenin ka
rarını uyguluyorum.
KÂMİL KIRIKÖĞLU (Devamla) — Şimdi ortada
Doğu olayları var; Kürtçülük olayları var, bunlar
dan behsedeceğiz.
BAŞKAN — Bazı yerlerde ihtisar etseydiniz efen
dim.
KÂMİL KIRIKÖĞLU (Devamla) — Oylamaya
arz ediniz, belki kabul ederler.
BAŞKAN — Mümkün değil.
KÂMİL KIRIKÖĞLU (Devamla) — Belki arka
daşlar kabul eder.
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BAŞKAN — Hayır, mümkün değil efendim.
KÂMİL KIRIKÖĞLU (Devamla) — Bu vardır
efendim, Meclisin geleneği böyledir.
BAŞKAN — Hayır efendim; çok rica ederim. Da
ha evvel karara bağlanmış; benim başka bir uygula
ma tarzına girmem mümkün değil.
KÂMİL KIRIKÖĞLU (Devamla) — Ama şunu
arz edeyim ki, memleketin önemli konularından bi
risi olan Doğu ve Kürtçülük meselesi, Halk Partisi
adına nasıl görüldüğü karanlıkta kalacaktır bu va
ziyette.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırıköğlu.
KÂMİL KIRIKÖĞLU (Devamla) — Teşekkür
ederim. (C. H. P. sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Söz sırası, Millî Selâmet Partisi
Meclis Grupu adına Sayın Şener Battal'ın. Buyurun
Sayın Battal.
M. S. P. GRUPU ADINA ŞENER BATTAL
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; Millî Selâmet Partisi Grupu adına İçişleri Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde görüşlerimizi arz etmeye
çalışacağım. Yüksek Heyetinizi saygılarımızla selâm
lıyorum.
İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde 1974 yılında
yaptığım konuşmanın bazı pasajlarını müsaadenizle
tekrarlamak istiyorum. Bu hatırlatmaya bendenizi te
yit edesiniz diye sunmaktan ziyade Türkiye'nin gidiş
istikametine ta 74'lerde koyduğumuz teşhisin isabeti
ve geldiğimiz noktanın kötü stratejisinin senaryosunu
bilgilerinize sunmak içindir.
1974 yılı Bütçesinde, «Yıllardan beri devam edegelen içişleri politikamıza kısa da olsa bir göz atmak
ta fayda mülâhaza etmekteyim. Sayın Bakan, devral
dığınız iç politika ortamını tasfir ederek dikkatlerini
ze arz ediyorum» demiş ve devam etmiştim : «Bugün
Türkiye'mizde iç barış, maalesef bir hayli zedelen
miş durumdadır. 40 milyon insan, birbirinin canı ka
dar aziz öz kardeşi olduğunu bilmemek durumunda
bırakılmıştır. Bunda siyasî menfaat şartlarını kendi
siyasî niyet ve menfaatleri motifiyle döndürerek ego
larını ve hasis siyasî sömürülerini sürdürmek isteyen
çirkin politikacıların ve çirkin politikanın büyük pa
yı vardır. 40 milyon insanın bugün birbirini sevme
mesi ötesinde Türkiye'de huzurlu insanların yaşama
şartları maalesef teessüf etmiş durumda değildir. Bu
gün vatan sathına dağılır da, vatandaşımıza; sana iş
bulunacak, Türk vatandaşlığından çıkmaya razı olurmusun diye soracak olursanız, önemli bir vatandaş
kitlesinin iş bulmak pahasına bir başka ülkenin vatan-
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(taşlığına geçmeyi tereddütsüz kabul eder hale gel
diğini görürsünüz. Bundan yirmi sene evvel böyle
bir şeyi vatan hainliği gibi düşünen Türk insanı, şim
di yabancı tabaya geçmeyi bile olağan sayar hale gel
miştir.

«Çile bülbülüm çile» şarkısıyle «Allah» d-iye nara ata
rak «Dolça vita» yapan Türk insanının, Türk gen
cinin manevî mahrumiyet ortamı içine düşmesine se
yirci kalanları, iş bu vesile ile teşhir ve tescil ediyo
rum» demişiz 1974 yılında.

«llşte Sayın İçişleri Bakanımız, sizden Türk insa
nının cennet vatanında millî his ve heyecanla yaşama
arzusunun tekrar temin ve tesisi çalışmalarını gerek
li önemde yapmanızı rica ediyorum.

Sayın milletvekilleri, söylediğimiz bu hususların
bugün maalesef gerçekleştiğini görmenin üzüntüsü
içindeyiz. Türkiye'de bugün iç barışın bozulması, seks
yayınları ve filmleri furyasını artık hepimiz tehlikeli
olarak görmek zorundayız.

''Sayın Bakan, bugün 300 bine yakın vesikalı ser
best kadın olduğu ve bunların icrayı rezaletlerine mü
saadeyi mahsusa ile devam ettikleri söylenmektedir.
300 bin kadının vesikalanmasmın manevî ve maddî
mesulleri kimlerdir?
Yine tekrar ediyorum, karşıma çıkıp da bana bir
takım kalkınma rakamları söyleyenlere manevî if
lâsımızı belirleyen hazin tablolara ait maksimum fa
cia ve redaet seyrini ve grafiksel yükseliş için ne dü
şündüklerini soruyorum. Bu sualime bir de vesikasız
sokak kadınlarını ilâve edersem, manevî mahrumiyet
ler mesullerinin hacaletini tasavvur etmek mümkün
olur mu? Manevî mesuliyetler hacaleti içinde olanla
ra, «sizin Kırmızı Fener Sokağı adedi ile kalkınma
görüntünüz nedir, işte ben bunu araştırıyorum» diye
sorarsam ne cevap vereceklerdir?
«Sayın Bakan, ahlâk zabıtasının takviyesiyle bu
hazin tablonun, Kırmızı Fener'Sokağının kaç loş lam
basını söndürebilileceksiniz? İhmaller devri sonunda
sizin müessiriyetiniz ne olacak ki, 15 yaşındaki «Pa
patya Naciye'yi» sahneye çıkartan, film çevirten-, bu
na göz yuman, skandallar kraliçesi diye rezalete ma
dalya takan devirlerin mirasını reddetmeniz lafla bel
ki mümkündür; ama Sayın Bakan fiilen gücünüz ne
kadardır.
ı«Bugün korsan film ile, Anadolu, müstehcen film
lerin pazarı haline gelmiştir. Her köşe başındaki ku
marhane, seks kulübü, müstehcen yayın organları,
randevu mahalleri, bilmem ne hanelerle uğraşmak
için kendinizde gerekli dinanizm ve cesareti bulabili
yor musunuz Sayın Bakan? Yoksa, devraldığınız kötü,
kapkara miras karşısında umutsuzluk kıskacı ve acısıyle kıvranmakta mısınız? Bunları cilâlı lâflarla de
ğil, acı da olsa dile getiriniz. Dile getiriniz ki «Haki
kat ateşinin dağladığı yara temiz kalır» deyip, bu
lunduğumuz noktayı, bizi bu hale getirenleri ve zih
niyetleri tanıyalım Sayın Bakan.
«Açılan seks klüplerinde, diskoteklerde, çılgın
gençlik «hiççilik», «boşverizim» dansları yaparken
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'İçişleri Bakanlığı, iç barışın idamesinden sorumlu
bir Bakanlıktır. Millî Selâmet Partisi olarak başlangı
cımızdan itibaren, biz iç barışın 40 milyon Türk in
sanının kardeş olduğunu ilân ederek, büyük bir önem
de daima ifade etmeyi, faziletli bir vazife saymakta
yız.
İç barışı bozmak isteyenlerin üzerine, tarafsız ola
rak, kanunların bütün kuvvetiyle tatbik edilmesi şart
tır. Sayın İçişleri Bakanımızın kanunsuzluğa karşı,
kanunların ve hukukun üstünlüğü inancı ile yürüdü
ğü, bizi seven, sevmeyen herkesin teyit edeceği bir
husustur.
Sayın Bakanımız taa 9 Nisan 1974'te verdikleri
bir beyanatta «Bilinmelidir ki, huzur bozanlar kimler
ve hangi fikirlere sahip olurlarsa olsunlar, karşıların
da Devletin tarafsız gücünü bulacaklar ve eninde so
nunda tuttukları hatalı yoldan ve gençliği birbirleriy
le çarpıştırmaktan vaz geçeceklerdir.» demişlerdir.
Sayın Asiİtürk, aynı güçlü devlet sesini bu günlerde
de söylemektedir. Kendilerinin devlet adamlığı cid
diyeti içinde kanunların tatbikinin yüksek sorumlulu
ğunun şuuru içinde olmalarını tebrike şayan buluyo
ruz.
Muhterem milletvekilleri, iç barış bir milletin mad
dî ve manevî kalkınmasında son derece önemli bir
husustur. Bu bakımdan iç barışın korunması için bü
tün siyasî partilerimize düşen vazifeler vardır. İç
barışın tesisi için BM - RBMO'ya 15 milyar lira ve
rilmesi, polis kadrolarının artırılması veya hukuk ted
birleri her ne kadar zararî ve faydalı olsa bile, mese
lelerin radikal bir şekilde hal formülleri bizce başka
dır. Biz, iç barışın tesisi için, gençlerimizin komünizme
ve siyonizme dayalı. emperyalist kültürlere karşı ko
runması gereği hususunda ciddî bir fikrî beraberliği
temenni ediyoruz.
Sekizbuçuk milyonluk talebeye vatan sevgisi, ah
lâk ve maneviyat, milletimizin kardeş olduğu fikri
gibi kültürler yerine materyalist tekliflerin öğretilmesi,
bugünden hissedilen sarsıntıların başlıca sebebidir. Ma-
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teryalist anlayışla yetişecek gençler, bombalı, dina
mitli pota oyuncusu, helâl - haram fikrinden mahrum,
devlet - millet düşmanı, Türk tarihinin kahramanları
yerine Mao'yu, Lenin'i, Stalin'i, Ford'u kalbinde yer
leştiren nesiller olarak millî kardeşlik fikrini umursa
mayan nesiller olacaktır. Onun için Türk gencini mil
lî ahlâk ve maneviyata göre yetiştirmeye mecburuz.
©iz bu görüşlerimizi ve gençlik meselelerini yine bu
kürsüden 30 Nisan 1975 tarihinde dile getirirken genç
lerimizi anarşi ve manevî buhran uçurumuna sürükle
mek için estirilen «mason rüzgârları», «Kuzey rüz
gârları», «sam yelleri» ile memleket evlâtlarına üç beş yaşında hoca göndermeyi gericilik sayıp idama gi
derken ancak hoca göndermeyi akıl eden manevî mah
rumiyetler doğuran, «kızılcık şerbeti» içirilmiş genç
lere maneviyat iksirini çok gören ve artık felâket tab
losunu taşan hadiselerin sorumlusu politik ve kültür
anlayışının düzeltilmesi gerektiğini ifade etmiştik.
Saygıdeğer arkadaşlarım, çocuklarımıza edep, ha
ya, iffet, şefkat gibi mefhumları öğretmeye mecbu
ruz. Bu mefhumları çocuklarına tanıtmayan bir mil
letin bugünkü sıkıntılara düşmesi mukadderdir. On
dan dolayı, anarşik olayları kökünden önlemek mi
istiyoruz; her -10 yıl için 15 milyarlık EM - REMO
projesiyle Emniyet Teşkilâtına para vermek, bu mik
tarları her sene artırmaktan kaçınmak mı istiyoruz;
geliniz bunun çok daha cüzî bir kısmını manevî kal
kınmaya verelim; böylece manevî kalkınmanın mey
veleri, huzur, sükûn, kardeşlik ve iç barışın temini
şeklinde tecelli eder.
Sayın milletvekilleri, müstehcen yayın ve filmler
le mücadelede İçişleri Bakanlığımızın daha müessir
hale gelmesi için hukukî ve fiilî müşküllerin bir an ev
vel halledilmesi zarurîdir. Müstehcen yayın ve film
lerle mücadele için Adalet Bakanlığınca hazırlanıp
'Meclise sevk edilen tasarının gecikmeden Parlamen
tomuzdan geçmesi lâzımdır. Mevcut kanun ve mevzua
ta göre içişleri ve Adalet Bakanlıklarının seks fur
yası ile mücadele edebilmesi mümkün değildir. Bu
hususta şikâyeti olan partilerin ve milletvekillerinin
meskür tasarıya yardımcı olmalarını önemle rica
etmekteyiz. Ayrıca, çeşitli bakanlık temsilcilerinden
meydana gelen sansür heyetinin sorumsuzluğunu Hü
kümete ihbar ediyorum. Bu temsilciler, millî hars ve
kültürün cellâdı bulunmaktadırlar. (M. S. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) Böyle olmasa affınızla «Ayık
la Beni Hüsnü», «Kürtaj», «Kokla Beni Melâhat»,
«Şİpşa'k Basarım», «Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak»
gibi, bir araştırma önergesinde belirtilen edep dışı
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filmlerin sansürden geçmesi mümkün olur muydu?
«Türkiye bir isveç, bir Danimarka olmalıydı»; M.S.P.
bunu önledi diye şikâyetçi olan seks simsarlarının he
def ve niyeti karşısında bütün siyasî partilerimizin
vaziyet alacaklarından, bu izahatımı müteakip emin
bulunduğumu arz etmek isterim.
(BAŞKAN — Sayın Battal, 5 dakikanız var, ha
tırlatıyorum.
ŞENER BATTAL (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan.
Değerli milletvekilleri, Sayın Cumhuriyet Halk
Partisi sözcüsü, «Emek açlarıyle çarpık düzen mil
yonerleri arasındaki çelişki önlenemez» dedi. Bende
niz maalesef, Türkiye'deki bu tatbikatta bunun ör
neğini gayet iyi görüyorum.
Bir gazeteciye gittiğinizde, bir müstehcen yayın
alınız, «sahibi kimdir, bunu çıkaran kimdir» diye ba
kınız; aynı kapitalist el. Yine aynı gazeteciden son
günlerde aşırı solcu iddia edilen yazarların kadrolaştığı bir mizah dergisi alınız, «çıkaran kimdir, sahibi
kimdir» diye bakınız, aynı kapitalist tröst. (M. S. P.
ve D. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Yine diğer bir kapitalizmin savunucusu olan ga
zete isteyiniz, aynı kapitalist tröst. Çarpık düzen mil
yonerleri bu memlekette solun da ticaretini yapıyor,
solu da malzeme olarak kullanıyor, müstehcen yayı
nı da ve kapitalist teoriyi de. O halde, «Ben solcu
yum» efendim, «provaskasyon var» diyenler, geliniz;
şu kapitalist provakasyonu önce teşhis ediniz. Kapita
listlerin malzemesi olmaktan yazarınızla, çizerinizle
kurtulunuz. Bunların karşısına çıkınız da çarpık dü
zen milyonerleriyle böylece mücadele etmeye başla
yınız. îşte Millî Selâmet Partisi olarak biz bû anla
yışı taşıyoruz. (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri)
Muhterem arkadaşlarım, trafik işleri için ayrı bir
genel müdürlük kurulması gerektiğine inanıyoruz.
Trafik kazalarının önlenmesi için, önce Parlamento
üzerine düşeni yapmalıdır. 6085 sayılı Trafik Kanu
nu es'kimiştir. Yeni bir kanuna büyük ihtiyaç vardır.
Geçenlerde Trafik Kazalarını Önleme Derneği ilgili
leri, trafik kazalarında ölenlerin mesulü olarak mil
letvekilleri ve senatörleri göstermiştir. Bu mübalağalı
fikre iyi niyetle bakıldığında...
'REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Mübalağalı değil.
ŞENER BATTAL (Devamla) — İyi niyetle ba
kıldığında hak vermek lâzımdır. Ve bu kanunun bir
an eVvel hazırlanması ve çıkmasında zaruret görü
yoruz. Trafik kazalarında ölenlerin sayısının bir harp
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zayiatı adedinde olduğunu maalesef itiraf etmek
mecburiyetindeyiz. Bu hususta Trafik Kanunu gecik
meden Bakanlıkça sevk edilmelidir.
Fahrî trafik gönüllülerinin tavzifi esasları getiril
melidir.
Traktör, at arabası gibi vasıtalara reflektör takıl
ması için muhtarların takibi esası getirilmelidir. E - 5
planının başarısına yeni örnekler verilmelidir.
Değerli milletvekilleri, Melediye Gelirleri Kanu
nunun zaruretine de temas etmek istiyorum.
Jandarmamız motorize hale getirilmelidir. Jan
darmamızın haberleşme cihazlarında AN - ÖRC 26
telsizleri gibi daha mütekâmil haberleşme tesisleri
temin edilmelidir.
Karasularımızın korunması vazifesinin Deniz
Kuvvetlerine devredilmesi kararı Meclislerimizden
çıktığı halde, bu hususta henüz tatbikatını teferruatıyle bilmemekteyiz; bilgi rica etmekteyiz.
'Polislikte rütbe esasının getirilmesini, yani «Po
liçe officier» lik esasının faydasına inandığımızı ifa
de etmek istiyoruz. Polislerimiz inanç hürriyetine say
gılı olmalı; ibadet edenlere zulmeden anlayıştan uzak,
kanunsuz ve anarşik olaylara karşı kanundan yana
olmak gibi, üstün anlayışa sahip iyi elemanlarla daha
da takviye edilmelidir. Polislerimizin ödenekleriyle
alâkalı çalışmaları müspet karşılıyoruz.
'Bekçilerimizin özel idareden aldıkları maaşın, Em
niyet Genel Müdürlüğü Bütçesinden karşılanmasını
temenni ediyoruz. Bu husustaki önerge ve teklifleri
destekleyeceğiz.
Mahallî idarelerle ilgili mevzuat, özel idarelerle
ilgili eski kanunlar, Köy Kanununun yaşlılığı gibi
Modifikasyon meselelerine Sayın Bakanlığın dikkatle
rini rica ediyoruz.
IBAŞKAN — Sayın Battal, müddetiniz bitmiştir,
lütfen bağlayın efendim,
ŞENER BATTAL (Devamla) — Hay hay Sayın
Başkan, son cümlemi bağlıyorum efendim.
Sayın Demokratik Parti Sözcüsü; «,Bu iktidarın
kuruluşunda her türlü ahlâk dışı usuller denenmiştir»
buyurdu. Bendeniz, polemiği" sevmeyen bir milletve
kili olarak ve Millî Selâmet Partisi Sözcüsü olarak, bu
sözün kendimize isabet eden tarafı bulunmadığını ve
partimizi tenzih ettiğimizi ifade etmek isterim.
CEVAT ÖNDER (Ankara) — Gayet tabiî, siz ken
dinize niye alıyorsunuz.
eİLM'l TÜRKMEN (Samsun) — Sizinle ilgisi
yok.
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SEMER BATTAL (Devamla) — Muhterem mil
letvekilleri, İçişleri Bakanlığı Bütçemizin hayırlı, uğur
lu olması dileği ile cümlenize saygılar sunarım. (M.S.P.
ve D.P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal.
Söz sırası, Adalet Partisi Meclis Grupu adına Sa
yın Fuat Avcı'da. Buyurun, sayın Avcı. (A. P. sırala
rından alkışlar)
A. P. GRUPU ADINA FUAT AVCI (Denizli)
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;" İçişleri Bakan
lığının 1976 malî yılı Bütçesi üzerinde, Adalet Par
tisi Grupunun görüşlerini arz etmek için huzurunuz
da bulunuyorum.
Değerli milletvekilleri;
Devlet ve ıriillet ıhayatında görev ve sorumluluğu'
çok büyük olan İçişleri Bakanlığının Bütçesi üzerin
deki görüşlerin 20 dakikalık 'bir zaman içinde tam
ve kâmil manada dile getirmenin güçlüğünü bütün
arkadaşlarımın ıkafoul edeceğine inanıyorum. Bu se
beple, İçişleri Bakanlığının Bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimizi, daha ziyade !bu Bakanlığın birinci de
recede sorumlu olduğu ve toplum hayatının ilk
amacı olan güvenlik mevzuuna hasretmeyi uygun
bulduğumuzu ifade etmek isterim.
Esasen, İçişleri 'Bakanlığı Bütçesinin geçen sene
ve bu sene Bütçe Plân Karma Komisyonu ve Cum
huriyet Senatosu müzakerlerinde milletvekili ve se
natörlerin hemen tamamının üzerinde durdukları ko
nu; güvenlik, dlölayısıyîe liç barış huzur ve anarşi ko
nulan olmuştur.
Gerçekten de Türkiye'nin ibugün en hayatî mese
lesi, güvenlik meselesidir. 'Bugün Türkiye'de öğre
nim ve öğretme hürriyetinin normal seyri içinde ol
duğunu söylemeye imkân yoktur. Öğrenci tedirgin,
öğretim üyesi tedirgin, öğrencinin ana - baba ve ya
kınları tedirgin, ıkısaca öğrenci olayları sebebiyle
tüm vatandaşlar tedirgin ve huzursuzdur.
Şimdi müsaadenizle, bu kısa girişten sonra gü
venlik konusuna gelmek istiyorum. Güvenlik, hepi
mizin Ikabul edeceği .gibi, «İnsanlara ve eşyaya zarar
getiren olayların ve olay ihtimallerinin yokluğu» de
mektir. Bir ferdin, 'bir toplumun ve bir devletin ilk
amacı, güvenliğin düzen altına alınmasıdır. Ancak
bu amaç tahakkuk ettikten sonradır iki hürriyetlerden
söz açılabilmiştir. Dikkat edilecek olursa, ferdin,
toplumun ve devletin ilk amacı, sözü çok edilen hür
riyetler değil, güvenliğin düzen altına alınmış ol
ması arzusudur. Tarih boyunca toplum ve millet
hayatında iç ve dış güvenlik bozulunca daima hür-
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riyetier arka plâna itijımiştir. Devlet hayatında ise, |> zifesini yerine getirmesi beklenemez. Görüldüğü
gibi temel hak ve hürriyetlerin de ilk teminatı devlet
ferdin, toplumun ve milletin güvenliğini sağlamak
güvenliğidir. Bunun içindir ki, Anayasamız bütün
devletin vazifesidir. Devlet ise hu vazifesini yerine
vatandaşlara ve müesseselere önce güvenliğin ve
getirebilmek için, evvelemirde kendi güvenliğini te
buna bağlı olarak hürriyetlerin sağlanması için kesin
min 'etmek mecburiyetindedir. Zira, kendi güvenli
vazife verip hilâfına hareketlerin müeyyideye bağlan
ğini sağlayamayan Ibir devletten, vazifesi olsa bile
masını emretmiştir. Gerçekten Anayasamızın 11 nci
umumî güvenliğin sağlanmasını istemek abesle işti
maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarında «Bu Anayasada
gâl dernektir. Mademki ferdin, toplumun ve mil
yer alan hak ve hürriyetlerden hiç birisi insan hak
letin güvenliği devletin güvenliğinin sağlanmış olma
ve hürriyetlerini veya Türk Devletinin ülkesi ve mil
sı esasına (bağlıdır, o halde devlet 'güvenliği nasıl sağ
letiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf,
lanacaktır? Bu sualin cevabını bulmak için, ya
din ve mezhep ayırımına dayanarak nitelikleri Ana
bancı (kaynaklara gitmeye hacet yok. Devlete vücut
yasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak kasveren ve devlet hayatını tanzim eden Anayasamız,
dı ile kullanılamaz. Bu hükümlere aykırı eylem ve
güvenliğin nalsıl sağlanacağını ıda göstermiştıir. Ger-'
davranışların cezası kanunda gösterilir» demekle te
çekten* Anayasamızın 11 nci maddesi «Temel hak
mel hak ve hürriyetlerin nalsıl kullanıialbileceğini de
ve hürriyetler, Devletin ülkesi ve millleti ile bütünlü
göstermiştir.
ğünün, Cumhuriyetin,' millî güvenliğin, kamu dü
zeninin, kamu yararının, genel ahlâkın ve genel sağ
Değerli milletvekilleri,
lığın korunması amacı ile veya Anayasanın diğer ,
Şu ana kadar izahına çalıştığımız husus gerek
maddelerinde gösterilen özel sebeplerle, Anayasa
fert ve millet güvenliğinin sağlanması, gerek temel
nın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla
hak ve hürriyetlerin teminat altına alınıp geliştirilme
sınırlanabilir»
demektedir. Demek ki, Türkiye
sinin ilk ve anaşartının devlet güvenliğinin içinde mü
Cumhuriyeti Devleti, ferdin, toplumun ve Türk
talâa edilebileceği gerçeğidir. Şayet fertler olarak
milletinin güvenliğini sağlayabilmek için önce kendi
güvenlik içinde olmak istiyorsak, şayet millet ola
güvenliğini sağlamak mecburiyetindedir.
rak güvenlik içinde olmak işitiyorsak ve şayet temel
hak ve hürriyetlerimizi teminat altına alınmış olarak
Sayın milletvekilleri,
görmek işitiyorsak, 'bütün vatandaşlar olarak, bütün
Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye»de de mec
müesseseler olarak ve tüm millet olarak hürriyetçi
burî olarak bile olsa, güvenlik tedbirlerinden bahdemokrasiyi benimsemiş olan Devletimizin, Sön Türk
solundu mu, birtakım çevreler güvenliğin karşısı
Devletinin güvenliğini sağlamaya mecburuz ve bu
na tam karşıtı olmasa bile, hürriyeti kastederek öz
husus her Türk vatandaşının en kutsal görevidir. Bu
gürlük diyerek çıkmaktadırlar. Hürriyetçi demok
nun içindir ki, bu görüşlerden mülhem olduğunda
rasilerde, devlet, temel hak ve hürriyetleri temi
hiç şüphemiz bulunmayan Sayın Başbakanın ve
nat altına almak ve hattâ geliştirmek (mecburiyetin
İçişleri Bakanının devlet güvenliğinin sağlanması
dedir. Anayasamız 10 ncu maiddesi ile «Herkes, ki
hususunda herkesin ve bütün müesseselerin üzerine
şiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçil-1
düşen vazifeyi eksiksiz olarak yerine getirmek mecbu
mez temel hak ve hürriyetlere sahiptir» şeklinde
riyetinde olduğunu belirten beyanlarına Adalet Par
hükme bağladıktan sonra aynı maddenin 2 nci fık
tisi Grupu olarak ve bu şuur içinde katıldığımızı ifade
rası ile ide devlete temel hak ve hürriyetlerin geliş
etmek isterim.
tirilmesi için vazife vermiştir. Şu duruma göre,
Yukarıda da belirttiğimiz gibi mademki ferdin,
Devletimiz Anayasanın 10 ncu. maddesi ile herkese
toplumun ve milletin güvenliğinin sağlanması devlet
tanınmış olan temel hak ve hürriyetleri temin ede
güvenliğinin sağlanmış olması ile kaimdir, madem
cek ve (geliştirecektir. Ancak 'bunu nasıl yapacaktır?
ki temel hak ve hürriyetlerin sağlanıp geliştirilmesi
Kabul etmek lâzım ki, Devlet, güvenlikte olduğu
keza gene devlet güvenliğinin sağlanmış olmasına
gibi bu vazifesini de önce kendi güvenliğini ve mil
bağlıdır ve mademki Anayasamız devlet güvenliği
let güvenliğini sağlayacak ki temel hak ve hürriyet
nin sağlanmasında her vatandaşa ve bütün müessese
leri teminat altına alıp geliştirelbilsin. Yoksa güven
lere vazife vermiştir o halde burada devlet güven
liğin tesisinde olduğu gibi, burada da, yani temel
liğinin sağlanmasında çeşitli çevrelerin ve müessesele
hak ve hürriyetlerin sağlanıp geliştirilmesinde de
rin davranışlarını kısa da olsa dile getirmekte fayda
kendi güvenliğini sağlıyamamış bir devletten bu vagörüyoruz.
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Sayın milletvekilleri,
Maalesef birçok polis, jandarma, bekçi ve öğ
rencinin ölümü ile sonuçlanan anarşik öğrenci olay
ları sebebi ile bazı çevrelerin bir kısım basının ve
bazı siyasî partilerimizin tutumunu devlet güvenliği,
huzur ve asayiş bakımından olumsuz ve tehlikeli bu
luyoruz.
Simidi, iç barış, huzur, asayiş ve millî birlik ve
beraberlik isteyenlere sesleniyorum: Öğrenci gençle
rin bir kısmını «çağ dış milliyetçilik anlayışının mü
şahhas mensupları, komandolar» olarak görüp, sol
cuları «Atatürk devrimcisi, ilerici gençler» olarak
ayırmak bizatihi çatışmayı teşvik etmek değildir de
nedir?
Öğrenci çatışmalarının sebebini gelir dağılımında
ki adaletsizlikte görmekteki maksat nedir? Yani ço
ğu ana - baba parası ile veya devletten aldığı burs
veya kredi ile okumak durumunda bulunan ve ver
gi mükellefi olmamış bulunan bu gençler gelir da
ğılımındaki adaletsizlik için mi çatışıyorlar? Yoksa,
hem dıştan, hem içten idare edildikleri artık iyice
belli -olan bir kısım Mao'cu, Lenin'ci ve aşırı solcu
anarşist genç ve kimseler mevcut devlet düzenini yık
mak istiyorlar da bir kısım gençler kendi güven
likleri ve hürriyetleri için buna karşı mı koyuyor
lar?
Öğrenci çatışmalarını * hiç alâkası olmadığı hal
de gelir dağılımındaki adaletsizliğe bağlamak, kana
atimizce çatışmaların önlenmesini istemek değil, ak
sine çeşitli gelir sahipleri arasında haset ve kıskanç
lık: tahrik ile çatışmanın daha geniş gruplar arasına
sirayet etmesini arzu etmek değil midir?
Diğer taraftan, Hükümeti, mutlu azınlığın hü
kümeti olarak göstermeye çalışmak, yani çoğunluğu
nun orta gelirlilerle fakir - fukaranın teşkil ettiği
Türk limitetinin değil de, bir avuç zenginin Hükü
meti gibi göstermeye çalışmak, gelir sebebiyle sınıf
çatışmasını istemek değildir de nedir?. Mevcut Hükümlet; demagojiden başka bir mâna taşımayan,
«mutlu azınlığın hükümeti» değil, köylüsü ile, es
nafı ile, işçisi ile, memuru ile ve askeri ile, tüm
Türk Milletinin hükümetidir. (A. P. sıralarından
«bravo» sesleri)
Bazı çevreler ve muhalefet, kanlı olayların se
bebini hükümete yüklemekte, hatta daha da ileri
giderek hükümeti olayların suçlusu olarak ilân et
mektedirler. Buna delil olarak da, mevcut hüküme
ti «Türk Devletinde Cephecilik» diyerek milleti iki
ye böldüğümüz iddiasını ileri sürüyorlar. Bu suret-
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le, bir bakıma bir cümle ile dünyada birçok hata
ve imkânsızlığın bir araya getirilme şampiyonluğunu
yapıyorlar.
Bir kısım çevreler, bir kısım basın ve muhalefet
şu hususu iyi bilmelidir ki; Milliyetçi Cephe veya
milliyetçi partiler topluluğu millete karşı değil,, hür
riyetçi demokrasiyi benimsemiş olan Türk Milletinin,
Türk Devletinin güvenliği ve hürriyeti için komü
nizm tehlikesine, faşizme, aşırı sola Ve fukaralığa
karşı kurulmuştur. Milliyetçi partiler
topluluğu;
millî birlik ve beraberlik için, Türk Milletinin be
ka ve selâmeti için, komünizm tehlikesini ezmek
için, millî refah ve saadeti temin için kurulmuş
tur. Türk milliyetçiliğinden, Atatürk milliyetçiliğin
den ve medeniyetçilikten kaynak alan bu cereyan git
tikçe büyüyüp güçlenecektir ve buna kimse mani ola
mayacaktır. Çünkü bu cereyan, Anayasanın yolu,
hukukun yolu, insan haysiyetinin yolu, objektif ak
lın yolu ve «Ne mutlu Türk'üm» diyebilenlerin yo
ludur. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Hükü
met bu cereyanın içinde ancak müşahhas ve küçük
bir bölümdür, yoksa tamamı demek değildir.
Cephe diye küçümsemek istediğiniz milletçi par
tiler topluluğu, Anayasamızın emirlerini yerine ge
tirmek ve millî birlik ve beraberlik için kurulmuştur
ama, bir bütün olarak duran Türk Milletini ortadan
ikiye ayırıp, «ortanın sağı», «ortanın solu» diye
ikiye bölmek, hem de ortanın sağım «çağ dışı zih
niyetin müşahhas mensupları, gericiler, tutucular»
diye karşınıza alıp rey uğruna solun her nev'ini
Atatürkçü, devrimci, ilerici olarak gösterip okşamak,
asıl bölücülük ve cephecilik olmuyor mu?.. îşte, asıl.
bölücülük ve cephecilik budur.
BAŞKAN — Sayın Avcı, beş dakikanız var,
hatırlatıyorum.
FUAT AVCI (Devamla) — Toparlayabileceğimi
zannediyormu Sayın Başkan.
Bu sebepledir ki, Cumhuriyet Halk Partili arkadşalanmızın kendilerine ve partilerine bir de bu açı
dan bakmalarını halisane istifham ediyorum.
Diğer taraftan, «Hükümet öğrenci olaylarının
ve anarşik olayların sebebidir» demekle, o hükümet
bu olayların sebebi de olmaz. Hele olayları yatış
tırmak ve huzuru sağlamakla görevli bir hükümeti
olayların suçlusu ilân etmek, sorumsuzluk ve lâyüseliiğin tipik örnekleridir. Suç ve cezaların kanuni
liği prensibi karşısında, suçluluk kanuna göre yet
kili mahkemelerce hükme bağlanacağına göre, bu
iddianın sahipleri, bu durumda hem kanun ve hem
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de hâkim olmuyorlar mı?. Anayasamız 12 nci mad
desi ile, hiç bir kimseye, aileye, zümreye veya sı
nıfa böyle bir imitiyaz vermediğine göre, bu iddia
nın sahipleri ya Anayasa üstü üstün kudretlere sa
hiptirler ve iddialar geçerlidir, yahut bu iddialar cid
diyetten uzak, hükmü karakuşî gibi gülünüp geçile
cek şeylerdir.
Sayın milletvekilleri;
Elbette ki Devlet, fert ve millet güvenliğini sağ
lamak için bazı kanunî ve idarî tedbirler alacaktır.
ıBu cümleden olmak üzere Hükümet, gayrimenkul
zilyetliğine vaki tecavüzün men'i, Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanunu, Dernekler Kanunu, Dev
let Güvenlik Mahkemeleri Kanunu ile ilgili bazı ta
sarıları Meclise sevk edince, gene birçok ve belirli
çevrelerden «özgürlük» şeklinde, hürriyetle ilgili
sesler geldi. Bu arada - kendileri burada yok ama,
radyo ve televizyondan verildiği için ifade etmeye
mecburum- Barolar Birliği Yönetim Kurulu Başka
nından da enteresan bir beyanat geldi: «Anarşik hâ
diselerin önlenmesi ve güvenliğin tesisi için kanunî
tedbirlere ihtiyaç yoktur.» Bu beyanat, bana, bir
zamanlar da bir profesörün, yine anarşik olaylar
ve güvenlik sebebiyle; «Yeni kanunlar çıkarmaya ve
Anayasa değişikliği yapmaya lüzum yoktur» deyip
de, kendisi Başbakan olduktan 15 gün sonra; «Bu
Anayasa lükstür, bununla memleket idare edilemez»
diyen diğer bir profesörü hatırlatıyor. Barolar Bir
liği Başkanı olan sayın profesörün de bu beyanatı,
birinci profesörün Başbakan olmazdan önceki beyanatındaki isabet derecesi ile hemayar olduğunu, mü
saadenizle ifade edeyim...
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — İki sene evvel bir
yığın kanun çıkardınız ya.
BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin
Sayın Ülker.
FUAT AVCI (Devamla) — Kaldı ki, bu nevi
beyanatlar verilirken, beyanda bulunan kimse, tem
sil ettiği müesseseyi sübjektif fikirlerine alet etme
melidir. Bütün barolar ye hattâ bütün barolar men
supları bu kanaatte olduklarını usulü dairesinde al
dıkları kararlarla Barolar Birliği Başkanına bildir
mişler midir ki, Barolar Birliği Başkanı bu beyanat
ta bulunabiliyor? Böyle bir şey olmadığına göre,
bir kimsenin sıfat ve etiketi ne olursa olsun, temsil,
ettikleri müesseseyi şahsî görüşlerinin basamağı ya
parak, o müesseseleri zedelememeye mecburdurlar.
BAŞKAN — Sayın Avcı, müddetiniz bitmiştir,
lütfen bağlayın efendim.
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FUAT AVCI (Devamla) — Sayın Başkanım, iki
dakika müsaade ederseniz konuşmamı tamamlarım.
Değerli milletvekilleri, vaktin kısalığı sebebiyle
hürriyetler ve güvenlik açısından önemli gördüğümüz
bazı hususlara kısa da olsa temas ederek sözlerimi
bağlamak istiyorum,
Fert olarak, toplum olarak ve millet olarak
anarşik hâdiselerin önlenmesini gerçekten istiyorsak,
huzur istiyorsak, iç barış istiyorsak, güvenlik isti
yorsak, önce Devlet güvenliğini sağlamakta birleşe
lim, Devlet güvenliğinin sağlanması için de, bu kav
ramların gerçek mânasında ve asgarî müştereklerde
birleşelim. Kısaca, «Bütün bu kavramların ilk ve
anaşartı olan devlet güvenliğinde birleşelim» diyo
ruz.
Yok, böyle olmayıp da, yani gerçek suçu ve
suçluyu tespitte elbirliği ile yardımcı olmayıp, yu
karıda izah ettiğimiz gibi Hükümeti suçlu ve hattâ
eli kanlı olarak gösterip, imkânsızı mümkün yapma
ya kalkarsanız;
Bazı üniversitelerimizde asistan, doçent ve hat
ta profesörler sol yumrukları havada olarak ve bir
kısım masum öğrenciye de tabanca tehdidi ile sol
yumruklan kaldırtılarak, Devlete ve Devletin başı
na karşı yürüyüşe geçildiği halde, üniversite sena
tosu bu tip öğretim üyeleri hakkında idarî soruştur
ma açmaz ve bir kısım basın ile siyasî partilerce bu
olaylar kınanmaz, aksine teşvik edilir, hattâ hima
ye görürse;
Anarşik olaylarla düzensizlik yaratılıp, düzenin
bozuk olduğu ispat edilmek istenirse;
Son bir senedir meydana gelen olaylarda, Ecevit
Hükümetince istendiği halde, Parlamentonun reddet
tiği; fakat Anayasa Mahkemesinin taksit taksit af
fettiği sol militan ve anarşistlerin dahlinin büyük ol
duğu vakıa ve vesikalarla sabit olduğu halde, bu ger
çeği kamuoyuna duyuran Hükümeti, aynı şeymiş
gibi, af müessesesinin ve bu müessesenin yer aldığı
Anayasayı kımyormuş gibi göstermeye çalışırsanız...
ıBAŞKAN — Sayın Avcı, son ciümlenlizi ifade
edin. Toparlamanız için de bir hayli sıkıntı çektiği
mi ve tolerans tanıdığımı da kabul buyurun. Yoksa,
elinizdeki metnin okunmasına bir 15 dakika daha za
man lâzım.
FUAT AVCI (Devamla) — O kadar yok; o ka
dar yok Sayın Başkan.
BAŞKAN — Lütfedin efendim, son cümlenizi .
söyleyin.
FUAT AVCI (Devamla) — Hay hay efendim.
.Müsaadenizle bir noktayı belirteceğim.
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BAŞKAN — Rica ederim, benim elimde değil
efendim.
FUAT AVCI (Devamla) — Keseceğim diyorum
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Üç dakika geçtiniz, bağlayın efen
dim, lütfedin. Son cümlenizi ifade edin.
FUAT AVCI (Devamla) — Kürsüden ayrılma
mayı icat eden arkadaşlardan değilim, esasen sey
rek çıkarım; keseceğim diyorum.
Hepimizin güvenliğinin ve hürriyetlerimizin te
mel direği olan Devlete ve Cumhuriyete tetik çeken
le, Allaih rızası içlin teslbillı çekeni bir tutaibiDiyor. ve
hatta tesibih çekeni lanetleyip; tetik çekeni dolaylı
da oîısa teşvik edip himaye edebiliyorsanız..
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Onlar çok
gerilerde kaldı; çok gerilerde kaldı o sözler.
BAŞKAN — Sayın İleri Dikmen, rica ederim
efendim; müdahale etmeyin efendim.

I güvenisizliikten uzak alarak istikbale emin bir gözle
t. »bakması, hayatını huzur ve güven içinde temadi et
tirmesi her şeyden evvel devletin ve rejimin kuvvet
li olmasına bağlıdır. Huzurlu ve mutlu bir hayat
yaşamak, güvenli bir toplum yaratmak; siyasî, ikti
sadî, sosyal koşulların ortaya çıkardığı kargaşalık
ları önlemek için her şeyden evvel sağlam ve temelr
H bir devlet yapısının mevcudiyeti gereklidir. Türk
Devleti kurulduğu günden bugüne kadar yapısının
sağlam temellere dayanması, devlet güçlerinin yasa
lara bağlılığı ve etkinliği, milli birlik ve beraberlik
sayesinde sağlanmış bulunmaktadır.

FUAT AVCI (Devamla) — Sözle ne kadar güvenlik, özgürlük, devlet derseniz deyin sizi devlet
ten yana, sizi güvenlikten yana ve hattâ sizi hürtfiyetlerden yana görmeye imkân yoktur.
HİKMET BALOĞLU (İçel) — O sizin görüşü
müz. Devlete sizden fazla sahibiz.
ETEM EKEN (Çorum) — O sizin kuruntunuz.
FUAT AVCI (Devamla) — İçişleri Bakanlığı
nın 1976 malî yılı (bütçesinin bu büyük ve kutsî görevi yapmakla mükellef olan İçişleri Bakanlığının
değerli mensuplarına, Türk Milletine ve memleketimize hayırlı uğurlu olmasını diler, Adalet Partisi
Grupu adına ve şahsım adına Yüce Heyetinize hür
metlerimi sunarım. (A. P. «ıralarından alkışlar)

I

I
I

I
I

I
I
I
I

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Avcı. Söz
sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Meclis Grupu adı
na Sayın Talât Oğuz'da. Buyurun Sayın Oğuz.
J
C. G. P. GRUPU ADINA TALÂT OĞUZ
(iMardin) — Sayın Başkan değerli arkadaşlarım;
1976 malî yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde
Cumhuriyetçi Güven Paritisi Millet Meclisli Gruıpunun görüş ve düşüncelerini arz etmek üzere buzu-- I
runuzda bulunuyorum.
I
İçişleri Bakanlığının bir ülkenin hayatında olan I
önemini, toplumun huzur ve güvenini sağlamasın- I
daki katkısını, asayiş ve emniyete müessir hadiselerin I
önlenmesinde suç oranlarının azalmasında, kanun I
ve nizamlara- saygıyı sağlamaktaki rolünü izaha ihti- f
yaç yoktur. Toplumun huzur ve güveni istikrara
kavuşması, istikbalin teminat altına alınması, va
tandaşın her türlü endişeden, her türlü tehlikeden, |
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Türkiye'nin bugünkü şartlar altında her şeyden
önce huzura ve güvene ihtiyacı vardır. Sosyal huzur
ve siyasî istikrar millî kalkınmamızı hızlandırır.
Değerli arkadaşlarım, iktidar ve muhalefet olarak
Anayasa ve yasaların çerçevesinde temel hak ve öz
gürlüklerin kullanılmasına, başkalarının temel hak
ve özgürlüklerine tecavüz edilmemesine itina göster
meliyiz. Devletin ve milletin bütünlüğünü tahrip
eden olayların üstüne hep birilikte yürümenin, parti
farkı gözetmeksizin bir memleket ve millet borcu
bulunduğunu unutmamalıyız.
Türkiye dünyada ağırlığı ve gücü olan bir dev
lettir. Türkiye'de huzursuzluk ortamını fırsat bile
rek, tahrik ve teşvik politikası güderek; kardeşi kar
deşe düşürmek isteyen mezhep ve ırk ayrılığı yara
tarak Türkiye'yi parçalamak isteyen iç ve dış örgüt
ler karşısında, -millî menfaatler açısından iktidarın
da, muhalefetin de kendisine düşen görevleri yerine
getirmesi kanısını taşımaktayız.
ıDeğerli arkadaşlarım, Ataitürk, «Gençliği yetiş
tirimiz, onlara ilim ve irfanın müspet meyvelerini
veriniz, aydınlığa onlarla kavuşacaksınız» demiştir.
Atatürkçü ilkelere bağlı olarak, Atatürk yolun
dan ayrılmak istemiyorsak, Türkiye'yi çağdaş uygar
lığın düzeyine yükseltmek idealini taşıyorsak; Türk
gençliğini her türlü politik çıkar ve istismar dışında,
millî birlik ve beraberlik ruhu etrafında toplama
şuuruna malik olmalıyız.
Fesattan, kinden, husumetten, tahrikten uzak du
rulmalıdır. Hepimizin vazifesi kanunların
uygu
lanmasına yardımcı olmak, güvenlik kuvvelerimin
vaZilfe görmelerini yasalar çerçevesinde kolaylaştıra
rak miemieketfte huzur ve güveni sağlamak, anarşiyi
yok etmektir,
Anarşiye destek olup devleti ve güvenlik kuvvet
lerini yıpratmaktan kimseye hayır gelmeyeceği kanı
sını taşımaktayız.
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Değerli milletvekilleri, devlet hayatımızın temi
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon KaralMsar) — i
natı,
Devletin ayakta durabilmesi, Cumhuriyet re
Sitelerde biz dövmedik?
jiminin muhafaza ve temadisi, her şeyden evvel kuv
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Sayın Mutlu, ben
vetli bir kolluk teşkilâtının mevcudiyetine bağlıdır.
umumî konuşuyorum,
Demokratik nizamı benimsemiş bütün çağdaş ülkeler
Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyetçi Güven Par
de, memleketin millî birlik ve beraberliği, vatan
tisi Millet Meclisi Grupu, kanunsuz şiddet hareket
daşın huzur ve emniyeti, Devletin iç ve dış güven
leri nereden gelirse gelsin bunların karşısındadır.
liği
için, Anayasa kuralları içerisinde yasaların tat
Kanunsuz eylemlerin ve şiddet hareketlerinin dev
bik edilmesi ve yasalar çerçevesinde vatandaşlar ara
let gücüyle mutlaka bastırılmasını istiyoruz. Aynı
sında hiçbir tefrik yapılmadan, amme nizamının
hareket bir grup tarafından yapılınca kınayan, bir
teessüs etmesi iâzım geldiği inancını taşımaktayız.
başka grup tarafından yapılınca destekleyip, alkışla
yan; öğrenci otobüsleri Ocak ayında durdurulmak is-ı
Devlet hayatını tanzim eden ve Cumhuriyeti
tenince kıyameti koparan; fakat aynı şiddet hareketi,
ayakta tutan Anayasamızın ve yasaların suç saydığı
aynı engelleme, otobüs durdurma, sınav durdurma
fiillerin işlenmemesi için, kollayıcı tedbirler yanın
hareketleri Temmuz ayında solcu ve aşırı solcular
da; siyasî, sosyal ve iktisadî alanda gerekli tedbirle
tarafından yapılınca bunu hoş gören hatta destekle
rin alınması gerektiğine inanmaktayız.
yen çarpık tutumu ve iki yüzlü davranışı kınıyoruz.
Şunu ifade etmek mecburiyetindeyim ki; bütün
Değerli arkadaşlarım, içişleri Bakanlığı bütçe
siyasî teşekkülleriyle Anayasa kuruluşlarıyla kamu
müzakereleri sebebiyle bir defa daha bütün yurtse
I kuruluşlarıyla Türk Milleti olarak, şehit kanlarıyle
verleri, büütn, cumhuriyetçileri, bütün milliyetçi
kurulmuş Türk Devletini ve onun varlığı olan Cum
leri demokratik rejimin sıhhatli şekilde yaşamasını
huriyeti, her türlü iç ve dış tehlikelere karşı elbir
isteyen bütün demokrasi aşıklarını, açık ve gizli
liği ile muhafaza ve idameye mecburuz. Atatürk'ün
yıkıcı örgütlere, şehir ve kır eşkıyalığına, anarşik
eseri bulunan Cumhuriyetin ve Devletin hepimiz el
eylemlere, şiddet ve zorbalığa karşı elele vermeye
birliği ve gönül birliği ile bekçisi olmasını bilmeliyiz.
çağırıyoruz.
Sayın arkadaşlarım; son aylarda ve geçen yıl, is
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Bu beyanı Türtikbalin teminatı, ilim ve irfan yuvası bulunan üni
keş'e ithaf ediniz.
versite ve yüksek okullarımızda, anarşi ortamını
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Beyefendi biraz
andıracak şekilde tartışmalar başlamış; fikir ve dü
evvel ifade ettim ki konuşmalarım...
şünce özgürlüğü eyleme dönüşerek, üniversite, yük
BAŞKAN — Sayın Oğuz rica ederim cevap ver
sekokul ve kurumların meydanı kana boyanmıştır.
meyiniz. Sayın Baloğlu siz de müdahale etmeyin
Birçok kamu kuruluşları ve yardımlaşma dernekleri
efendim.
nin memleketin her şeyden evvel huzur ve güvene
Sayın Oğuz, cevap vermeye mecbur değilsiniz,
muhtaç olduğu bir dönemde giriştiği hareket ve kış
rica ederim devam buyurun.
kırtmalar, yapılan toplantıların çatışmaya ve kana
dönüşmesi; vatandaşlar arasında gruplar meydana
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Başüstüne Sayın
gelerek, vatandaşların ikiye bölünmesi, özlemini duy
Başkanım.
duğumuz huzur, güven ve mutluluğu tamamen zede
En büyük arzumuz ve temennimiz, kanuna say
lemiş olduğunu belirtmekte yarar görmekteyiz.
gının yerini şiddet ve zorlbalık almasın, iftira ve küfür,
Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Gru
fikrin ve meşru tenkidin yerine geçmesin; hırs, öfke
pu olarak, aziz Atatürk gençliğine şu kürsüden ses
ve hırçınlık akılları ve vicdanları susturmasın.
leniyorum:
Aziz gençler; Atatürk'ün ışıklı yolu, O'nun topCumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Gru j
pu olarak demagojiye, iç kavga ve anarşik kışkırtı j layıcı ve birleştirici milliyetçiliği, ilim ve irfana taal
luk eden irşatları dururken; Lenin, Stalin, Mao tak
cılığa karşı, demokrasi ve hürriyetleri savunuyoruz.
litçiliğine özenmeyiniz. Komünizm de, faşizm de
Yine Grup olarak; sınıf, ırk, mezhep kavgası körük
Türklüğe yabancıdır; insan haysiyetine aykırı, zor
leyenlere karşı millî bütünlüğü ve beraberliği inanç
balık ve zulüm rejimleridir. «Halklar» sözü ile ırkçı,
la savunduğumuzju ifade etmek isteriz. Her türlü
mezhepçi, sınıf kavgacısı nifaklarla büyük bir milşiddetin ve yıkıcılığın karşısında, kanun hâkimiye
I letin Öz kardeş olan evlâtlarını birbirine düşürmeye
tinin savunulması gerektiğine inanmaktayız.
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ve birbirine kırdırmaya kalkışanların caniyane oyun
larını bozunuz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ola
rak; Türk vatanına, 'onun bütünlüğüne, Türk bay
rağına bağlı olan ve kendisimi Türk sayan herkes
Türk'tür. Ülkemizde her üyesi eşit vatandaşlık hakılarına sahip olan, bu vatanın öz sahibi saydığımız
tek bir millet vardır. Onun bütünlüğünü korumak
vatan borcudur ve bu, Anayasamızın her sorumlu
ya, her yurttaşa yüklediği 'bir görevdir.
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Bi
zim düşündüğümüzü söylüyor, uygulamıyor.
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Sizin fikrinizi söy
lüyorum Sayın Mutlu.
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Oğuz, Sayın
Mutlu rica ederim.
'Devam buyurun efendim,

devam buyurun.

TALÂT OĞUZ (Devamla) — Milyonlarca insa
nın fedakârlığıyla kurulan Türk Devletini ve Cumhu
riyetini korumakla mükellef bulunan İçişleri Bakan
lığının görevi; ülkemizde huzur, asayiş ve güveni
sağlamak; vatandaşlarımızın can, mal, ırz ve na
mus emniyetini korumak ve güvence altına almak
tır. Eğitim, moral ve teçhizat bakımından yeterli
bir polis ve jandarma teşkilâtı, iç güvenliğimiz için
hayatî ihtiyaç halindedir. Bu yolda, yıllardan beri
sarf edilen bilinçli çabalarla bir hayli mesafe alındı
ğını biliyoruz. Noksanların kısa zamanda tamam
lanmasını temenni etmekteyiz.
Değerli arkaidaşİarım; güvenlik kuvvetleriniin yıpratıliması, itibardan düşürülmesi, 'bütün ülkelerde
yılkıcı Örgütlerin ve aşırı sıol militanlarının başta ge
len hedefleri arasındadır. Türkiye'de de aşırı sıol,
12 Malttan önce ve sonra, Devletin güvenlik kuv
vetlerini yıpratmak için her çeşit iftiraya baş vurımuştu; bugün de bu iftiralar devam etmektedir.
Türkiye'de 'bir zulüm ve tahakküm idaresi kurmaya
heveslenenler, yani aşırı sol faşistler, Türk polisine
Allah'ın günü «Faşist» diye saldırıyorlar. Cumhuıiyetçli Güven Partisi Millet Meclisi Grupu olarak,
malum bir aşırı sol taktiği ile faşist ithamını savuran
devlet ve rejim 'düşmanlarının maskesini indirmeye
dövam edeeeğknlizi arz ederim.
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) İkinci maskeyi
de inldirsin.
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) —
Hem iktidar olacaksın, hem de siz..
BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin
efendim. Sayın Oğuz, beş dakikanız var; ona gö
re toparlayın efendim*
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TALÂT OĞUZ (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — O sırada mas
kesini de inldirsin.
BAŞKAN — Sayın Ölçen rica ederim siz bari
yapmayın efendim.
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) —
Maskeyi lütfedip de indirsin,
BAŞKAN — Kendi üslubu efendim. Yani, sizin
giibi düşünmeye mecbur değil ki efendim.
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) —
İktidar da olsanız böyle konuşmaya hakkınız yok.
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Arkadaşlarım,
biraz evvel söyledim, tehlike nereden gelirse gelsin
karşısında olduğumuzu şu krüsüden ifade ettik. Bu
beyanlarımız her şeyi ifade ediyor; 'kanun hâki
miyetini ifade ediyor, Anayasa hakimiyetini ifade
ediyor; Biz, Anayasadan yanayız. Biz, yasalardan
yanayız.
Refaha, mutluluğa, hizmetle yönelmiş bir sosyal
hukuk devletli anlayışı içinde, idareye terettüp eden
vazife ve mesuliyetler çoktun Türkiye'de, Devlet
çarkı çok ağır işlemektedir. Bürokratik engeller,
idarî yasaların eski yöntemlerle mücehhez olması
ve idarenin koşar adımlarla illerfeyen hayatı takip
edememesi, sosyal ve iktisadî koşulların değişen ve
gelişen ihtüyaçlara cevap vermemesi, çağın gereğine
ayak uyduramaması; eskimiş yasaların muhafaza edi
lip değiştirilmemesi, idarî hayatımızda işlerin çok
ağır işlemesine sebebiyet vermektedir.
İçişleri Bakanlığı, kendisinden beklenen hizmet
leri tam olarak yerine getirebilmesi için, mioderin
âmme idraesi prensiplerine ve gelişmekte olan sos j
ya), bünyemizin isteklerine uygun bir kuruluş ve işle
yişe sahip olmak mecburiyetindedir.,
Anayasa Mahkemesi, Dernekler Kanunu ile Üni
versiteler Kanununun bazı maddelerini ipltal etmiş
bulunmaktadır. Anayasamız 1971 tarihinde tadile
uğramıştır. Yapılan Anayasa değişikliğinin ışığı al
tında, sosıyal ve hukukî hayatımızda hâsıl olan boş
luğun doldurulması için gerekli yasaların biram, evvel
Meclise getirilmesine ve iptal edilen Dernekler Ka
nunu ile Üniversiteler Kanunundaki boşlukların dol
durulması yönünden de gerekli yasaların hazırlan
ması lüzumuna inanmaktaıyıız^
Değerli milletvekilleri; Türkiye'de büyük fedeıkârlıklarla yasaların ciddî tatbiki suretiyle ve alınan
tedbirlerle teessüs eden huzur ve nizamın aşırı s'olcu19 —
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ların serbest bırakılması ve kışkırtıcı örgütlerin yeni
den kurulması ile 'bozulduğu bir gerçektir, bundan
elem duymaktayız.
Emniyet Umum Müdürlüğü emrinde çalışan ba
yan polislerin sorunları üzerinde 'durmakta yarar
(görmekteyim.
Emniyet Teşkilâtı bünyesinde bugün binin üstünIde bayan polis vaziıfıe görmektedir. Balyan polisler
den, genellikle büro iMzmdtlerinde yararlanılmak
tadır. Levazım şubesinde, özel kalemde, pasaport
şubesinde görevlendirilen bayan polislere son yıllar
da halva'ailanlarında da görieıv ver!ilirniLştir.ı
Balyan polisilerin en önde gelen meslekî sorunları,
takdir ve taltiften istisna edilmeleridir. Emniyet Teşkilâtmda taikldir ve taltif, polislerin yakaladıkları
suçlu, ya da suç eşyasına göne yapılmaktadır. Takdir
ve taltif yönünden erkek polislere tanınan imkânla
rın, bayan polislere de tanınması llüzurn ve zarureti
ne inanmaktayım.
SÜLEYMAN MUTLU (Afıyon Karahüsar) —
Devikit polisiyle pariti polisini aiyır evvelâ.
BAŞKAN — Sayın Muitlu, rica edenim efendim...
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, Malatya ve Mardin'de cereyan öden hadiseler
üzeninde durmakta fayda mülâhaza ediyorum.
Mardin ve Malaitya'daki operasyon netiicesinde
öldürülen kişiler, Devletin nizamını ayakta tutan
yasalara aykırı hareket etmeleri sebebiyle ve Ceza
Kanunu muvacehesinde fiilleri suç teşkil ettiğinden,
jandarma ve polislerle müsademe yaptıklarından ve
janldarmanın ve polisin bu hareketi Janldarrna Nizam
namesinin...
SÜLEYMAN MUTLU (Afyon Karahisar) — Gü
le iter buna gülerler. Devlet, öldürmez, muhakeme
eden
BAŞKAN — Sayın Muitlu, çok rica ederim efen
dim.
TALAT OĞUZ (Devamla) — Kanunu okuyun,
•kanunu okuıyun.
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Yasa dişidir
'bu; cinayet, cinayet...
BAŞKAN — Çok rica ederim...
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Zaibıta, Jandarma
Nizamnamesinin 270 ve Polis Vazife ve Salâhiyet
Kanunumun 14 neti maddesine uyan yasal harekette
bulunduğundan ve tamamen yasalar çerçevesinde va
zife ve salâhiyetini kullandığından, bu operasyon
da yasalara aykırı fiilî bir durumun olmadığı ka
nısını taşımaktayız.
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BAŞKAN — Sayın Oğuz, müddetiniz bitmek
üzeredir, lütfen son cümleleninizi ifade edin efen
dim.
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Polise ateş etmek
hakkını kendilerinde görenler, polisi görev yapamaz
hale getirmek istemektedirler.
Değerli arkadaşlarım, son sözlreimi bağlamak
istiyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan değeri
sözdü, kanaatümize göre büyük ölçüde Marksist teo
riden ilham alan bir konuşma yapmıştır. Sınıf kavıgaısı tahrikçiliği, Marksist cemiyet ve tarih anlayıişıiyle Atatürkçü ve milliyetçi görüş bağdaşmaz.
. KEMAL ATAMAN (Ankara) — Siz Marks'ı da
okumamışsınız.
BAŞKAN — Sayın Oğuz, bağlayın lütfen. Başka
bir grup sözcüsünün konuşmasını tefsire tabi tutar
sanız ona söz hakkı doğar,. ;bu iş böyle uzar güder.
Rica ederim...
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yargıyı tef
sir ediyor; sözcümüzü tefsir etmiş çok mu?
ıBAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ederim...
Sayın Oğuz, bağlayın efendim; lütfen son cüm
lenizi ifade edin:
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım...
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — O her şeyi tef
sir eder.
BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ederim, rica
edenim...
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Emniyet Teşkilâtı
nın modern bir hale getirilmesi, gelişen ve değişen
hayat şartlarına intibak estirilmelerini temin bakımın
dan, 10 milyar lira tahsisatı öngören ve yeniden
düzenlenen tasarının Hükümet tarafından hazırlan
mış idMuğunu, Meclislere sevk edildiğini müşahede
etmekle memnuniyeltimizi belirtiriz,
İçişleri Bakanlığı bütçesinin Türk Millerine ve
İçişleri Bakanlığının sayın mensuplarına hayırlı ve
uğurlu olmasını 'temenni eder; huzurlu ve güvenli
bir düzenin biran evvel kurulması temennisiyle Yü
ce Parlamentoyu ve İçişleri Bakanlığının değerli
mensuplarını saygılarımla selâmlarım (C. G. P. ve
A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan...
BAŞKAN — Sayın Ölçen, ne oldu efendim,
ne hakkında?,.
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ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sözcü arka
daşımız Saym Talât Oğuz, - eğer yanlış tespit etmemiişısem - «Lemnciliğe, Majocuıluğa özenmeyiniz;
faşizme özenmeyin'iz» gıilbi (bir cümle sarf etti.;
BAŞKAN — Efendim, rica ederim siz sataşmayı
söyleyin.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Eski bir Cum
huriyet Halk Partisi milletvekili olan Sayın Talât
Oğuz, acaba bu cümleyle kime hitap ediyor?
BAŞKAN — Efendim rica ederim. O cümleyle
'kime hitap ettiğini söylemeye mecbur mu; siz niye
alındınız efendim? Çok rica ederim efendim, çok rica
ederim, hiç lüzumsuz şey.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (istanbul) — Yüce Meclise
hitap ediyorsa, Yüce Meclis Leninistliğe, Maoculuğa
özenmiyor Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, siz bana hitap edeceksi
niz.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Peki size hi
tap ediyorum.
BAŞKAN — Sayın Ölçen, bana hitap edeceksiniz,
benden bir isteğiniz varsa onu söyleyeceksiniz.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ettim efen
dim.
BAŞKAN — Dediniz ki, «Bu cümleyle neyi kaste
diyor, kime söylüyor?»
Mecbur değil. Böyle bir şey yok. Siz neden üze
rinize aldınız? Rica ederim oturun lütfen efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Ben üzerime
almadım. Yalnız, bu şekilde Yüce Meclise hitabını
yakışıksız buluyoruz.
BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim efendim.
Çok rica ederim Sayın Ölçen; yani bu yaptığınız yan
lış bir yoldur. Mutlaka bazı şeyleri söylemeye mecbur
değilsiniz efendim.
NURETTİN KAR'SU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, siz bile kabul ettiniz.
BAŞKAN — Sayın Karsu rica ederim. «Söylerse
niz»' dedim. Ben ikaz ettim. «Eğer böyle tefsir eder
seniz, söz hakkı doğar» dedim ve susturdum. Demek
ki söz hakkı doğmamış.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Doğdu doğdu.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; İçişleri
Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Ge
nel Komutanlığı Bütçe Kanun tasarıları üzerinde
grupların görüşmeleri bitmiştir. Kişisel görüşlerini
açıklamak üzere sırada olan Sayın Kemal Ataman,
kişisel görüşlerini ifade etmek üzere, sırasını Sayın
Kâmil Kınkoğlu'na vermişlerdir.
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Buyurun Sayın Kırıkoğlu. (C. H. P. sıralarından
alkışlar)
Süreniz 10 dakika ile kısıtlıdır,
hatırlatıyorum.
(Gürültüler) İfade ettim efendim, görüşebilir. «Kişisel
görüşlerini açıklamak üzere» diye de tasrih ettim.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Ankara) — Sayın Başka
nın arzulan üzerine ifade ediyorum : Kişisel görüşle
rimi arz edeceğim.
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Cumhuriyet
çi Güven Partisi sözcüsü konuşmamın gerçek anla
mına varamamış. Plaklar düşünmez, öğrendiklerini
tekrarlar. Sanıyorum, cevabını az sonraki konuşmala
rımdan belki alacaktır. Şimdi Malatya olaylarına ge
liyorum.
Değerli arkadaşlarım; Malatya olayında da, «Kim
lik kartlarını sordu» diye bir polisle bir bekçiyi öldür
dükleri iddia edilen 4 gençten birisi kaçıyor; 3'ü Beylerderesi'ndeki bir bağ evinde sıkıştırılıyor. Yine iddia
ya göre, içeridekiler pencereden ateş açınca, bir kar
şı ateş başlatılıyor ve operasyon bitiyor. Sonuç : 3
ölü. Hikâyenin özeti bu.
Polis ve belciyi acaba kaçtığı söylenen kimse ya
da bir başkası mı öldürdü, yoksa bu 3 gençten biri
si mi? Gençler mahkeme huzuruna çıkmadılar ki, on
lara konuşma olanağı verilmedi ki durum aydınlan
sın. Muhakeme edilmelerine, hâkimden karar alınma
sına gerek görülmeden, kim vermişse, idam fermanını
vermiş ve 2 saat içinde infaz edilmiş. Adalet ve in
sanlık ölçüleri kalkınca 2 dakika bile yeterdi; fazla
uzatılmış.
Olay hakkında bildiğimiz bu kadar ama, gördük
lerimiz var; ayaklarından çamurlar içerisinde sürük
lenen bir cesedin fotoğrafı. Ana baba katillerinin ce
setleri bile, böylesine acımasız bir muameleye lâyık
görülemez. Hükümet geleneği haline gelen toplu im
ha hareketleri ülke ve milletin bütünlüğünü koruma
yerine, kuşakları birbirinden kanla ayırır. Malatya'
da bombalanan, gerçekten 3 genç değil, hukuk ye
Türk demokrasisidir.
Bir memlekette kanunun yerini politika alırsa;
yürütme erki, kendini yargı erki yerine korsa, böyle
bir ülkede artık hükümet buhranı değil devlet buhra
nı söz konusudur, devlet buhranı. (C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Anlıyor musunuz sayın
Güven Partililer? (C. H. P. sıralarından «Nereden an
layacaklar»* sesleri)
MEHMET ALTMIŞYEDlOĞLU (Kayseri) — Siz
anlayın kâfi.
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BAŞKAN — Sayın Kırıkoğlu, çok iyi takdir eder
siniz ki, Başkana ve Heyeti Umumiyeye hitap edecek
siniz. Lütfen devam buyurun.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Devamla) — «Halk ope
rasyondan sonra sevgi gösterisinde bulundu» deniyor.
Kim demişse, Türk halkına iftira etmiş, halt etmiş.
Değil öz evlâtlarının ölüsüne bu halk, kuş ölüsüne
bile acır. Her kırattaki faşizm, toplumda «Epileptik
sadizm» yaratmak, halkın duygularını alıştıra alıştıra
nasırlaştırmak ister; onun mayasında vardır bu.
Değerli arkadaşlarım; Mardin'deki mağara baskı
nı da karanlıktadır. Gazetelere yansıyan haberlerin
doyurucu yanı yok. Sömürü düzeninin süründürdüğü
insanlar, Türkiye'nin batısında da doğusunda da ço
ğunluktadır. Ne var ki, bireyler arasındaki farklılaş
manın ötesinde, bölgeler arası farklılaşma daha çok
doğuda acısını duyurmuştur. Bu acıyı paylaşmak ve
bundan düzeni sorumlu tutmak yerine, etnik neden
lerle, Doğu halkını suçlamak büyük yanlıştır. Uzun
yıllar emperyalizm Doğudaki Kütçülüğü kendi çıkarı
gereği ayakta tutmaya çalışmıştır. Cumhuriyet Hükü:
metleri de Doğuya anlayışlı bir politika götürememiş;
zaman zaman zulüm ölçüsüne varan uygulamalarla
Doğu ve Kürtçülük konusunu günümüze miras bırak
mıştır. Etnik grupların varlığını çeşitli hesaplarla
abartmak, üstüne üstüne gitmek kötü niyetlere yar
dımcı olmaktan başka yarar getirmez. Değişik kılık
ta siyaset pazarına sürülmek istenen şovenizim, karşı
şoven akımları kamçılar. Atatürk milliyetçiliğini yö
rüngesinden çıkararak, kafatasçı ve Nazizm macera
cılarını baş ağrısı haline getirir.
Millet Meclisinin sayın üyeleri; geçmiş yüzyılların
yoğunlaştırdığı karanlık dünyasından kurtulmanın
eşiğindedir Tür'kiye. Hedef ve kişi saptayarak adam
öldüren caniler, cepheci kabadayılar, dışarda vatan
kurtaran arslanlar gibi dolaşırken; «Sömürüye son,
Türkiye'ye bağımsızlık» diyenlerden toprak altında
yatan, ya da demir parmaklıklar arkasında işkence
görenler var bu memlekette.
Vurgun, teşvik fonu, rüşvet zenginlerinin «büyük
iş adamı» diye itibar gördüğü bir toplum gerekmez.
bize. Afyonla, esrarla beyni uyuşmuş diskotek mas
karalarının baba otomobilleri ile sokaklarında tur at
tığı bir ülke değil, emeğin gerçek değerine kavuştuğu
bir ülke olacaktır Tür'kiye.
Bu toprağı seven, insanlarını seven, halkçı ve dev
rimci güçler bunu başaracaktır. İsteseniz de istemese
niz de başaracaktır. Tarihî süreç onlardan yana; ge
lecek, onlardan yanadır.
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içişleri Bakanlığı mensuplarına, Sayın Bakana ve
Yüce Meclise yürekten saygılar sunarım. (C. H. P.)
sıralarından alkışlar)
BA.ŞKAN — Teşekkür ederim1, Sayın Kırıkoğlu.
Sayın Bakan söz istiyorsunuz. Buyurun Sayın
İçişleri Bakanı.
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, aynı
:
ki def a konuşmuş oldu.
BAŞKAN — Sayın Ataöv, benim elimde Danış
ma Kurulu kararı var.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kaçıyorsun.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Ankara) — Burada konuşacağınıza kürsüden konu
şun.
KEMAL ATAMAN (Ankara) — O zaman bek
leyin Sayın Bakan.
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Karsu, daha İçiş
leri Bakanı kürsüye çıkmadan...
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hayır, tele
fondan kaçıyor da.
.
BAŞKAN — Rica ederim efendim, o ayrı bir şey,
onu ayrıca kendisi ile görüşün.
Buyurun Sayın Asiltürk.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri ;
Hepinizin de malumları olduğu üzere, vatandaşla
rımızın hayatlarını güven içerisinde devam ettirebil
meleri bakımından son derecede önemli iki fonksiyon;
memleketin genel asayiş ve iç güvenliğini sağlamak
ve kamu düzenini korumak görevleri, İçişleri Bakan
lığının uhdesindedir.
İçişleri Bakanlığı, kamu hizmetlerinin vatandaşla
rımıza en süratli ve faydalı bir tarzda götürülebilmesi
için; memleketi, Anayasamızın emrettiği şekilde mül
kî idare bölümlerine ayırmaktan ve bu bölümlerde
teşkilâtlanacak, merkezî hükümete bağlı taşra kuru
luşlarının çalışmalarını denetim ve gözetimi altında
bulunduracak, aralarında koordinasyon ve işbirliğini
sağlayacak mülkî idare amirlerini göreve almak, ye
tiştirmek, atamak ve yönlendirmekten de sorumlu bu
lunmaktadır.
Vatandaşlarımızın mahallî ve müşterek ihtiyaçla
rını karşılamak üzere, mahallî idarelerimizin teşkilât
landırılmaları ve faaliyetlerinin denetlenmesi; vatan
daşlık haklarının teminat altında bulundurulması
amacıyle şahsî hal sicillerinin tutulması ve memleket
içindeki nüfus hareketi erinin takip edilmesi; harpler
de ve tabiî afetlerde, vatandaşlarımızın maruz kalabi-
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lecekleri can ve mal kayıplarını asgarî ölçüye indire
cek sivil savunma tedbirlerinin alınması ve gerektiğin
de uygulanabilecek şekilde plan ve programlara bağ
lanması; karayollarında trafiğin tanzim ve denetlen
mesi de, Bakanlığımızın uhdesinde bulunan diğer
önemli görevler arasında yer almaktadır.
Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri;
Vatandaş olarak en tabiî hakkımız, hayatımızı hu
zur ve güven içerisinde idame ettirebilmemizdir. Dev
letin başta gelen görevi de, vatandaşlarına bu imkâ
nı sağlamak üzere kamu düzenini korumak, genel gü
venliği sağlamaktır,
Son 7 - 8 yıldan beri, dünyanın hemen bütün ül
kelerinde çeşitli ölçü ve derecelerde anarşik olaylar
cereyan edegelmektedir. Memleketimizde de, benzer
olaylar görülmekte, ideolojik maksatlı, aşırı cere
yanların tesiri altında, vatanımız bir anarşi ortamı ha
line getirilmek istenmekte ve bu yoldaki tahrik ve teş
vikler ısrarla sürdürülmektedir. Hepinizce bilinen ve
üzüntü ile takibedilen bu durum, içinde yaşadığımız
devrede kamu düzeninin ve güvenliğin sağlanıp ko
runması keyfiyetinin hayatî bir önem kazandığını gös
termektedir.
Bu sebeple memleketimizde, her şeyden önce iç
barışın sağlanmasının zorunlu hale geldiğine inanıyo
ruz. Yeniden büyük Türkiye'nin kurulabilmesi, millî,
güçlü, süratli, yaygın kalkınmanın gerçekleştirilebil
mesi, coğrafî ve zümresel dengesizliklerin giderilebil
mesi ve ağız tadıyle yaşanılan bir memleket olabilme
miz, hep buna bağlıdır.
Sayın Başkan, değerli üyeler;
Bu durum, zabıtamızın personel, araç - gereç ve
eğitim imkânlarının takviyesi yönündeki çalışmala
rın daha da artırılarak devam ettirilmesinin gerekti
ğini göstermektedir. Huzurunuza getirilen Bütçe, im
kânlar gözönünde bulundurularak, imkânlar ölçüsün
de, tamamıyle bu anlayışla hazırlanıp takdir ve tas
viplerinize sunulmuş bulunmaktadır.
Hedefimiz; zabıtamızı, Anayasamızın teminatı al
tında bulunan fikir ve inanç hürriyetleri ile diğer te
mel hak ve hürriyetlerin kullanılmalarını engellemeye
yönelecek her türlü teşebbüs ve davranışı önleyecek
güce mutlaka ulaştırmaktır.
Genel zabıtamızın bir kanadı olan Jandarmanın
takviyesi, reorganizasyonu ve modernizasyonu konu
sundaki çalışmalar, Türk Silâhlı Kuvvetleri bünyesin
de yapılmakta olan reorganizasyon ve modernizasyon
çalışmalarına paralel olarak sürdürülmektedir. Türk
- 2 3
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Jandarmasının yeniden teşkilâtlandırılması ve dona
tılması için, 1973 yılından itibaren 10 yıl süre ile,
normal bütçe ödeneklerinin dışında, her yıl 210 mil
yon liralık ödenek, Yüce Meclislerce 1973 yılında ka
bul edilen 1632 sayılı Kanun gereği olarak alınmak
ta ve «Re - Mo Planı» çerçevesinde jandarmamızın
güçlendirilmesi amacıyle kullanılmaktadır.
Jandarma teşkilâtımıza paralel olarak, Emniyet
teşkilâtımızın da reorganizasyonu ve modernizasyo
nu için yapılmakta olan çalışmalar sonuçlandırılmış
tır. Kısaca «,Re - Mo Planı» diye adlandırılan ve 10
yılda gerçekleştirilmesi düşünülen bu planın malî por
tesi 10 191 602 115 liraya baliğ olmaktadır. Bu öde
neğin Yüce Meclislerden istenmesi amacıyle hazırla
nan tasarı, en kısa zamanda huzurlarınıza getirilecek
tir ve Millet Meclisi komisyonlarına sunulmuştur. İl
gi ve iltifatınızı esirgemeyeceğinize inandığımız bu ta
sarının kanunlaşması halinde, Türk Polisinin Devleti
ne ve milletine lâyık olma arzu ve gayretleri teşvik
edilmiş olacaktır.
Sayın Başkan, değerli üyeler;
Zabıta kuvvetlerimiz Anayasa düzeninin korunma
sında, anarşik olaylarla, halkımızın huzurunu kaçı
ran her türlü kanunsuz davranışın önlenmesinde ve
suçluların yakalanmasında kendilerine düşen görevi,
icabında canlarını da feda ederek yapmaya çalışmak
tadırlar.
Görevlerini yaparken hayatlarını kaybeden zabıta
mensuplarının eş ve çocukları ile görevleri başında ya
ralanarak sakat kalan zabıta görevlilerinin gelecekle
rini güven altına almak amacıyle eski yıllarda çıkarıl
mış bulunan 1475 sayılı Nakdî Tazminat Kanunu, bu
gün için yetersiz hale gelmiştir. Bunu gözönünde bu
lunduran Bakanlığımız, genç yaşta ve küçük rütbede
ölenlerin ailelerinin uğradıkları zararları karşılayacak
bir seviyeye getirmek maksadıyle, ölüm halinde öde
necek tazminatı, şehidin kendi sınıf ve kadrosuna gö
re yükselebileceği aylığın 16 katına çıkarılmasını ön-;
gören; daimî sakatlıkta verilecek tazminatı da, günün
şartlarına uygun duruma getiren yeni bir değişiklik
tasarısı hazırlayarak Başbakanlığa sunmuş, Başba
kanlıkça da bu tasarı Yüce Meclise gönderilmiştir, il
gilerinizle tasarının öncelikle kanunlaşacağına olan
inancımı arz etmek isterim.
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri;
Emniyet ve asayişi teminle görevli olanların, gö
revlerini kanunları ihlâl edenlere karşı tam bir taraf
sızlık içinde yapmaları; cana, mala, ırza ve Anayasa
teminatı altında bulunan temel hak ve hürriyetlere yö—•
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nelecek kanunsuz davranışları, nereden ve kimden ge- I
lirse gelsin anında önlemeleri, suçlularını anında ya
kalayıp adalet huzuruna çıkarmaları ve vatandaşlar
la ilişkilerinde karşılıklı olarak sevgi ve saygı esasına
uymaları konusunda amirlerince devamlı olarak uya
rılmaları bakımından gerekli itina gösterilmektedir.
Bakan ve Bakanlık olarak bu konulara azamî önem ve
ağırlık verdiğimizi ve her olayda, titizlikle bu konu.
üzerinde durduğumuzu belirtmek isterim.
Ancak şu noktada da görüş birliği içinde olduğu
muza inanmak istiyorum : Zabıta tarafsız olacaktır.
Kanuna, nizama aykırı davranışta bulunan ve suç iş- I
leyen herkese, suçlunun kim olduğuna, nereye ve han- I
gi fikre mensup olduğuna bakmaksızın kanun ne ya- I
pılmasını emretmişse onu yapacaktır. Bir. zabıtanın
tarafsızlığı ve vatandaşa eşit muamele etmesi prensip
lerinden bunu anlıyoruz. Bunun herkesçe de böyle an- I
laşılması gerektiğine inanıyoruz.
Zabıtanın burada bir yerde taraf olduğunu da be
lirtmeden geçemeyeceğim. Zabıta bir taraftır. Neyin
tarafıdır? Anayasanın tarafıdır. Neyin tarafıdır? Ka
nunun tarafıdır. Neyin tarafıdır? Devletin tarafıdır.
Zabıtanın tarafsızlığını böyle anlamak gerektiğinde,
hepimizin iştirak halinde olmasını arzu ve temenni edi
yorum ve buna böylece inanmak istiyorum.
Değerli arkadaşlarım; diğer devlet memurları gün
de 8 saat görev yaptıkları, haftada iki gün dinlenebil
dikleri halde; zabıta mensupları günde aralıksız 12 sa
at çalışma'kta ve haftada ancak bir gün istirahat ede
bilmektedir. Bu durum zabıta hizmetinin günün 24
saatinde aralıksız olarak sürdürülmesi gereken bir hiz
met olmasından ileri gelmektedir.
Bu güç hizmet dalında ve daireleri dışında açıkta
görev yapan zabıta mensuplarına fazladan yaptıkları
çalışma karşılığı olarak verilen ayda 1 040 lira tuta
rındaki fazla çalışma ücreti, bu yıl Bütçe ve Plan Kar
ma Komisyonunun üyesi bulunan değerli senatör ve
milletVekili arkadaşlarımızın yaptıkları teşebbüsle brüt
1 540 liraya çıkarılmış bulunmaktadır. Huzurunuzda
bu hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür etmeyi,
zeVkli bir görev sayıyorum.,
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Zabıtamızı her yönden takviye edici bu çalışma
ların asıl amacı şüphesiz, memleketimizin genel em
niyet ve asayişini, halkımıza huzur verecek bir sevi
yeye çıkarmaktır.
Bu amaçla alınmakta olan mani zabıta tedbirleri
nin müessir neticeyi doğurâbilmesi için, zabıtanın ya
nında diğer kuruluş ve vatandaşlarımızın da, bu ko- j
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nuda kendilerine düşen görev ve mesuliyetleri zamânında ve tam olarak yerine getirmeleri gerekir, ka
naatindeyiz.
Özellikle önemli mal ve hizmetleri üreten veya
kasalarında büyük miktarda para bulunduran mües
seselerimizin, zabıtaca alınmakta olan genel dış koru
ma tedbirlerinin yanında, kendilerince alınması gere
ken özel iç koruma tedbirlerini kifayetli bir şekilde
almamış olmaları ve bu amaçla bizzat kurmaları ge
reken özel koruma teşkilâtlarını ya hiç kurmamış, ya
da kifayetsiz bir şekilde kurmuş olmaları dikkati çek
mektedir.
Son günlerde sık sık tekrarlanan ve adeta gelen
vatandaşın elini kolunu sallaya sallaya bankaya girip,
veznedara bir kâğıt uzatıp, «Şu kadar para vermez
sen canına okurum» şeklindeki basitlik içerisinde ya
pılan soygunların, başka türlü etkin olarak önlenmesi
nin imkânı yoktur. Zabıta olarak görevimiz dış ko
ruma tedbirlerini almaktır.
Değerli arkadaşlarım, bu hususta müesseselerin
üzerlerine düşen görevlerini mutlaka yerine getirme
leri lâzımdır, emniyet tedbirlerini mutlaka almaları lâzımdır^
Eğer bir banka gece soyuluyorsa, o bir adi soy
gundur. Ama göz'önünde gündüzün bankanın soyul
masına; bankanın idarecilerinin, Bankalar Birliğinin
bu ölçüde, giden paranın miktarına ve ehemmiyetsiz
olduğuna, bu paranın sigorta ile kendilerine hiçbir
zarar tevlit etmeyeceğine bakarak gerekli teşkilâtları
kurmamaları, memleket içinde, millet 'içinde, devlet
içinde bir problem halinde önümüzde bulunmaiktadır,
'Değerli arkadaşlarım;
Bu durumun önlenmesi için, sözü edilen müessese
lerin kendi iç korunmalarını sağlayacak tedbirleri biz
zat almaları ve bu koruma teşkilâtlarını kurmaları
amacıyle hazırlanıp Yüce Parlamentoya sunulmuş bu
lunan tasarının bir an önce kanunlaştınlmasında yarar
görmekte ve bize bu konuda da yardımcı olacağınıza
inanmaktayım.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Zabıtamızla ilgili diğer önemli bir çalışma hakkın
da da size kısaca bilgi arz etmek istiyorum :
Bilindiği üzere kıyı ve karasularımızın korunma
sı ve buralardaki kaçakçılığın men ve takibi görevi,
1956 yılında çıkarılan 6815 sayılı Kanunla İçişleri
Bakanlığına verilmiştir. Bakanlık bu görevi Jandarma
Genel Komutanlığı vasıtasryle yürütmeye çalışmakta
dır.
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Deniz yoluyle yapılmakta olan kaçakçılık ve kıyı,
karasuyu ve kıta sahanlıklarımızda yapılan çeşitli ka
nunsuz davranışlar karşısında, bu görevin önemi çok da
ha fazla artmış ve yapılması da son derece güçlenmiştir.
Millî menfaatlerimiz açısından da önem arz eden bu
görevin güçlü bir teşkilâtla yürütülmesi amacıyle ha
zırlanan ve görevin Deniz Kuvvetleri Komutanlığımı
za devrini öngören tasarı, bundan önceki dönemde kanunlaşamayarak kadük olmuştur. Konu Bakanlığımız
ca yeniden ele alınmış ve ilgili kuruluşlar ve özellikle
Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızla birlikte yapılan
çalışmalarla sonuçlandırılmıştır. Bu görev için; önem
li deniz kıyısına sahip diğer memleketlerde olduğu gi
bi, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel
Komutanlığına benzer şekilde, -içişleri Bakanlığına
bağlı olarak, yeni bir komutanlık kurulması ve bu
komutanlığa Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca per
sonel ve lojistik destek sağlanması keyfiyeti prensip
olarak kabul edilmiştir. Kıyı, karasuyu, kıta sahan
lığı ve ekonomik ilişkimiz bulunan deniz bölgelerinde
icrası gereken kolluk 'hizmetlerinin tamamından so
rumlu olacak ve böylece büyük bir boşluğu doldura
cak bu komutanlığın kuruluşu ile ilgili tasarı, kısa bir
süre sonra Başbakanlığa sunularak Yüce Meclislere
sevkedilmiş olacaktır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Memleketimizde büyük ölçüde can ve mal kaybı
na sebebiyet veren trafik konusu önemini korumak
tadır.
Karayolları ulaşımının planlanması ve bu plana
uygun olarak karayollarının yapım, bakım ve işletil
mesinden sorumlu Ulaştırma Bakanlığı ile Bayındır
lık Bakanlıklarının yanında, içişleri Bakanlığı da ka
rayolları üzerindeki trafiğin düzenlenmesi ve denetlen
mesinden sorumlu bir Bakanlıktır*
Millî bir felâket halini alan trafik kazalarının azal
tılması bakımından, trafik zabıtası kontrollerini da
ha müessir hale getirme ve karayolları üzerinde mo
dern trafik kontrol cihazları tesis etme yönündeki ça
lışmalarımız sürdürülmektedir.
1956 yılında çıkarılmış olan 6785 sayılı Karayolla
rı Trafik Kanunu bugün için eskimiş ve ihtiyaca cevap
veremeyecek duruma gelmiştir. Kanunun günümüzün
şartlarına uygun hale getirilmesi için, uzun yıllardan
beri yapılmakta olan çalışmalar sonuçlandırılmıştır.
Yürürlükte olan kanunun yerini almak üzere hazır
lanan tasarının kanunlaşmasının uzun zaman alacağı
nı düşünen Bakanlığımız, sadece trafik cezalarının ar
tırılması ve böylece bugün için manasını kaybeden pa-
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ra cezalarına caydırıcılık vasfı kazandırılması ve eh
liyet vermelerdeki «suiistimal yapılıyor» söylentilerini
ortadan kaldırmaya matuf, ehliyet verme hususunda
yeni bir prosedür getirilmesi amaçlarıyle ayrıca kı
sa bir tasarı da hazırlanmıştır. Çok yakında huzurla
rınıza getirilecek olan bu tasarının, ilgilerinizle sürat
le kanunlaşacağına inanıyorum.
Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri;
Zabıta ile ilgili konuşmamı bitirmeden önce, he
pimizin ortak endişesi olan bir konuya da kısaca te
mas etmek istiyorum.
Üniversite, akademi ve yüksekokullarımızda yeni
den başlayıp lise ve ortaokullarımıza kadar yayılmak
istidadını gösteren öğrenci olayları, gerçekten üzücü
dür ve başta, ana ve babalar olmak üzere hepimizi
ıstıraba garketmektedir.
1968'lerde dünyanın dört bucağındaki çeşitli ülke
lerde olduğu gibi, memleketimizde de başlayan ve
bizi süratle 19711 yılı şartlarına götüren öğrenci olay
ları, 1971 - 1974 döneminde nispî bir yatışma göster
mişse de, 1975 yılında yeniden ve daha da yaygınlık
göstererek artmış bulunmaktadır. Takdir buyurursu
nuz ki, bu olayları tek bir sebebe bağlamak ve ön
lenmesini de tek bir kuruluştan beklemek mümkün
değildir. Bu şekilde düşünmek hatalı olur. Böyle dü
şünürsek, evlâtlarımızı da, milletimizi de kısa zaman
da huzura kavuşturanlayız. Böyle bir düşünce, acıla
rın, huzursuzlukların devamına imkân vermeyecek
köklü tedbirleri almaktan bizi alıkoyar.
'Ben sorumlu Bakan olarak öğrenci olaylarının,
sadece polisiye tedbirlerle önlenmesinin mümkün ola
mayacağına kaniim. Olaylar çok yönlüdür, önlenme
si için. hepimize görevler düşmektedir. Kanunî, ida
rî ve esas olarak Millî Eğitim alanında alınması gere
ken çok yönlü tedbirlere ihtiyaç vardır. Bunları elbir
liği ile hepimizin düşünmesi, bulması ve uygulamaya
koyması gerekmektedir.
Bu hususta başta Parlamentomuz olmak üzere, so
rumlu Hükümet olarak bizim, yargı organlarımızın,
üniversite, akademi ve yüksekokul yönetim ve öğre
tim görevlilerinin, basınımızın, siyasî partilerimizin
yapacakları ve yapmaları gereken görevleri vardır. Bü
tün bu çevreler olayları serinkanlılıkla değerlendirip,
bunlar karşısında kendilerinin ne yapmaları, nasıl
yapmaları gerektiğine karar verebilir ve gerektiğinde
birbirleriyle elbirliği yapabilirlerse, bu meselenin kı
sa zamanda ve hepimizi memnun edecek tarzda çö
zümleneceğine samimiyetle inanıyorum.
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'Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Milletçe özlediğimiz iç barışın ve huzurun sağlan
masında vatandaşlarla Devlet ve Hükümet arasında
ki münasebetlerin de yepyeni bir anlayış içerisinde ye
niden düzenlenmesine, Millet - Devlet kaynaşmasının
süratle sağlanmasına ve milletimiz için çalışan ve on
dan bir parça olduğunu bilen idarenin müesseriyetinin artırılmasına ihtiyaç olduğuna burada bir kere
daha değinmeyi gerekli görüyorum.
Vatandaşın kendi devletine güvenebilmesinde, va
tan sathında Devlet jve Hükümeti tam bir tarafsızlık
içinde temsil etmek durumunda olan vali ve kayma
kamlarımıza büyük bir sorumluluk düştüğü şüphesiz
dir. Bu sebeple milletimizin sosyal hayatını her yön
den ve en iyi şekilde etkileyebilecek durumda olan va
li ve kaymakamlarımızın gerek seçilmeleri ve yetişti
rilmeleri, gerekse atanma ve yönlendirilmeleri konula
rına önem vermekteyiz.
'Sayın Başkan, değerli üyeler;
Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, İçişleri
'Bakanlığı, genel idarenin iyi işlemesinden, mahallî ida
relerimizin teşkilâtlandırılmaları ve faaliyetlerinin de
netlenmesinden, nüfus ve sivil savunma hizmetlerinin
düzenli bir şekilde yürütülmesinden de sorumlu bu
lunmaktadır.
İdarenin çok eskimiş bir mevzuatla iş yapmak du
rumunda kalarak pahalı ve yavaş işlediği, bu yüzden
kalkınma çabalarımızı kösteklediği, hiç değilse ona
gerektiği hızı vermediği hepimizce bilinmektedir. Ka
mu hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha adil, daha
ucuz ve daha süratli bir şekilde götürülebilmesi için
mevzuatımızın da süratle değiştirilmesi, idarî yapının
günün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi gerekmek
tedir. Bakanlığımız bünyesinde yapılan araştırma ve
incelemeler sonunda hazırlanan, bazıları bundan ön
ceki dönemde Meclislere de sunulduğu halde kadük
olan 20 kadar kanun tasarısı yeniden gözden geçiri
lerek Meclislere sevk için, tamamlandıkça Başbakanlı
ğa sunulmaktadır,
Çok güç şartlar içerisinde görev yapmakta olan
mahallî idarelerin çok düşük bulunan hizmet stan
dartlarının yükseltilmesi iç'in gerekli malî imkânlara,
yeterli personel ve organizasyona kavuşturulmalarını
sağlayacak idarî ve teşriî tedbirler de, sözünü ettiğim
araştırmalara dayanılarak tespit edilmiş bulunmakta
dır. Mahallî idarelerimizin iş yapar hale getirilmesi
için hazırlanan ve bir kısmı geçen devrede Yüce Mec
lislere de sunulmuş bulunan kanun tasarıları da yeni
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şartların ışığı altında tekrar gözden geçirilecek, sürat
le Başbakanlığa, oradan da Yüce Meclislere sunula
caktır.
Vatandaşlık haklarının hukukî dayanağını teşkil
eden ve yıllardan beri çok yetersiz usul ve imkânlarla
tutulagelen nüfus kayıtlarının ve büyük bir kısmı yıp
ranmış ve güvenirliliğini yitirmiş olan nüfus kütükle
rinin yenilenmesi çalışmalarına 1975 yılında bütün il
lerimizde başlanılmıştır. Bu çalışmalar, 1976 yılında
da aynı şekilde devam ettirilecektir.
Nüfus hizmetlerinin ileri ülkelerin seviyesine ge
tirilmesi amacıyle 1973 yılında çıkartılan Genel Nüfus
Yazımı Kanunu ile Nüfus Kanununun; merkez arşivi
kurulması, bucaklardaki nüfus teşkilâtının kaldırıla
rak hizmetin geçici memurlar aracılığıyle vatandaşın
ayağına kadar götürülmesi gibi diğer önemli husus
ların da, 1976 yılında gerçekleştirilmesine çalışılacak
tır.
Savaş ve tabiî âfetlerin sivil halkımıza verebilece
ği can ve mal kayıplarını azaltacak tedbirleri plan ve
programlara bağlamak ve vukularında uygulamak du
rumunda olan Sivil Savunma îdaresi Başkanlığına da
ha rasyonel çalışma imkânı vermek üzere hazırlanan
Sivil Savunma Kanunu tasarısı bu yıl Yüce Meclis
lere sunulacaktır.
«Devlet Tarafından Kullanılan Binaların Yangın
dan Korunması Hakkındaki Yönetmelik» üzerinde
de çalışmalar yapılmaktadır. Yönetmeliğin eskimiş hü
kümlerinin değiştirilmesini amaç edinen bu çalışma
lar sürade sonuçlandırılacak ve 1976 yılında yeni yö
netmeliğin yürürlüğe girmesine çalışılacaktır.
Sayın Başkan Yüce Meclisin değerli üyeleri; Ba
kanlığımız Bütçesi üzerinde söz alarak, Teşkilâtımız ve
faaliyetlerimiz hakkında konuşmaları ile bize ışık tu
tan değerli parlamenter arkadaşlarıma burada teşek
kürle sözlerimi kapatıyorum.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, soru soracağız.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Muhterem Başkan, konuşan arkadaş
ların temas ettiği hususlara kısaca birkaç cümle ile
değindikten sonra arkadaşlarımın sorularına cevap
vermek istiyorum, müsaade ederseniz.
BAŞKAN — Devam buyurun efendim.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Muhterem Başkan, değerli arkadaşla
rım;
Konuşma sırasına göre, ilk olarak bu kürsüye ge
len Demokratik Parti Sözcüsü arkadaşımızın çok bü
yük bir haklılıkla işaret ettiği; huzur ve asayişin poli-
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siye tedbirlerle, sadece polisiye tedbirlerle sağlanama
yacağı hakkındaki görüşüne - konuşmamın metninde
de işaret etmiştim - aynen katılıyorum, tç huzur ve
barış, bir milletin insanlarının birbirini sevmesine, bir
birini saymasına, birbirinin hak ve hürriyetlerine saygı
göstermesine bağlıdır. Bütün bu söylediğim şeylerin
hepsi maddî değil manevîdir. Birbirinizi sevmenin ve
birbirinizi saymanın maddî ölçüler içerisinde yerini
bulamazsınız, birbirinizin hakkına riayetin maddî öl
çüler içerisinde yerini bulamazsınız.
Bu bakımdan, iç huzur ve barışın sağlanmasında
en mühim etken ahlâkî değerlerdir, manevî değerler
dir; bunun değerini her zaman belirtmeden geçemi
yorum. Bunun yanında, eğer bir memlekette haki
katen bir kısım insan, diğerinin hak ve hukukunu,
maddî imkânlarını elinden alıyorsa, o memlekette de
elbette iç huzur ve barış olmaz.
Ama Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün
ağırlık verdiği, «sadece maddî meselelerimizi hallet
mek» iç huzur ve barışa yetmez değerli arkadaşlarım.
Elbette maddî istismarın, maddî sömürünün önüne
ıgeçme"k mecburiyetindeyiz - bunun altını çizerek be
lirtiyorum - ancak gerekli olan şey, yeter şart değil
dir. Sadece bunun sağlanması, iç huzurun, iç barışın
sağlanması için yeterli değildir. Bunun yanında daha
mühim olan, birbirimize sevgiye, birbirimize saygıyı
ihtiyaç halinde, yardıma muhtaç olduğu anda ona uza
nacak şefkat elini gösterebiliyor muyuz? tç huzur böy
le sağlanır, iç barış böyle sağlanır, bunun da bir tek
yolu vardır : Ahlâkî değerlerimize, manevî değerleri
mize sımsıkı sarılmak.
Değerli arkadaşlarım; şimdi müsaade ederseniz,
burada zikredildiği için, olaylar Hükümet tarafından
görüldüğü, yönetildiği, ortaya koyulduğu şeklinde anlatılmadığı için, ben Sayın Cumhuriyet Halk Partisi
Sözcüsü değerli arkadaşımızın bahsettiği olaylara kı
saca temas etmek istiyorum,
Değerli arkadaşlarım; bir tanesi Zeytinburnu olay
ları. 17 Ocak 1976 günü gecesi istanbul Zeytinburnu
semtinde asayiş ekiplerince kahvelerde yapılan arama
larda, Hasan Aksu adlı bir şahıs yakalanmış ve üzerin
de bir adet 7,65 çapında Fransız yapısı tabanca, 33
adet geco marka mermi, bir adet patlamaya hazır di
namit lokumu bulunması üzerine, soruşturmaya alın
mıştır.
Sanığın yapılan önsorgulamasında; bir örgüte men
sup olduğunu, eylemci militanlarla hücresel faaliyet
gösterdiğini, adresini bilemediğini, ancak polise göste— 27
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rebileceği bir evde bu faaliyetlerin yapıldığını bildir
mesi, itiraf etmesi üzerine kendisiyle beraber bu eve
gidilmiştir; 18 Ocak 1976 günü bahse konu eve gidil
miştir. Eve girilmek istendiğinde, evin içinden güven
lik kuvvetlerine karşı silâh kullanılmıştır değerli arka
daşlarım. Meydana gelen müsademede, karşılıklı silâh
kullanılmasında; evde bulunan ve bilâhara adının Atila Özkan olduğu anlaşılan şahıs ağır şekilde yaralan
mış, hastaneye kaldırılırken vefat etmiştir. Eve giren
güvenlik kuvvetleri, içeride bulunan Ali Naki Özkan,,
Mustafa Yapışkan adlı şahısları yakalamış; bu esnada
eve geldiği görülen ve durumu görünce güvenlik kuv
vetlerine saldıran Seyfi Cansu da yine zararsız hale
getirilmiş ve yakalanarak gözaltına alınmıştır.
Değerli arkadaşlarını; olay mahallinde yapılan
aramada* 3 adet tabanca, çok miktarda mermi, boru
dan imâl edilmiş 1 adet bomba, 2 adet sustalı bıçak ve
bazı bildirilerle dokümanlar ele geçirilm'iştir. Bilâha
ra, olayla ilgili oldukları ve örgütsel faaliyet içinde bu
lundukları tespit edilen Süleyman Karasakal, Hasan
Karasakal, Kemal Tuğ adlı şahıslar da yakalanmış
lardır. fstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesine sevkedilen şahıslardan 5 tanesi de tutuklanmıştır.
Değerli arkadaşlarım, şimdi ben burada bir çok
bilgileri size vermek arzusundayım. Ancak bu konu
lar mahkemelere intikal ettiğinden, mahkemelerde hâ
kim, Devletin hâkimi, millet adına karar veren hâkim,
bunları inceden inceye incelediğinden ben bunu uy
gun bulmuyorum. Yoksa daha önce Bütçe Plan Ko
misyonunda da söylediğim gibi bunları uygun bulmayışım, benim nazarımdan bir mahzuru olmadığından
değildir. Yanlış aksettirilerek, basında; «Sayın Bakan,
hir çok hadiselerin faillerini biliyorum; ama açıkla
yamıyorum dedi» şeklinde haberler intişar etti. Benim
açıklamadığım, bildiğim halde açıklamadığım haber
ler; bir mahzuru, politik mahzuru olduğundan değil, o
hususta tahkikat yürütüldüğünden; açıkladığım takdir
de ipuçları yok olacağından ve bir netice elde edileme
yeceğinden dolayıdır. Bunu bir kere daha belirtmekte
yarar görüyorum.
Değerli arkadaşlarım; Malatya olayları da aynı şe
kildedir. Uzun uzun bunları burada anlatabilirim; ama
bunların gizli olan bir çok tarafları, Türk hâkiminin
elinde değerlendirilmektedir. Anayasanın amir hük
müdür; adliyeye intikal etmiş mevzuları burada enine
boyuna görüşmemizde fayda yoktur. Bundan çekinme
yiz ve rahatlıkla hepsini açıklayabilirim; ama bir fay:
da görmüyorum, adaletin tecellisi bakımından fayda
görmüyorum, arz ederim.
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Değerli arkadaşlarım, bir hususu altını çizerek be
lirtiyorum : Bu kabil operasyonlarda suçluların canlı
olarak, öldürülmeden ele geçirilmesini canı gönülden
tasvip ediyorum, bu temenniyi arzu ediyorum. Daha
önce de açıkladım; değerli arkadaşlarım, doğrusu bu
dur; canlı olarak yakalanmalı, adaletin huzuruna çı
karılmalıdırlar. Buraya kadar beraberiz; ama...

korumanın, müdafaa etmenin im'kânı olacağını san
mıyorum. (M. S. P. ve A. P. sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar.)
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Sayın Bakan,
abluka edilirler, en çok iki gün sonra açlıktan teslim
olurlar ve ister istemez yakalanırlar,

ETİEM EKEN (Çorum) — Doğrusu da öyle, ör
gütündeki failler de ortaya çıkar o zaman.

İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(l*evamla) — Böyle bir imkânın olacağına kani de
ğilim.
Değerli arkadaşlarım;
ETEM EKEN (Çorum) — Devletin üç kişi tut
maya gücü yok mu? Bu kadar da demagojiye lü
zum yoktur efendim.
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Açlıktan tes
lim olurlardı.
BAŞKAN — Sayın Eken, rica ederim efendim...
Sayın Akalın, rica ederim efendim, siz ölçecek de
ğilsiniz onu efendim.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk
Partisi sayın sözcüsünün...

BAŞKAN — Sayın Eken, müdahale etmeyin efen
dim,
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; kendisini yakala
mak üzere giden, «Kanun namına teslim ol» diyen ki
şiye silâhla mukabele edene, yapacağınız bir şey kal
mıyor. Bunu, değerli arkadaşlarım siz de takdir ede
ceksiniz. Kanun namına kendisini teslim almak iste
dikleri, Devletin kuvvetleri kendisini teslim almak iste
dikleri, «Kanun namına teslim ol» dedikleri zaman,
sesin geldiği tarafa kurşunu sıkan şahsa, Devletin kuv
vetlerinin bu çatışma başladıktan sonra yapacağı şey
'kalmıyor. Yani, Devletin kuvvetleri sadece ölmeye
mahkûm kimseler midirler, rica ederim?.. (A. P. ve
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Hadise oluyor, polisi pervasızca; hem «Sen neci
sin, sen kimin nesisin, evinde seni bekleyen çocuğun
var mı, sofrada seni akşam yemeğine bekleyen yav
run var -mı?» diye beynine kurşunu sıkıyor, öldürü
yorsunuz. Ondan sonra Devletin güçleri gidiyor «Tes
lim ol» diyor, ona karşı da kurşun sıkıyorsunuz; bir
müsademe meydana geliyor ve hiç temenni etmediği
miz bir olay oluyorsa, bunu anlayışla, herkesin anla
yışla karşılaması gerekir. Burada polis, burada jan
darma Devleti koruyor. Jandarmaya sıkılan kurşun,
polise sıkılan kurşun, Devlete sıkılan kurşundur, Par
lamentoya sıkılan kurşundur; bunu başka türlü değer
lendirmenin imkânı yoktur. (A. P. ve M. S. P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Eğer, Devletin polisine, jandarmasına kurşun sı
kıldığı zaman, biz onu görmemezli'kten gelirsek; bu
kurşunun akisler1!, bu Parlamentonun kubbesinde çın
lamalıdır; biiim yakamıza yapışmaksınız «Devleti
koruyunuz» diye.
Değerli arkadaşlarım; kimseye, onların insanî hak
ve hürriyetlerini zedeleyecek bir şekilde davranılmıyor; kimseye zulmedilmiyor. Ama, Devleti tanıma
yan, <<Bu Devleti yıkacağız, yerine beJirl bir düzeni
getireceğiz» diye çekinmeden itiraf eden kimseler,
Devlet Güvenlik Kuvvetleriyle çarpışırlarsa, onları

BAŞKAN — Sayın Akalın, rica ederim efendim.

KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Bakan,
abartıyorlar, bu kadar da olmaz.
KÂMÎL KIRIKOĞLU (Ankara) — 11 nci mad
de?
BAŞKAN — Sayın Ataman, rica ederim, rica
ederim, rica ederim efendim.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcü
sünün, sınıf çelişkileri, sınıf mücadeleleri mevzuun
daki fikirlerine de katılmıyoruz. Sınıf çelişkileri yok
tur; her sınıfın, millet bütünlüğü içerisinde ahenkli
'bir beraberliği vardır. Bizim nazarımızda sınıf müca
delelerinin körüklenmesini, Devletin zararına ve Ana
yasanın da ruhuna aykırı olduğuna kaniiz. Bu bizim
fikrimizdir. Değerli arkadaşım da kendi fikrini be
yan etmiştir. Biz, sınıf çekişmeleri ve çatışmalarına
değil; her sınıfın millet bütünlüğü içerisinde ahenkle
bir hedefe, yeniden büyük Türkiye hedefine yönel
mesinin daha doğru olacağına kaniiz; bu bizim fik
rimizdir. Bu farklılığı da burada belirtmek istiyorum.
Değerli arkadaşlarım, biz hiçbir zaman sayın söz
cünün dediği gibi, «'komünizm - anarşizm», «anar
şizm - sosyalizm», «sosyalizm - solculuk», «solcu
luk - ortanın solculuğu» şeklinde bir yelpazenin, en
mutedil renginden aşırısına kadar olan bütün fikir
leri aynı gözle görmüyoruz; böyle bir tarifimiz de
yoktur, böyle de demiyoruz.
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Türkiye'de komünizmin anarşisi vardır. Bunu da
inkâr etmiyoruz; ama hiçbir zaman anarşizm, komüriizmle aynı değildir. Komünizmin anarşizmi olduğu
gibi, komünizmin dışında da anarşizm olur. O, ayrı
bir şeydir, nizamsızlıktır, intizamsızlıktır; kanun ve
nizam tanımamaktır; o ayrı bir şeydir. Komünizmin
de getirdiği anarşi olalb'ilir. Nitekim Türkiye'de çeki
len sıkıntılar, Marksist ve Leninist düzen hayranla
rının ortaya koyduğu birtakım anarşik hareketlerde
ağırlığı olan, birtakım anarşik hareketlerde görün
mekte, gerek kamuoyuna, gereik Yüce Meclislere ak
settirilmektedir.
Bunun dışında, ideolojisi komünizm olmayan anar
şizm de olabilir; bütün dünyada da böyledir, vardır
da zaten. Bunları karıştırmanın imkânı da yoktur.
Bunu da böylece bilmek gerektiğine kaniiz.
Değerli arkadaşlarım, bir hususu daha, çok mü
him olduğu için burada kısaca belirtmek istiyorum:
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü yanlış bir
kanaatin içerisindeler. Diyorlar ki: «Din uğruna ci
nayeti sevap sayanlar vardır.»
Değerli arkadaşlarım, bu peşinen yanlış bir söz
dür. Din, evvelâ cinayeti yasak eder. Nasıl bir siste
min yasak ettiği şeyi yapan kişiyi, o sistem adına
hareket ediyor kabul edöbilirsiniz? Bunun imkânı
yoktur. (M. S. P. ve A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar.) Din adına cinayet işlenmez, dinin biz
zat kendisi bunu yasak eder.
Bir sistem ki, kendisinin koyduğu yasaklara uy
mayan kimseyi, kendisinin koyduğu kaidelerin dışın
da hareket etlen kimseyi ken'disi tasvip ediyor. Onun
adına bu işin yapıldığını söylemenin ne manası, ne de
ilmî bir kıymeti vardır. Sanıyorum, Sayın Cumhuri
yet Halk Partisi sözcüsü de bundan sonra bu şeyi
tekrar etmeyeceklerdir.
VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Sayın Bakan, bir
zamanlar Türkiye'de «cihat namazları» kılınmadı de
ğil mi?
BAŞKAN — Sayın Meşhur, rica ederim efen
dim.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASÎLTÜRK
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi sayın...
(Gürültüler.)
Burada meselelerimizin bu kürsüye getirilerek mü
nakaşa edilmesinde fevkalâde faydalar mülâhaza edi
yorum. Fikirlerimizi karşılıklı söyleyeceğiz. Bu kür
sü, milletin hiçbir kayıt ve şarta tabi olmaksızın,
kendilerine konuşma hakkı verdiği insanların kürsü
südür.
j
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Burada fikirlerimizi söyleriz. Sizinle müşterek ol
mayız; ama, siz de fikirlerinizi söylersiniz, biz de fi
kirlerimizi söyleriz. Biz sizin fikirlerinizi kabul etmedi
ğimiz gibi, siz de bizimkini kabul etmeyebilirsiniz .An
cak, belirli bir nezahet içerisinde bu tartışmayı ya
parız. Ne biz sizi konuşmaktan men ederiz, ne siz
bizi konuşmaktan men etme yetkisine sahipsiniz.
(M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri.)
Onun için, fikirlerimi ka'bul etmeseniz de, dütfen
dinlemek nezaketinizi göstereceğinize inanarak söz
lerime başladım.
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Bakan, fikirle
rimizi söylememize, yasal haklarımızı kullanmamıza
karşı çıkamazsınız.
BAŞKAN — Sayın Eken, rica ederim efendim.
Sizi tatmin etmeye mecbur değil efendim.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Bu saygıyı göstermeyenler de olabilir;
ama genel topluluğa hitap ediyorum ve bu saygıyı
göstereceğine de inanıyorum.
Değerli arkadaşlarım. Biz TÖB - DER'in faali
yetlerini de tasvip etmiyoruz. Sayın Cumhuriyet Halk
Partisi Grupu sözcüsünün tasvip etmesine karşılık
olarak. Biz TÖB - DER'in faaliyetlerini de tasvip
etmiyoruz. Niye tasVip etmiyoruz, bakınız söyleyeyim:
HASAN YILDIRIM (Kars) — ÜLKÜ - BİR'in
faaliyetlerini de söyleyiniz.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Biz, kanunlara, nizamlara uymayan
hiçbir derneğin de faaliyetini tasvip etmiyoruz.
KEMAL ATAMAN (Ankara) — İsim verin Sa
yın Bakan.
BAŞKAN — Sayın Ataman, isim verirse tatmin
mi olacaksınız?
KEMAL ATAMAN (Ankara) — İsim versin.
BAŞKAN — Rica ederim, yok böyle bir usul
efendim.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Burada bilmiyorum, ben bu saygıyı
göstereceğinize inandığımı söylemekle hata etmedi
ğimi sanıyorum. Değerli arkadaşlarım, burada bir ar
kadaşımız çıkmış, bir konuşma yapmıştır. Bendeniz
o konuşmaya cevap veriyorum. Burada başka bir ka
nunsuzluğu savunan kimse olur da bir konuşma ya
parsa, - bu grup arasında bu konuşma olmadı - ona
da cevap veririm.
Şimdi, niye tasvip etmiyoruz değerli arkadaşlarım:
Meselâ, 6 . 11 . 1975 tarihinde TÖB - DER (Tüm
Öğretmenler Birleşme ve Dayanışma Derneği) Genel
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Merkezinin, «genelgedir» diye, konusu sayisiyle ya
yınladığı genelgenin fotokopisi elimde. Ben tasvip
etmiyorum bu okuduğum şeyi ve etmeyeceğim. Si
zin tasvip etmemeniz gerektiğine de inanıyorum; ama,
tasvip ederseniz siz bilirsiniz.
'BAŞKAN — Böyle bir soru zaten sormazsınız
Sayın Bakan; siz kendi düşüncelerinizi ifade edin
efendim^
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım; birçok defalar
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, gerek bu
kürsüde, gerek Meclis kürsüsünün dışında yaptığı
konuşmalarda, «Türkiye halkları sözünü tasvip et
miyoruz» demişti.
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Etmiyoruz.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Etmiyorsunuz.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hayır.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Etmiyorsunuz, memnun oldum şimdi.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Çok geç kal
dın.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Şimdi, TÖB - DER ne diyor: «Bütün
•halklar kardeştir.»
TÖB - DER'in gür sesini müdafaa eden Sayın
Cumhuriyet Halk Partisi konuşmacısı burada gelip,
'bu gür sesi tasvip ederse; Türkiye'de halkların oldu
ğunu söyleyen bir teşekkülün bu sözünü tasvip eder
se, biz bunun karşısında oluruz. (M. S. P. ve A. P.
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Biz bunun kar
şısında oluruz.
«Bütün halklar kardeştir» sözü yanlıştır. Millet...
HÜSEYİN ERÇELÖC (Denizli) — Onu siz söy
lüyorsunuz.
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Erçelik.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — «Bütün halklar» demiyoruz, anlamaz
lıktan geliniyorsa bilmiyorum. Millet vardır, bir ta
ne halk vardır. Bu milletin Edirne'sinden Hakkâri'si
ne, Kars'ından Muğla'sına kadar bir milletin bütün
lüğü içerisinde kardeşliği vardır; halklar yoktur. (M.
S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.)
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Sayın Bakan
bunu biz söylüyoruz.
BAŞKAN — Sayın Akalın, rica ederim efendim,
size söz vermedim, rica ederim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Amerikan
halkı yok mu?
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BAŞKAN — Sayın ölçen, rica ederim, size söz
vermedim, rica ederim. Sayın ölçen, her şeye itiraz
mı edeceksiniz efendim, her şeye itiraz mı edeceksi
niz?
Rica ederim efendim. O, kendi düşüncesini ifade
ediyor. Sizin düşündüğünüz gibi söyleyemez.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kardeş Ame
rikan halkı...
BAŞKAN — Rica ederim efendim; kendi düşün
cesini söylüyor rica ederim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kardeş Rus
halkı demettiniz mi?
BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ederim efendim,
rica ederim. Her şeye itiraz ediyorsunuz, olur mu
böyle şey?
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Halk diyor,
kalkıyor milletler, halklar diyorlar. (M. S. P. sırala
rından gürültüler.)
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Ne biçim ikti
darsınız? Biraz da dinleyiniz.
BAŞKAN — Oturun efendim, rica dderim.
ALİ ACAR (Samsun) — Sayın Bakan, milleti
millet yapan unsurları lütfen söyleyin de dinlesinler
biraz. (M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, gü
rültüler.)
BAŞKAN— Karşılıklı konuşmayın efendim, rica
ederim.
. Sayın Bakan, siz devam buyurun efendim.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Değerli arakdaşlarım; zannediyorum ki,
Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili
arkadaşımız da «Bütün halklar kardeştir» sözünü te
vil etmekte güçlük çekeceklerdir.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kürsüye ge
lirsem, kolaylık çekerim.
BAŞKAN — Sayın ölçen, her şeye böyle...
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bakan, sadece
Bakanlığının Bütçesini konuşur, böyle söyleyemez,
kimseyi itham edemez. Biraz da Bakana hitap ediniz.
BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. Her cüm
leye, hatibin her cümlesine itiraz ediyorsunuz; hatip
nerden bilsin de sizin istediğiniz gibi konuşsun...
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bakan dema
goji yapamaz.
BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, çok ri
ca ederim ,bir Bakana bu şekilde hitap edemezsiniz,
rica ederim. (M. S. P. sıralarından alkışlar).
ETEM EKEN (Çorum) — Kürsüden yalan söy
lerse, dinlemek mecburiyetinde miyiz?
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BAŞKAN — Sayın Eken, çok rica ederim, bana
içtüzük hükümlerini uygulatacak bir durum yarat
mayın efendim. Yani, mutlaka sizin istediğiniz gibi
mi konuşacak Sayın Bakan?
ETEM EKEN (Çorum) — Mutlaka yalan mı söy
leyecek Sayın Başkan?.
BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, İçtüzüğü
müze göre bu şekilde hitap tarzı yok bir defa.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Atatürk il
keleri doğrultusunda konuşsun, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Karsu, rica ede
rim, lütfen oturun. Soracaksınız, sual soracaksınız,
bana yazınız geldi. Rica ederim, sorulara gelindiği
zaman sorarsınız. Konuşulan mevzu ile Atatürk'ün
ne ilgisi var şu anda? Varsa sual sorarsınız o zaman,
rica ederim.
Buyurun Sayın Bakan, devam buyurun.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
((Devamla) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu üyelerinin de dikkatle takip ettiği gibi, ko
nuşmamın hiç bir yerinde ne kimseyi itham etmek
aklımdan geçti, ne de beyanlarını tahrif etmek ak
lımdan geçti, ne de buna ihtiyaç duyarım. Ben diyo
rum ki : Bu sözü söyleyen kimseyi, milletin gür sesi
olarak tasvip etmek yanlıştır. Bu benim kanaatim,
siz de «doğrudur» diyebilirsiniz, demiyebilirsiniz. Siz
de benim kanaatime iştirak eder veya etmeyebilirsi
niz. Neyi tahrif ediyorum ben, söylediğim bir şey
yok ki. Bunu müdafaa, etmenin güçlüğü neresinde?
Eğer bir siyasî görüşle dünyanın birçok milletlerinin
kardeş olacağı söylense, o başka bir şeydir. Başka
bir bazda onun münakaşasını yaparız. Ama bunu
söyleyen, sadece Türkiye içerisinde faaliyet göster
mekten öte bir öğretmen kitlesinin bazı haklarını ko
rumak görevi ile görevli olan bir kuruluş, «Efendim,
bilmem hangi milletlerin kardeşleri kastediliyor» di
ye müdafaa edilirse, güçlük çekilir, kuvvetli bir mü
dafaa olmaz bu, yanlış olur. (M. S. P. sıralarından
alkışlar). Bu teşekkülün söyleyeceği şey eğer böyle
ise, hakkında gerekli işlem yapılır. Çünkü, bu teşek
külün o türlü faaliyet serbestisi yoktur. Bu teşekkül,
Türkiye'de «Türkiye Halkları»' olduğunu kabul edi
yor ve Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü de
bunu milletin gür sesi olarak bu kürsüden müdafaa
ediyor. Biz buna yanlış diyoruz, yanlıştan dönmek
fazilettir, bunun için söylüyoruz. (A. P. ve M. S. P.
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
ETEM EKEN (Çorum) — Fazileti tatbikatta ya
pın.
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BAŞKAN — Say in Eken!..
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Muhterem Başkan, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi sayın sözcüsü burada, kanun hâkimiyeti,,
Anayasa nizamının ortaya konulması bakımından bi
ze ışık tutacak bir konuşma yaptılar. Ve bayan po
lislerin takdir ve taltif mevzuuna da temas ettiler.
Değerli arkadaşlarım; polislik cefa mesleğidir; po
lislik fedakârlık ve feragat mesleğidir. Bu meslekte;
Devleti, Parlamentoyu, topyekûn Anayasal düzeni?
korumak için fedakârca çalışan insanlar, kurşunun?
karşısında göğsünü siper ederek çalışan insanlar var
dır. Bu insanların takdir ve taltifi elbette gereklidir..
Ancak, aynı statüye tabi olduğu halde, dışarıda kur
şuna karşı göğsünü siper eden insanla dairede dak
tilosunun başında yazı yazan insanı aynı şekilde tal
tif ederseniz, o zaman haksızlık etmiş olursunuz; ben
bu kanaatteyim. Bu bakımdan aynı ölçüler içerisinde;
taltif etmemiz mümkün değildir. Onun da kendi ba
şarıları içerisinde ayrı bir taltif imkânına kavuşturul
ması tabiî mümkündür ve böyle yapılmaktadır. An
cak, dışarıdaki polisle, sadece daktilosunun başında
hizmet gören kişiyi de aynı değerde tutmamak ada
letin gereğidir, hakkın gereğidir, hukukun gereğidir;
bunlara da dikkat edilmektedir.
Değerli arkadaşlarım, müstehcen filmler mevzuun
da istisnasız bütün partililerin şikâyetleri vardır. Mu
halefet olsun, iktidar olsun, hangi kanada mensup
olurlarsa olsunlar bütün partilere mensup milletve
killeri bu mevzuda haklı bir şikâyet içindedirler. Maa
lesef, her geçen gün artan bir hızla piyasaya müsteh
cen filmler sürülmektedir; burada sanat diye bir şey
mevzubahis değildir.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Kim çeviri
yor o filmleri?
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Birtakım gençlerin, birtakım yavruları
mızın bazı hislerini sömürmek için-bu filmler çevril
mekte ve piyasaya arz edilmektedir. Bu filmlerin,
müstehcen filmlerin mücadelesini «yapan bir komis
yon vardır. Bu komisyonun İçişleri Bakanlığına men
sup 2 üyesi, Millî Eğitim Bakanlığına mensup 2 üye
si, Genelkurmay Başkanlığına mensup bir üyesi, Ba
sın - yayına mensup bir üyesi olmak üzere, 6 üyesi
vardır. Bu arkadaşlarımız belirli ölçüler içerisinde
gayret sarf etmektedirler.
Ancak filmler, sansür heyetinde sansüre tabi ol
duktan sonra piyasaya çıktığı zaman, aşağı, yukarı
sansür heyetine gösterilen filmin uzunluğunca ekle
meler olmaktadır. Bunlar..,
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ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yasak edin.
ÎÇÎŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcü
sü yerinden «Yasak edin» diye müdahalede bulunu
yor. Benim inancım ve anlayışım, kanun hâkimiyeti
nin parlamenter düzenin elinde olduğudur.
BAŞKAN — Sayın Bakan, müdahalelere cevap
vermeyin efendim.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Benim, kanunun vermediği bir yetkiyi
kullanmam, ceza vermem...
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Malatya olay
larında da öyle mi idi? Değildi.
BAŞKAN — Sayın Ölçen, rica ederim efendim.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — ... Yasak etmem mümkün değildir.
Onun için, bu kanun anlayışına gelmeye kendisini
davet ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, karşılığında müeyyide ne
dir? Karşılığında müeyyide, 50 lira para cezasıdır.
Şimdi ben, bu konuşmadan sonra getireceğim
müeyyideye, ümit ve temenni ediyorum ki, başta
Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili arkada
şımız da öncülük ederek, bu müeyyidenin kanunlaş
masına yardımcı olacaklardır. Çünkü başka türlü ön
lemenin imkânı yoktur değerli arkadaşlarım. Şu anda
bu imkâna sahip değiliz.
HASAN YILDIRIM (Kars) — Tahrifat, hep tah
rifat. Ne müeyyidesi?
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, Sayın Yıldırım, ri
ca ederim efendim.
ALI NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Helikopterle
havadan bomba atarsınız.
BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Yıldırım, mü
temadiyen bu şekil de itiraz edecek misiniz efendim?
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Atatürk il
keleri doğrultusunda konuşsana.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, şimdi Bakanlığı
mızın murakabesinde bize sordukları sorularla, bu
murakabede bize ışık tutacak değerli arkadaşlarımın
sorularına cevap vermek istiyorum. Yazılı sorulara
da ayrıca cevap arz edeceğim.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, benim konuşmamın bazı kısımları yanlış değer
lendirildi; tashih etmem gerekiyor, bir açıklığa ka
vuşturmam gerekiyor. Bu nedenle söz istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun.
Sıra ile soru soracak arkadaşlarımızı tespit ede
lim,
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Sayın İlkin, Sayın Tabak, Sayın Ataman, Sayın
Karsu, Sayın Cebe, Sayın Yıldırım, Sayın Yılmaz,
Sayın Akalın, Sayın Ölçen, Sayın Baloğlu.
ŞENER BATTAL (Konya) — Sayın Başkan, ön
ce usul mevzuunu halletmeniz lâzımdır. Zamanımız
doldu, bu bütçenin bitimine kadar çalışmalarımızın
uzatılmasını oylayın efendim.
BAŞKAN — Sayın Battal, tam kalemi bu vazi
feyi ifa etmek üzere hazırlamıştım, ikaz ettiniz, doğ
rudur.
Sayın Bakan, önce bir hususu ifade etmek istiyo
rum : Aşağı yukarı 10-15 arkadaşımız soru sormak
için talepte bulunmuşlardır. Bu soruların cevaplarını
yazılı olarak da, İçtüzüğümüzün emrettiği süre için
de verebilirsiniz; takdir ettiklerinizi de burada ce
vaplayabilirsiniz. Eğer bu cevap verme durumu bir
hayli zamanımızı alacaksa, Genel Kurulumuzun da
ha önce aldığı karara göre ara vermek durumunda
yım. Eğer bu müddeti mümkün olduğu kadar kısalt
mak düşüncesindeyseniz, çalışma süremizi uzatma
kararı alalım.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Kısa sürede ifade edebilirim Sayın
Başkanım.
BAŞKAN — Şu halde, İçişleri Bakanlığı...
KÂMİL KIRIKOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, acaba bir konuda açıklama yapmak için söz ve
rir misiniz?
BAŞKAN — Müsaade buyurun, Sayın Kırıkoğlu;
size söz hakkı tanımak için yapıyorum bu işlemi.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve
Jandarma Genel Komutanlığı Bütçe kanun tasarıla
rının görüşmesi bitinceye kadar çalışmalarımızın de
vam etmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Kırıkoğlu.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan...
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın
Başkan, Sayın Bakana soru sormak için deminden
beri elimi kaldırdım, tespit etmediniz.
BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, ben o konuyu
kapattım ama.
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Sayın
Başkan, baştan beri elimi havada tuttum ve «soru
sormak istiyorum» diye de belirttim.
BAŞKAN — Şimdi hanginizin cevabını vermiş
olayım? Burayı bitirelim efendim sizi de ilâve ede
riz.
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A) Katil zanlısı yakalanmış mıdır, yakalanmamışsa sebebi nedir?
B) Katil zanlısı olarak gösterilen şahsın, Ülkü
Ocakları Genel Kurul üyesi olduğu ve Sayın Türkeş
tarafından siyah kemer takıldığı doğru mudur?
2. — Tokat Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı
sıfatıyle gümrükleri ve Devleti soyarak, Devleti 30
milyon lira zarara sokan Peyman Akçan, gıyabî tu
tukludur. Bugüne kadar yakalanamayış sebebi nedir?
Sayın Ferid Melen ile akrabalık ve yakın ilişki
leri olduğu iddialarının aslı var mıdır?
BAŞKAN — Sayın Bakan, hepsini dinledikten
sonra mı cevap vereceksiniz?
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Hepisini dinledikten sonra cevap vere
yim.
Soru önergelerinin okunmasına devam ediyoruz.

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sıraya
yazmadınız; sıraya beni de yazin efendim.
BAŞKAN — Yazayım efendim, yazayım. Her
halde burada yazdığımın dışında müracaat eden kim
se yoktu.
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Sayın Başkan,
benim de sualim vardı.
BAŞKAN — Kapattım efendim.
NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — Efendim, ka
pıdan içeri girdiğimde devam ediyordu, ben de eli
mi kaldırdım.
BAŞKAN — Soru için müracaatı kapattım efendmi, kapattım efendim.
Sayın Kırıkoğlu, buyurun efendim.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan benim anlattıklarımın çoğunu ce
vaplandırmadı, örneğin kitap toplattırılması hususu
nu hiç cevaplamadı ve üzerine sünger çekti. Ama
buna karşılık, hiç bahsetmediklerimi, söylemedikle
rimi, söylemişim gibi kabul ederek bana cevap ver
diler. Sadece bunları, zabıtlara geçmesi bakımından
arz edeceğim efendim. Bir fırsat istemiştim, sağ
olun.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Kırıkoğlu.
Sayın Bakan, önce yazılı olarak sorularını Baş
kanlığa gönderen arkadaşlarımın sorularını okutaca
ğım. Bilâhâra da, şimdi isimlerini not ettirön arka
daşlarıma sorularının ne olduğunu soracağım. Ona
göre takdir ölçüleri içinde cevaplamanızı rica ede
rim.
Soruyu okutuyorum :

Sayın Başkanlığa
Aağıdaki sorumun İçişleri Bakanı tarafından ya
nıtlanmasını rica ederim. Saygılarımla. 21 . 2 . 1976
Erzincan
Hasan Çetinkaya

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından
cevaplandırılmasını arz ederim.
Yozgat
Nedim Korkmaz
Soru 1. — Gündem dışı yapılmış olan bir konuş
maya vermiş olduğunuz cevapta; Hacettepe Üniver
sitesi önünde öldürülmüş olan Şükrü Bulut adındaki
vatandaşın, katili olarak Mehmet Fatih adındaki bir
şahıs hakkında Ankara Devlet Güvenlik Mahkeme
since tutuklama kararı verildiği ve fakat bu şahsın
yakalanmadığını ifade buyurdunuz.
Hadiseyi izah ederken, bu cinayetin ideolojik
maksatlı olduğunu ve maktul Şükrü Bulut'un, yanın
da arkadaşlarıyla çıkarken pusuya düşürülüp aniden
üzerine ateş edilerek öldürüldüğünü belirttiniz. Şu
haliyle ortada taammüden işlenmiş bir suç vardır.

Erzincan - Tercan ilçesi Çadıfkaya köyünde çı
kan olay sonunda, Çevrede önemli ölçüde terör hava-*
sı estirildiği, komandoların yer yer evlere, kahvelere
baskınlar yaptığı, dükkânlardan alış veriş yapmaya
bir kısım halkı bırakmadığı, köydeki PTT telefonun
dan konuşma imkânı vermediği, gençlerin Ülkü Oca
ğına girmeye zorladığı, bunların, «Bizim yakamız
dan Bozkurt rozeti çıkaranın elinden kadınını alı
rız.», dediği, bize gelen haberler arasındadır.
Olaylarla ilgili olarak 5 komandoyu tutuklayan
Tercan Hâkimi Sami Fırat'ın tehdit edilenler arasın
da olduğu, hâkimin rapor alarak ilçeyi terk ettiği,
komandoların Tercan ve Çayırlı ilçelerinde mahallî
kurtuluş günlerinde yapılan törenleri yaptırmadığı,
rasgele yürüyüşler tertiplediği söylenmektedir.
Bu olaylardan Bakanlığınızın haberi var mıdır?
Tercan ve Çayırlı ilçelerinin kurtuluş günleri bu
sene neden kutlanamamıştır? Bu konuda size iletilen
bir durum var mıdır?
Tercan Hâkimi Sami Fırat neden rapor alarak
ayrılmıştır?
Erzincan merkezinde yürüyüş yapan komandolar
hakkında bir işlem yapılmış mıdır?
Son günlerde yoğunlaşan olaylar nedeniyle bu
çevrede güvenlik tedbirlerini sıklaştırmayı düşünüyor
musunuz?
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| ler'in öldürülmesinde, Site Yurdundan gelen 1 500
kişilik bir grupun silâhlı çatışma yaptığından bahsetAşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından ce
I tiniz. Bunlar hakkında ne işlem yapılmıştır?
vaplandırılmasını arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Bakan bu yazılı sorulara ce
Ankara
vap verdikten sonra mı arkadaşların şifahî soruları
t. Hakkı Köylüoğlu
nı cevaplandıracaksınız?
1. — Müstehcen neşriyat ve yasak kitaplar hu
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
susunda ne düşünüyorsunuz ve tedbirleriniz neler
(Devamla)
— Sayın Başkan, bunların birçokları be
dir?
2. — Adlî zabıta kurulması hususunda ne düşünü lirli istatistik! malumat ve tetkik neticesi verilmesi
gereken cevaplar. Bu bakımdan arkadaşlarıma yazılı
yorsunuz?
cevap vereceğim.
Sayın Başkanlığa
Eğer şimdi sözlü sorularını soran arkadaşlarımız
Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanından
olursa, onlarda da tetkik neticesinde verilmesi gere
sorulmasında gerekli imkânın sağlanmasını saygıla
kenleri yazılı olarak, diğerlerini sözlü olarak cevap
rımla rica ederim.
landırarak, zamanınızdaki bu sıkışıklığa ben de elim
Çanakkale
den geldiği kadar, önleyici bakımdan, yardımcı ol
Osman Orhan Çaneri
mak istiyorum.
1. — Tarafsız olması gereken valilerden bazıları,
BAŞKAN — Şu hale göre bu yazılı olarak soru
bir partinin militanı olarak görev yapıyorlar. Mese
lan soruların cevabını da süresi içinde yazılı olarak
lâ; Çanakkale valisi.
cevaplandıracaksınız?
Dolaylı olarak Bakanlığınızı anarşik ortamın içe
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
risine sokan bu idareciler hakkında ne gibi tedbirler
(Devamla) — Evet; süresi içinde yazılı olarak cevap
aldınız?
landıracağım,
•
2, — Millî Hareket Partisi Gençlik Örgütü ve Ül
BAŞKAN — Benim tespitime göre Sayın Musta
kü Ocakları, talebe örgütü olmadıkları halde; Çafa Güneş bir sorunuz olacaktı galiba?
nakkele'de düzenlenen 18 Mart törenlerine katılarak
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Hayır efen
olay çıkartıyorlar ve bu törenleri propaganda aracı dim, benim sorum yok.
olarak kullanıyorlar.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
18 Mart törenlerinin manasına aykırı düşen bu
Sayın Karsu?..
istismarı önlemeyi düşünüyor musunuz?
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
kan, aracılığınızla İçişleri Bakanından bazı sorularım
Aşağıdaki sualimin içişleri Bakanı tarafından ce
olacak :
vaplandırılmasını rica ederim.
1. — Erzincan olaylarının tertipçisi olup, ÜlkücüI 1er tarafından Sivas sınırına kadar omuzlarda ve oto
Afyon Karahisar
larda, davul ve zurna ile uğurlanan Emniyet Müdürü
Süleyman Mutlu
Mehmet Yalçın'ın, İzmir gibi büyük bir ilimize Em
1. — Devlet polisinin eğitim gücü artırılacağı yer
niyet Müdürü olarak tayini bir ödül müdür? Eğer
de neden sayısı artırılma yolunda direniliyor?
böyle ise, diğer görevlilere anarşiyi tertiplemeye çağ
2. — Şimdiye kadar öldürülen 55 talebe ve vatan
rı sayılmaz mı?
daşın faillerinden kaç adedi yakalanmıştır?
2. '— Erzincan'ın Çayırlı kasabasında Kurtçuların
3. — Devletin polis ekiplerini döven Site, Yur
baskısıyle meydana gelmiş olaylardan sonra, bazı
dunda üstlenmiş bulunan komandolardan kaç adedi
gözden düşmüş vatandaşlarımız evlerinden çıkarıl
yakalanmıştır?
mamakta ve bazı zorbalarca tutsak hale getirilmiş
4. — İsparta valisi 8, 9, 10 Şubat 1976 günü bü
bulunmaktadırlar.
tün İsparta ilçelerinin yolunu kardan temizlettiği hal
iki gün önce bildirdiğim, Sayın Bakandan hâlâ bir
de neden Yalvaç - Senirkent arası karayolunu açtır
bilgi alamadığım için kuşku içindeyim. Bunun için
mamı ştır?
5. — Gündem dışı yapılan bir konuşmaya Bakan acaba Sayın Bakan hâlâ düşünecekler mi; ne cevap
olarak verdiğiniz cevapta; Hacettepe'de Nuray Eren- verecekler?
Sayın Başkanlığa
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3. — Yurt içinde asayişle görevli olan Sayın Ba
kana bir olayı ilettiğimde, dinlemeden telefonu, mil
letvekili olarak, yüzüme kapatmış ve nezaket kuralla
rını da aşarak bir daha da bulunamamıştır.
A). Acaba telefonla rahatsız mı oluyor, yoksa
olaylardan mı korkuyor?
B) Kendisini aradığımız zaman, milletvekili ola
rak, nerede bulabileceğiz?
Bir sorum daha olacak Sayın Başkanım.
Ülkede anarşi kol gezerken, her gün bir gencin
canına kiyılırken, keklik gibi, çocuklarını okullara
gönderen ana ve babalar gecelerini uykusuz geçirir
ken, bunu önleyemeyen içişleri Bakanı acaba istifayı
düşünüyor mu? (C. H. P. sıralarından gülüşmeler).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karsu.
Muhterem arkadaşlarım, bir hususu yüksek mü
saadelerinizle hatırlatmaya mecburum. Sorular, bun
dan sonra'ki tevcih edilecek sorular İçtüzüğümüzün
94 ve 95 rci maddelerine uygun olarak ifade edilmez
se, soru niteliği taşımadığı için, bunları işleme koy
mam mümkün olmayacaktır.
Sayın Bakan, diğer arkadaşlarım da...
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Sorsunlar Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın İlcin; buyurun efendim.
MlKAlL İLCİN
(Hakkâri) — Sayın Başkan,
Hakkâri'nin Çukurca ilçesine 11 yıldan beri vesika
ile girilir. Vesikanın hukukî dayanağı, kaçakçılığın
men ve takibiyle ilgili 10 sayılı tebliğin 1 nci madde
si; 1110 sayılı Askeri Memnu Mıntıka Kanununun
2 nci maddesi ki, bu uygulamanın benzeri, dünyada
yalnız Sovyet Rusya'da vardır Sayın Başkanım.
Geçen sene Sayın içişleri Bakanımıza önerge ver
dim, bu uygulamanın kaldırılmasını istedim. Sayın
içişleri Bakanı «İnceliyorum, kanuna aykırı ise bu
nu derhal kaldıracağım» diye buyurdular.
BAŞKAN — Soru şekline çevirin efendim, soru
şekline çevirin.
MlKAlL ILÇÎN (Hakkâri) — Hayvanlara ve ec
nebilere uygulanan bir muamele, bir uygulama Hak
kâri'nin Çukurca'sına, Çukurca halkına uygulanmak
tadır. Bu uygulamanın kanunî dayanağı nedir? Eğer
10 sayılı tebliğ ise, tebliğ elimizdedir, böyle bir hü
küm yoktur; hüküm küçük ve büyük baş hayvanlara
mahsustur.
ikinci bir hukukî dayanak olarak da, 1110 sayılı
Askerî Memnu Mıntıkalar Kanunun 2 nci maddesi
gösteriliyor. Bu da ecnebilere ve ecnebi turistlere
mahsustur. Oradaki vatandaş ecnebi değildir, büyük
ve küçük baş hayvan da değildir.
—- v J
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Bu uygulamanın hukukî dayanağı ne ise, lütfen
Sayın Bakan kürsüde, Millet Meclisi huzurunda bir
açıklama yapsınlar.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlcin.
Sayın Tabak, buyurun.
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sayın Başka
nım, müslümanlığın birinci şartı doğru söylemek ol
duğuna göre ...
•İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN AStLTÜRK
(Devamla) — Müslüman olacaksınız demek. (Gülüş
meler).
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sayın Bakan
vereceği cevaplarını, bizce gizli bile olsa, hiç değilse
bu sayın zevat dosyayı bildiği için, sayın Bakanın ve
receği ifadeyle müslümanlık anlayışı ölçülür düşün
cesiyle suallerimi soruyorum.
BAŞKAN — Sayın Tabak, çok rica ederim. Ya
ni, Devletin gördüğü işlerle, devlet muameleleriyle
müslümanlığın şartı arasında ne alâka var efendim?
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sayın Başka
nım... Sayın Başkanım...
BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. Biraz ön
ce bir hatırlatma yaptım ve dedim ki; soruların iç
tüzüğümüzün 94 ve 95 nci maddelerine uygun olarak
sorulması lâzım; kısaca, şahsî mütalaa ilâve etme
den.
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sayın Başkan,
suallerimi soruyorum, bağışlamanızı diliyorum.
BAŞKAN — Lütfedin efendim, lütfedin.
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Gölbaşı Ko
mando Bölük Komutanı Yüzbaşı Mustafa înal'ın, 15
Şubat olaylarında, hadiseyi bizzat yarattığı, komu
tanları tarafından rapor edilen ve bir zümrenin di
ğer bir zümre üzerine hâkimiyet kurmak suçu ile
Adana Devlet Mahkemesine sevk edilen bu subayın
komutanlık tarafından iki defa tayini çıkarılmasına
rağmen, İçişleri Bakanımız tayini durdurmuştur. Nor
mal tayini yapılmak istediğinde, yine durdurmuştur.
Bunun gerekçesi nedir?
İkinci sualim Sayın Başkanım : Beş ay evvel Adı
yaman'a atanan Jandarma Alay Komutanının tayini
çıkarılmıştır. Suçu nedir? Lütfeder izah ederlerse, ce
vap verirlerse; erkân huzurunda cevap verirlerse, sa
yın Bakanın sözlerine, bir bakıma erkân huzurunda
inanmak düşüncesinde olurum. (Gürültüler).
BAŞKAN — Efendim, Sayın Tabak, erkân hu
zurunda cevap almak için somıuyorsunuz ki, Heyeti
Umumiyede soruyorsunuz.
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KEMAL TABAK (Adıyaman) — Sayın Başka
nım, özür dilerim, Meclis huzurunda.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, teşekkür
ederim. Anlaşıldı efendim, sorunuz anlaşıldı, teşek
kür ederim.
Saym Ataman.
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Başkan,
sayın Bakandan iki sorum var :
Bırakın Cumhuriyet hükümetlerini, Osmanlı hü
kümetleri zamanında bile bu denli bir vali kararna
mesi görülmemiştir.
BAŞKAN — Gerekçe göstermeyin efendim, ge
rekçe göstermeden sorunuzu sorun efendim.
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Başkan..
BAŞKAN — içtüzüğümüz Öyle söylüyor efen
dim, gerekçesiz olacak soru.
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Çıkartılan vali
kararnameleri ile Devletin üstünlüğünü ve kişiliğini
simge haline getiren valilerin bazılarının, yeteneksiz
ve yetersiz olduğu...
BAŞKAN — Size göre.. (Gürültüler).
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Hayır efendim..
BAŞKAN — Sayın Ataman, eski bir parlamen
ter arkadaşımızsınız, valilerin tayininde isabet olma
dığı kanaatinizi mi ifade edeceksiniz?
KEMAL ATAMAN (Ankafa) — Lütfedin Sa
yın Başkanım, izin verin ben söyleyeyim.
BAŞKAN — Kısaca efendim, kısaca sorunuzu
sorun, nasıl soracaksanız sorun efendim. (Gürültü
ler).
Sayın Tabak, rica ederim, sizin arkadaşınız gö
rüşüyor efendim.
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Kanımca Sayın
Başkan, bazılarının sicillerinde bile vardır. Sarhoş,
kumarbaz, hizmetçisine sarkıntılık ettiği, çeltik ağalarıyle işbirliği yaptığı saptanmış bulunan kişiler hak
kında bilgileri var mıdır? Ayağında takunya ile cami
avlularında abdest alma yeteneğinden öte bir yete
neği olmayan bu valileri halen görev başında tuta
cak mısınız? (Gürültüler).
GÜNDÜZ SEVÎLGEN
kardeş düşmanlığı yeter.

(Manisa) — Yeter bu

BAŞKAN — Sayın Ataman... Sayın Ataman..,
(Gürültüler). Bir dakikanızı alayım efendim, bir da
kika.
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Birinci sonun
bitti Sayın Başkanım.
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BAŞKAN — Sayın Ataman, eğer 2 nci sorunuzu
da bu şekliyle ifade edecekseniz, bunun ne 94 ncü
madde ile ne 95 nci madde ile hiç ilgisi yok. Çok
rica ederim. (M. S. P. sıralarından alkışlar).
Tarif ettim efehdim, kısa olacak dedim, şahsî mü
talâa ilâve etmeyeceksiniz, gerekçe koymayacaksınız*
Şu şöyle midir, böyle midir diyeceksiniz Sayın Ata
man, rica ederim efendim.
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Başkan,
bu, müfettişler tarafından sicillerin tetkiki halinde...
BAvŞKAN — Efendim siz nereden biliyorsunuz?
Sicillerine gidip baktınız mı?
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Araştırdı mı
Saym Bakan? Onu soruyorum?
BAŞKAN — Sayın Bakan onu takdir ölçüleri
içinde cevaplandırsın.
İkinci sorunuzu buyurun.
KEMAL ATAMAN (Ankara) — İkinci sûrum :
içişleri Bakanlığı örgütünde, bildiğiniz gibi* gö
revler birtakım kademelerden sonra birtakım kişilere
verilir.
BAŞKAN — Gerekçe yok Sayın Ataman, gerek. çesia söyleyin efendim.
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Bakan,
1 nci derecedeki müşavirlik kadrolarına, içişleri Ba
kanlığı örgütü dışından, - kendilerine yakın olabilir
ama - 6 ay MİT'te görev yapmış bir kaymakamı bi
le bu denli önemli bir göreve getirmiştir. Böyle bir
atama var mıdır? Bu atama örgüt içinde huzursuz
luk yaratmış mıdır, yaratmamış mıdır?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ataman.
Saym Cebe, buyurun efendim.
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Saym Başkan, be
nim de 2 sorum var :
1. 13 Nisan 1970 tarihinde Doktor Necdet Güçlü'yü tabanca ile beyninden vurarak öldüren o döne
min Ülkü Ocakları Başkanı ibrahim Doğan'ın, cina
yeti Fehmi Altınbilek'e ait Ordu malı bir tabanca ile
işlediği birçok kez yazıldı, çizildi.
Şimdi, yüzbaşı rütbesinde olan Fehmi Altmbilek'
in Tunceli'de görevli bulunduğu dönemde de halka
baskı ve terör uyguladığı iddiaları basma zaman za
man yansımaktadır. Adı geçen Jandarma subayı hak
kında bugüne kadar herhangi bir adlî, ya da idarî
işlem yapılmış mıdır? Yapılmışsa bu iş'emler nelerdir?
Yapılmamışsa niçin yapılmamıştır?
2. Türkiye öğretmenlerinin en büyük yasal ör
gütü olan TÖB - DER'in Anayasa güvencesi altın
daki toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapma hakkına
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BAŞKAN -T-- Esb&bj mucibe olmayacak beyefen
4ayanjLrak. aldığı.,6 Aralık 1975'te bajı illerimizde ı
di, çok rica ederimtoplantı ye gösteri vüröyü§leri yapma kararırım ya
Sayın Yıldırım, sualinizi kısa ve öz olarak sorun
salara aykırı olduğunu Sayın Bakan iddia etmişler
efendim.
dir.
HASAN YILDIRIM (Kars) — Onlar Hükümet
Şimdi...
eliyle
adam öldürmeyi mubah görürler...
BAŞKAN — Evvelâ gerekçe, ondan sonra so
I
BAŞKAN — «Onlar» kim efendim?
ru...
HASAN
YILDIRIM (Kars) — Hükümet, İçiş
NECATÎ CEBE (Balıkesir) — Sayın Başkanım,
leri
Bakanı...
bu gerekçe değil.
BAŞKAN — Ne biliyorsunuz efendim? (Gürül
BAŞKAN — Peki bu ne efendim?
tüler).
NECAT ÎCEBE (Balıkesir) — Sorumu neye iliş
HASAN YILDIRIM (Kars) — Ben söylüyorum,
kin sorduğumu belli etmek için...
kendi kişisel kanaatim. Bir tek...
BAŞKAN — Sayın Cebe, çok rica ederim, bunu
BAŞKAN — Soruyla ne alâkası var?
gayet iyi bildiğinize kaniim efendim.
Sayın Yılıdırım, Saym Yıldırım, İçtüzüğe aykırı
NECATÎ CEBE (Balıkesir) — Sayın Bakanın bu
bir sual soruyorsunuz, soru değil.
iddiası, yani yasal bir örgüt olan TÖB - DER'ce dü
HASAN YILDIRIM (Kars) — Malatya olayları
zenlenen toplantıyı ve gösteri yürüyüşleri kararının
na geliyorum...
yasalara aykırı olduğu iddiası, hangi yasal dayanaktan
BAŞKAN — «Soru olabilmesi için, şahsî mütalaa
kaynaklanmaktadır? Sayın Bakan, anaysal bir hak
serdetmeyeceksiniz» diyorum, siz, «Benim kanaatime
kın kullanılmasını hangi yasaya, hangi yasal yetkiye
göre böyle»* diyorsunuz; çok rica ederim.
dayanarak engellemektedir?
i
HASAN YILDIRIM (Kars) — Ama, sorumun
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebe.
gerekçesini izah etmem lâzım.
Sayın Yıldırım, buyurun efendim.
BAŞKAN — Efendim,
İçtüzüğümüz «Sorular
HASAN YILDIRIM (Kars) — Sayın Başkan,
gerekçesiz olacak» diyor.
biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak; Bakanla, Hü
HASAN YILDIRIM (Kars) — Malatya olayla
kümetle Devletin ve hukukun temelinde ve fikirde
rında
Devletin faydası ve zararı nedir?
anlaşamıyoruz...
BAŞKAN
— Tamam efendim.
BAŞKAN — Bu soru mu efendim?
HASAN YILDIRIM (Kars) — Soru efendim.
HASAN YILDIRIM (Kars) — 1 — Ölenler han
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, çok rica ederim
gi örgütten idi? Amaçları ne idi? Acaba Sayın Ba
kan bunları tespit edebildi mi, saptayabildi mi?
efendim...
(A. P. sıralarından «Böyle uzun soru mu sorulur?»
HASAN YILDIRIM (Kars) — Efendim, izin ver
sesleri) Ben size sormuyorum. Bakandan cevaplandır
miyorsunuz, sorumu sormayayım mı?
I
masını istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Yıldırım, ben izin vermiyo- I
rum diye bir şey yok, içtüzüğümüz tanzim etmiş I
BAŞKAN — Sayın Yrldınm, rica ederim efen
dim.
efendim.
ETEM EKEN (Çorum) — Siz ne karışıyorsunuz?
HASAN YILDIRIM (Kars) — Suale ilişkin efen
Soru sormayacak mıyız yani?
dim.
BAŞKAN — Efendim, siz şahsî mütalaanızı söy
BAŞKAN — Sayın Eken, size de gelecek sıra
lüyorsunuz.
efendim siz de soracaksınız.
ETEM EKEN (Çorum) — Karşı tarafa müda
HASAN YILDIRIM (Kars) — Suale ilişkin, arz
hale.
etmiyorsunuz ama efendim.
edeyim efendim.
BAŞKAN
— İstical buyurmayın, rica ederim.
BAŞKAN — Çok rica ederim efendim, alınız,
okuyunuz lütfen. Şahsî mütalaa zikretmeyeceksiniz I
HASAN YILDIRIM (Kars) — Efendim, bundan
efendim, Soruyu soracaksınız; diyorsunuz ki : «Ba
bir süre önce Türkiye'yi çalkalayan bir olay oldu.
kanla Cumhuriyet Halk Partisi anlaşamıyor»,. Bunun
Şemdinli'ye bağlı Tuzluca köyünde. O müessif olaya
soru neresinde?,,
sebep olan kaymakam hakkında Sayın içişleri Bakam
HASAN YILDIRIM (Kars) ~ Arz edeyim. So
bir tahkikata, soruşturmaya girdiler mi, girmediler
rumu izah etmem lâzım.
J
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mi? Girdiler ise, soruşturmanın sonucu nedir? Yoksa
taltifen başka yere gönderilmiş midir? İçişleri Ba
kanından ikinci sorum bu.
Üçüncü sorum Sayın Başkanım; Kars iline bağlı
bir Göle ilçemiz var. Göle Kaymakamından tüm
Göle'liler memnun; halkın bütün ihtiyaçlarını kar
şılar.
BAŞKAN — Yine soru sormuyorsunuz..
HASAN YILDIRIM (Kars) — Tamam, bitti
efendim.
BAŞKAN — Efendim, söyleyin, «Bu kaymakam
hakkında şöyle oldu, böyle oldu» deyin efendim.
HASAN YILDIRIM (Kars) — Bir dakika efen
dim, geliyorum. Bitsin, arz edeyim efendim.
VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Müzakereleri
uzatan sizsiniz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Doğru, doğru..
HASAN YILDIRIM (Kars) — Köylünün bütün
ihtiyaçlarını karşılayan, koşan bu kaymakam bir te
lefon emriyle, aldığımız habere göre, gece gelen bir
telefon emiryle başka tarafa atanmıştır. Gece gelen
telefon emiryle yapılan bu atamanın acaba sebebi
nedir? Geceleyin telefon emiryle Göle kaymakamı
yerinden alınıyor, Şemdinli ilçesine veriliyor. Ben
Sayın İçişleri Bakanından, bu konudaki hassasiyetini
gençlik olaylarında da bekelerim.
Sorularım bunlardır, arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yıldırım.
Sayın Meşhur, usul hakkında bir müracaatınız
mı oldu efendim.?
VEHBİ MEŞHUR (Amasya) — Hayır Sayın
Başkan.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Yılmaz, buyurun efendim.
ORHAN YILMAZ (Giresun) — Geçen yıl bu
günlerde Istanbulda «Haliç Cinayeti» adiyle basına
yansıyan olaya adı karışan polisler hakkında bu za
mana kadar Sayın İçişleri Bakanlığınca bir işlem
yapılmış mıdır? Polisin; dövme, işkence yapma sure
tiyle sorgulama yapması yasal mıdır? Yasal ise, han
gi yasaya göredir? Tahkik edilmek suretiyle cevap
landırılmasını istiyorum.
İkinci sorum : Trabzon Emniyet Komiserinin çok
muhterem bir yargıca hakarette bulunduğu basında
yer almıştır. Bu emniyet komiseri hakkında muhte
rem Bakan ne gibi bir işlem yapmıştır? İşlem yap
mayı düşünüyor mu, düşünmüyor mu?
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Üçüncü sorum: Bornova Jandarma Komutanı
Yüzbaşı Hanefi Bey hakkında basında çıkan haberler
doğru mudur? Görevini yapmaktan başka hiç bir
eylemde bulunmayan bu insanın hakkında cezaî ve
inzibatî birtakım tedbirler alındığı, işlemler yapıldı
ğı söylenmektedir. Gerçekle ne derece ilgisi vardır?
Dördüncü sorum: Başkent Ankara'da bulunan ve
mülkiyetleri özel idarelere ait olan öğrenci yurtları,
şehir eşkiyaları ve çapulcularının suç yuvalan haline
gelmiştir. Burada, taşınması, bulundurulması yasaca
suç sayılan ateşli ve kesici silâhlar saklanmaktadır.
Bu konuda Sayın İçişleri Bakanlığımızın acaba dü
şünceleri nedir? Bunları önlemek için ne gibi giri
şimlerde bulunmaktadırlar?
Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasına to
lerans buyurmanızı arz eder, saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz.
Sayın Akalın.
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, Başbakan Yardımcısı Alparslan Türkeş'in Gün
aydın Gazetesi muhabiri ile yaptığı mülakatta itiraf
ettiği üzere; Ülkü Ocağı mensuplarının silâh taşıdık
ları sabittir, kendi Genel Başkanları beyan etmişler
dir. Şimdi, ayrıca.. (Sebati Ataman'ın anlaşılmayan
müdahalesi)
Çok özür dilerim, siz uzun seneler parlamenter
lik yapmış insansınız; lütfen siz bari yapmayın.
BAŞKAN — Sayın Akalın, ne oluyor efendim?
Birbirinizle mi konuşuyorsunuz?
TANKUT AKALIN (Kırklareli) — Ayrıca, Ül
kü Ocağı mensuplarının ya da komando denen genç
lerin silâh taşımalarının dışında bir de; bazı yüksek
öğrenim kurumlarının, özellikle Site Yurdu gibi, Gi
resun Yurdu gibi bazı yurtların da silâh deposu ha
line geldiği bir vakıadır.
Şimdi, yürürlükte bir 6136 sayılı Kanun vardır,
bir de Polis Vazife ve Selâhiyetleri Kanunu vardır.
Devletin polisi bu Kanunun verdiği yetkiye dayana
rak dilediği yerde, dilediği anda araştırma yapma
hakkına sahip olduğuna göre; niçin acaba bu kabil
öğrenci yurtlarında veya öğrencilerin üzerinde ruh
satsız olarak bulundurulan 6136 sayılı Kanuna aykırı
bir şekilde bulundurulan bu silâhların aranması yapılmamaktadır?
Burada polis mi görevini yapmamaktadır? Dev
let mi sokak zorbaları karşısında acizdir, yoksa Hü
kümet bu zorbaların bu hareketlerini tasvip ettiği, on
larla beraber olduğu içindir mi bu araştırmalar ya
pılmamaktadır?
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Bu hususlarda cevap bekliyorum, teşekkür ede
rim.
BAŞKAN •— Teşekkür ederim Sayın Akalın.
Sayın Ölçen.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul — Sayın Baş
kan, benim sorularım son derecede kısa; fakat ce
vapları uzun olacağı için yazılı olarak rica ediyo
rum.
BAŞKAN — Takdir tabiî Sayın Bakanındır efen
dim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Teşekkür
ederim.
Sayın Başkan, bundan 11 ay önce Tokat'ta vuku
bulan kanlı olaylarda, hemen ondan bir gün önce
bütün dükkânların camlarına, sayın Türkeş'in fo
toğrafının üzerine; «Davadan dönen olursa vurun»
diye yazılı afişler asılmıştır. Bu afişlerin asılmasına
oradaki zabıta kuvvetleri ve vali, her halde tanık ol
muşlardır. İçişleri Bakanlığına bu hususu Büyük Mil
let Meclisinde bir konuşmayla ifade ettim. Bir işlem
yapılmış mıdır veya yapılması düşünülüyor mu?
" Bu afişlerin basıldığı matbaanın adresini verebi
lirim. Matbaaya sadece 50 liralık bir ceza verilme
siyle mi yetinilecektir? Yoksa bu gibi yayınlar için
bir yasa teklifi veya tasarısı düşünülüyor mu?
İkinci sorum: Film Kontrol Komitesi Hükümetin
emrinde olduğuna göre, sansür edilerek kesilen film
lerin oynatılması yasaklanmış demektir.- Yasağa uy
mayanların cezası 50 liradır, ki, çok az olduğuna gö
re, bugüne kadar neden yasa tasarısı gelmemiştir?
Hata uygulamada mıdır, yoksa yasada mıdır?
Öteki sualim: Kitapları hangi yasayla toplatıyor
larsa müstehcen filmleri de aynı torbaya, aynı yasay
la toplantıp götürebilirler mi?
Zira kitapların torbalara konarak götürüldüğünü
ve yasaklandığını gördük, Müstehcen film..
BAŞKAN — Sayın ölçen, bu kanaatiniz efen
dim, son kısmı kanaatiniz. Soruyu sorun efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Soruyu so
ruyorum efendim.
Cephe İktidarında «Halklar» deyimini kullanan
bir parti mevcuttur. «Türkiye içindeki halklar, Tür
kiye dışındaki halklar.» Bu deyimin rejim için bir
tehlikesi olduğunu İçişleri Bakanı düşünüyorlar mı?
Cephe iktidarına ortak bir partinin genel başkanı
" hakkında kendisinin; «Frankenşeytan» dediğini veya
«Frankeştayn» dediğini gazetelerden öğrendik ve bir
açıklama da bugüne kadar duymadık. Aynı fikirde
devam ediyor mu?
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Vergi ve asker kaçakçılarının pasaport almama
ları gerekir. Bildiğimize göre.
BAŞKAN — Efendim izah etmeyiniz, «Aldı mı,
almadı mı?» diye sorun efendim.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Teşekkür
ederim, izah etmiyorum, her halde izaha da gerek
yok.
Böyle bir uygulamanın tersine davranışlarına ta
nık oluyoruz. Yasa mı yetersizdir, uygulama mı yan
lıştır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ölçen.
Sayın Baloğlu.
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Sayın Başkan,
delâletinizle Sayın Bakandan üç soruma cevap istiyo
rum.
1. — Kendileri 1974 senesinde, İçişleri Komisyo
nunda yeni kurulacak, kurulması gereken ilçeler hak
kında, kısa bir hazırlıkla geleceklerini beyan buyur
muşlardır. Bugün iki yıl geçtiği halde hiçbir şey
gelmemiştir. Gerek Bakanlıkta, gerek Komisyonu
muzda birçok ilçe kurulma teklifleri beklemektedir.
Ne kadar zaman daha bekleyecektir? Cevaplandırıl
masını istiyorum.
2. — İçişleri Bakanlığı meslek mensuplarının, ya
ni kaymakam, vali muavini arkadaşlarımızın naklen
tayinleri hakkındaki yönetmeliğe göre, sonbahar ka
rarnamesinin - Eylül ayında çıkarılması gerekirken 3
ay geciktirme ile, Aralık aynın 21'inde, her yönden
karışık bir dönemde bildirilmesinin, koalisyon ortak
ları arasında bir pazarlık konusu söz konusu olma
mışsa, gecikmenin gerçek sebebi nedir?
3. — Yine İçişleri Bakanlığının Kaymakam staj
yerleri, maiyet memurlarının alınmasına dair yönet
melikte, yazılı sınavdan sonra yapılan sözlü sınav so
nucunun 3 gün sonra ilân edileceği açıkça belirtilmiş
ken, bu sonucun 3 ay geciktirilmesinde, partizanlık
yönünden bîr tahkikata lüzum görülüp görülmediği,
mevcut değilse gerçek nedeni nedir? Cevaplandırıl
masını arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baloğlu.
Sayın Eken, sizin sıranızı iki atlamış oldum, özür
dilerim, buyurun efendim.
ETEM EKEN (Çorum) — Ziyanı yok efendim.
Sayın Başkan, Türkiye Cumhuriyetinin kanunla
rı himayesinde yaşayan vatandaşlarımızın, sol düşün
ceyi benimsiyor diye öldürülmesi veya kanunî soruş
turma yapılmadan suçlanmasını, İçişleri Bakanı ola
rak bizzat kendisi doğru buluyorlar mı?
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Çorum Sungurlu'da, Devleti temsil eden kayma
kamın evini taşlayan, eve tecavüz eden Ülkü Ocaklı
Komandocuların haklarında ne gibi bir işlem yapıl
mıştır? Sayın Bakanın bunlardan haberi var mı?
Komandocu mütecavizlerin kaç tanesi yakalan
mıştır? Bunların hepsi Sungurlu'lu mudur? Yoksa
başka ilden gelen, kimliği saptanan suçlu var mı? Bu
olayların kimler tarafından kundaklandığını Sayın
Bakan tespit ettirebilmiş midir?
Yine Sungurlu'da adliyeye, kaymakamlığa toplu
halde hücum ederek tecavüz edenler, Ülkücü ve ko
mandocu olursa, Devleti yıkmaya matuf hareketleri
ne Bakanlığınızca ve bizzat Bakan tarafından göz mü
yumulacaktır?
Bu sorularıma cevap verilmesini rica ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eken.
Sayın Karagözoğlu.
COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın
Başkan, Başbakan Yardımcısı Sayın Alparslan
Türkeş, Ege Üniversitesinde silâhlı olarak üniversi
teli avına giden komandoları yakalayan, bu insan av
cılarım suç aletleriyle teslim olmaya mecbur eden,
onları adalete teslim eden jandarma kumandanım,
şerefli Türk Ordusu mensubu bir yüzbaşıyı, sayın
Ecevit'ten emir almakla, bu yasal görevini sayın Ecevit'ten emir alarak yapmakla itham etmiştir. Bu jan
darma kumandanının, Başbakan Yardımcısı Sayın
Türkeş'in iddia ettiği gibi, Sayın Ecevit'in emrinde
olup olmadığı, Sayın Ecevit'in talimatı ile hareket
edip etmediğini Bütçe Plan Karma Komisyonunda
Sayın Bakandan sormuştum; Sayın Bakan inceleme
• yapılacağını, sonucun bildirileceğini ifade buyurmuş
lardı. Bu tahkikat bitmiş midir?
Bornova Jandarma Kumandanının, Sayın Ecevit'
ten emir ve talimat alıp almadığı, hâlâ bugüne ka
dar belli olmamış mıdır? Belli olmuşsa, yasal göre
vini- yapan bir jandarma kumandanına iftira eden,
hakaret eden Başbakan Yardımcısının hareketine ben
zer durumlarda kolluk kuvvetlerini görevden alıkoy
mak, gözdağı vermek istidadı karşısında, adı geçen
jandarma kumandanının hiyerarşik amiri olarak Sa
yın Bakan ne düşünmektedir? Hiyerarşik amiri ol
duğunuz bir kamu görevlisine haksız ve mesnetsiz
hakaret eden, iftira eden Başbakan Yardımcısı Sa
yın Türkeş hakkında bir girişimde bulunmayı düşü
nüyor musunuz?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karagöz
oğlu.
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Sayın Sever, buyurun efendim.
HASAN SEVER (Çanakkale) — Sayın Başka*
nım, İçişleri Bakanından üç sorum var, yardımınızı
rica ediyorum, teşekkür ederim.
1. — Çanakkale'de, özellikle Cephenin emrindeki
valinin baskısıyle Emniyet müdürü, Millî Eğitim Mü
dürü.
BAŞKAN — Sayın Sever, efendim bir dakikanızı
alayım. Sayın Sever, Çanakkale Valisi hakkında bir
soru soruldu; aynı soruyu neden tekrar ediyorsunuz?
HASAN SEVER (Çanakkale) — Hayır efendim
bu başka, Sayın Başkanım bu başka türlüsü; ayrı ol
duğunu siz de göreceksiniz.
BAŞKAN — Soru şekliyle efendim, soru şekliy
le ifade edin.
HASAN SEVER (Çanakkale) — Ülkü Ocakları
bu baskı sonucu açılmıştır. İki ilçede de açılmak
için baskı yapılmaktadır. Bu vali hakkında bir ted
bir düşünüyor musunuz?
2. — Ülkemizin güzel iki adası Gökçeada ve Boz
caada hâlâ yasak bölge; devamlı gizli tutularak ya
bancı uyruklulara kapalı merkezlerden biridir. Yıl
lardan beri çalışmalara rağmen, bu yasak kararı hâ
lâ devam etmektedir. Ne zaman kaldırılması düşünü
lüyor?
3. — Gelibolu'da, Tekirdağ Milletvekili Ömer
Kahraman arkadaşımızla yaptığımız, kaymakamın
kanunî gördüğü ve valinin kişisel tutumuyle yasakla
dığı bir TÖB - DER toplantısı vardır. Kendilerine
cevaplı tel çekildiği halde, aradan bir ay geçmiştir,
Sayın İçişleri Bakanı ya unutmuştur, ya da önem
vermemiştir..
BAŞKAN — Soruyu tamamlayın, soruyu ta
mamlayın efendim.
HASAN SEVER (Çanakkale) — Tele ne zaman
cevap verilecektir ve ilgili vali hakkında ne işlem
yapılacaktır?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sever.
Sayın Bakan sorular bitmiştir ve bunlar içerisin
de....
KÂMİL KIRIKOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, açıklamam var, sorum var.
BAŞKAN — Aldım efendim.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Ankara) — Soru sor
mak istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Kırıkoğlu, biz işlemi tamam
ladığımız bir sırada..
KÂMİL KIRIKOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, açıklamam var.
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BASKAK.-* Efendim % defe konuşduam İtiraz
lara yal açıldı. Biz onların şeyi alımdayız..
KÂMİL KIRIKOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan eğer müsaade ederseniz soru sormak isterim..
BAŞKAN — Soru sorma işlemini kapattım Sa
yın Kırıkoğlu.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Ankara) — Ama niçin
kapatıyorsunuz? Benim hakkım,,
BAŞKAN — Kapattık soru işini. Anladım efen
dim, sizin ki ayrı bir işlem.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Ankara) — Ayrı bir iş
lem, mevzuu bu.
BAŞKAN — Soru sorma işlemini kapattım Sa
yın Kırrkoğlu.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Ankara) — İki defa söz
istedim. Daha evvel rica ettim, işaret ettim «Evet»
dediler. Benim de soru sormak hakkımdır. Bu hak
kı lütfediniz, veriniz.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Burada so
ru sormazsak sayın Bakana, ne zaman soru soraca
ğız? Dışarıda bulamıyoruz Sayın Bakam.
BAŞKAN — Sayın Karsu, rica ederim. Biz, bir
arkadaşımızla, bir Sayın üyeyle görüşüp bir netice
ye varacağımız sırada araya giriyorsunuz. Ne, o be
nim dediğimi anlıyor, ne ben beyefendinin dediğini
anlıyorum.
Sayın Kırıkoğlu, ben Başkanınız olarak şunu ifa
de etmek istiyorum: Soru sorma, bu noktada bütün
milletvekillerinin hakkıdır. Haklarım gasbetme gibi,
haklarım kullanmalarına mani olma gibi bir düşünce
içinde olmadığımı takdir edersiniz. Yalnız, ilânihaye, soru sorma işlemi devam ettiği takdirde, progra
mı uygulamamız mümkün değil. Eşyanın tabiatın
dan doğan bir kısıtlama oluyor.
YaJniz, bu arada bir hususu da ifade etmeye
mecburum: Bir üye arkadaşımız oturduğu yerden
mütemadiyen çakmak yakıyor. Bu, hiç doğru bir
şey değildir, bunu ifade etmeye mecburum.
Evet sayın Kırıkoğlu..
KÂMİL KIRIKOĞLU
(Ankara) — Efendim,
her halde sesimi zatıâlinize duyuramadım. Konuş
malarımın dışında bir konuyu açıklığa kavuşturmak
istiyorum.
Riyaset Divanında bulunan üye arkadaşım. «Siz
soru için kaydoldunuz» diye işaret buyurdu. Ben de
müsterjh olarak yalnızca açıklamamı yaptım; soru
v

sormak için bekliyorum. Yani, bir yanlışlık var.
BAŞKAN -~ Sayın Kjrjkoğm, Divan üyesi arka
daşım, «|ef tjöylç bir talebini? olduğunu bana ilet
miş olsaydı, 12 arkadaşımı 13'e çıkarırdım efendim.
— 41
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KÂMİL KIRIKOĞLU
(Ankara) « , Efendim,
kastınjg var demiyorum. Gayet tabiî kaştınız yok
efendim. Ama, bir hak zayi olmasın istiyorum.
BAŞKAN — Efendim, bir hal çaresi bulalım.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Ankara) — Lütfen.
BAŞKAN — Başkan olarak ben soru sorma iş
leminin bittiğini ifade ettim. Evvelâ, bendeniz zatıâiinizden bir ricada bulunsam: Bu sorunuzu yazılı ola
rak sorsanız..
KÂMİL KIRIKOĞLU (Ankara) — Zaten çok
kısa efendim.
BAŞKAN — Buyurun ifade edin efendim.
KÂMİL KIRIKOĞLU (Ankara) — Sayın Ba
kan, Zeytinburnu baskınında Atillâ Özkan evin dı
şında mıydı, içinde miydi?
Evin dışında müsademe olmuştu.
YÜCEL DİRİK (İZMİR) — Bakan polis mi?
KÂMİL KIRIKOĞLU (Ankara) — Bakan poli
sin başkanıdır.
BAŞKAN — Sayın Kırıkoğlu, sorunuz gayet kı
saydı...
Cevap vermeyin efendim.
KÂMİL KIRIKOĞLU
(Ankara) — Gazetede
neşredilen fotoğraf kimler tarafından çekilmiştir?
Yakalanan gençlere işkence yapıldığından Sayın
Bakan haberdar mrdır?
Morga gitmeden önce Atillâ Özkan'ın ölüsün
den kurşunu kim çıkarmıştır, ne maksatla çıkarmış
tır?
Canlı olarak yakalanması, Sayın Bakan tarafından
da uygun bulunduğuna göre, bunun tersini yapan Ma
latya Valisi hakkında Sayın Bakan ne işlem yapmış
tır?
Maruzatım bu kadar, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırıkoğ
lu.
Buyurun Sayın Bakan.
İÇİŞLERİ BAKANI OĞUZHAN ASİLTÜRK
(Devamla) — Muhterem Başkan, değerli arkadaş
larım;
Burada soru soran birçok arkadaşımız, hakika
ten birçok meselenin aydınlığa çıkması bakımından
ışık tutucu oldular. Ancak, şurasını hemen ifade ede
yim ki, bazı arkadaşlar da âdeta gündem dışr bir ko
nuşma yapıypr gibi, kendi düşünce ve fikirlerini tek
taraflı olarak, itham şeklinde karada dile getirdiler.
Aslında zaman olsa burada bütün arkadaşlarıma ay
rı ayrı, teferruatla cevap vermeyi arzu ederdim; an-
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eak verdiğimiz yazılı cevapları da arkadaşlarımız he
men akabinde: zaten basına intikal ettirdikleri için
bunun eksik kalan hiç bir tarafı olmayacaktır. Bu
cevaplan kendilerine yazılı olarak vereceğim ve on
lar da basına aksettirecek, dolayısıyle efkârıumumi
yeyi de aydınlatacaklardır.
Teşekkür ederim. (A. P. ve M. S. P. sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı Emni
yet Genel müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlı
ğı Bütçe Kanunu..
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Benim bir
yazım vardr, 70 nci madde ile ilgili bir istemim var
dı?
BAŞKAN — Sayın Ölçen, büyük bir grupun başkanvekilisiniz, müracaatınızı aldım, ama müracaatı
nızı işleme koyma zamanını takdir benim hakkım de
ğil mi efendim? Tam, bir cümleyi ifade edeceğim
sırada..
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Özür dilerim
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Yardımcı olacağınızı ümit ediyo
rum her zaman.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yardımcı ola
cağım sayın Başkan.
BAŞKAN — Sırada olan bir arkadaşıma.. ,
ZEKÂÎ YAYLALI (Erzurum) — Sayın Başkan,
müsaade buyurursanız bir hususu tespitte fayda müllahaza ediyorum.
BAŞKAN — Neye dair efendim?
ZEKÂÎ YAYLALI (Erzurum) — Bir parlamen
ter arkadaşımız, sayın Tabak sual tevcih ederlerken,
belki sürçü lisân olarak Parlamentonun itibarını kü
çük düşürücü bir ifadede bulundular. Bunun tespi
tinde ve zabıttan çıkarılmasında fayda mülâhaza edi
yorum.
Sayın Bakanın erkân huzurunda yalan söyleme
yeceği şeklinde bir ifade kullanmışlardır. Sanki Sa
yın Bakan, Bakanlığının erkânı burada iken yalan
söylemeyecek de, söyleyemeyecek de, başka zaman
burada yalan söyleyecekmiş, yahut söyleyebilecekmiş
gibi bir ifadede bulunmuşlardır.
BAŞKAN — Sayın Yaylalı, Sayın Yaylalı..
ZEKÂÎ YAYLALI (Erzurum) — Bu, yine Par
lamentonun, bu müessesenin itibannı düşürücü bir
tabirdir. Bunun zabıttan çıkarılmasında fayda var
dır.
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.BAŞKAN — Sayın Yaylalı, bu müdahaleniz bir
hususu zapta geçirmiş oldu. Bu. kadarla iktifa etme
nizi rica ederim,
Bir arkadaşıma son sözü veriyorum.
Sayın Erçelik, buyurun efendim.
HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 1976 Malî Yılı îçişleri
Bakanlığının Bütçe Tasarısı üzerinde, şahsım adına
görüş ve düşüncelerimi arz etmek üzere huzurlarınız
da bulunuyorum. Hepinize saygılarımı sunarım.
Sayın milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı Bütçesi de
yince akla ilk gelen, Emniyet Genel Müdürlüğü ile
Jandarma Genel Komutanlığıdır. Bunlann görevleri
ise, yurdun iç güvenliğini, sınır ve karasularımızın
korunmasını, kaçakçılığın önlenmesini, rüşvetin fren-'
lenmesini, insan hak ve hürriyetinin, can emniyetinin
korunmasını sağlamak ve trafiği de denetlemektir.
Halbuki, basında açıklanan güncel konulara şöyle
bir göz atacak olursak, memleketin ne hazin duru
ma, ne berbat duruma düştüğünü, ben değil basın
millete gösteriyor.
Aziz arkadaşlarım, şimdi basından sergiler: «Bor
nova saldırısı ile ilgili soruları yanıtlayan jandarma
yüzbaşısı hakkında îçişleri Bakanlığı da soruşturma
açtı.»
ı«Hacı Ali Demirel'in 2,5 milyonluk sigorta primi
ni ödemediği öne sürülüyor.»
Tabiî sergiliyoruz..
«Kosigin ile Demirel baş başa görüşme yaptılar.
Burun buruna yemek yediler.» Afiyet olsun.
«Sovyetler Birliği Başbakanı Kosigin bugün An
kara'ya geliyor». Tabiî birisi 1968, bugünkü tarih
26 Aralık 1975 Cuma, Tabiî, hem de hayırlı gün. Kosigin'i hayırlı günde getiriyorlar, Cuma gününe bağ
lıyorlar.
Değerli arkadaşlarım, bir de Günaydın Gazetesi
var, biliyorsunuz hepiniz. Bakın ne diyor Günaydın
Gazetesinde. «Demirel'e son 3 yıl içinde devlet ban
kalarından 26 milyon lira kredi verildi.» Helâl ol
sun. Nerelerden verilmiş? Burada yazıyor. Bankanın
adı, kredi miktarı: «Ziraat Bankası 2 milyon lira; Pamükbank 1 milyon lira; Emlâk Kredi Bankası 4 mil
yon lira; Ziraat Bankası 5,5 milyon lira; Vakıflar
Bankası 3 milyon lira; Ziraat Bankası tekrar 11 mil
yon lira, Ziraat Bankası, bir daha 4 milyon lira.»
Güle güle kullansınlar.
BAŞKAN — Sayın Erçelik, bütçe ile ilgili lütfen,
bütçe üzerinde görüşüyorsunuz. Son sözü onun için
almış bulunuyorsunuz, rica ederim.
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çoğaldığını; Hükümet Başkanı Sayın Demirerin kar
deşlerinin ayyuka çıkan yolsuzluklar yaptığını; bü
tün Hazine arazilerini ucuzca aldığını; bankalardan
karşılıksız milyonlarca lira kredi çektiğini; Mıgırdıç
Şellefyan'la işbirliği yaptıklarını1, Morisson Şirketi ile
birlikte çalıştıklarını ve Türkiye'deki Amerikan pa
zarlarında gümrüksüz eşya satıldığını, pek çok sayı
da kaçak Amerikan sigarası bulunduğunu; işte dar
beler, baskınlar, vurgunlar nereden başlıyor, nerede
bitiyor duyuyor ve hepiniz tanık oluyorsunuz.
Kanlı olaylar, Devlet kapısında merdivenin ba
samaklarını tamamlamış, son basamağına kadar gel
miştir. Yârın ne olacağı belli değildir. Herkes bir
korku, endişe ve terör içerisine düşmüştür. Huzur ve
sükûn diye bir şey kalmamıştır. Cumhuriyet tarihin
HÜSEYİN ERÇELİK
(Devamla) — Halbuki
de ülke güvenliğinin bu kadar bozulduğu hiç bir za
Cephe İktidarının oluşu ile, emniyet görevlilerinin
man görülmemiştir. Vatandaş, ister istemez, Türkiye'
üzerinde uyguladığı partizan işlemleri asla uygun gör
. de sorumlu bir hükümetin varlığından kuşku duyar
müyorum ve nefretle karşılıyorum. Cumhuriyet ta
hale gelmiştir. Her gün memleketin birkaç yerinde
rihinin hiç bir döneminde bu kadar keyfî tasarruf,
önemli toplum olayları çıkmakta, gençler birbirini öl
partizanca nakil ve atamalar görülmemiştir. Bu dav
dürmekte ve yaralamakta ve bütün çarpışmalarda
ranış, şerefli Türk memurunun ve subayının onuru
türlü model yabancı marka silâhlar kullanılmaktadır.
nu kırmış, moralini bozmuş; onu, eli kolu bağlı kö
şede kapı kulu durumuna düşürmüştür.
27 Mayıs 1960'dan ve 12 Mart 1971 tarihinden
önceki manzaralar dahi bu kadar karanlık olmamış
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sizde de moral
ve insana ümitsizlik vermemiştir.
kalmadı.
Aziz arkadaşlarım gelişen, oluşan ve büyüyen
HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) — Hiç bir hü
Türkiyemizin siyasal, sosyal ve ekonomik sancılar
kümet döneminde bu kadar vali, bu kadar kayma
yaptığı kaçınılmaz bir gerçektir. İnsanca ve hakça
kam, bu kadar yönetici sürülmemiş; genç Öldürülbir yaşama düzeyine kavuşmak isteyen ezilmiş ve
memiştir.
sömürülmüş toplumumuzda mevcut çıkar çevreleri
Her gün basılan okullar, fabrikalar; soyulan ban
nin saltanatını sürdürmek isteyen mutlu azınlıkla
kalar, basılan işyerleri; öldürülen öğrenciler Cephe
uğraşmak elbette kolay değildir.
Hükümetinin birer kara lekesi olarak tarihe mutla
Hele bu bozuk düzende, Anayasa ve halk çoğun
ka geçecektir.
luğuna rağmen, özel çıkarlarını korumak için halk
Değerli milletvekilleri, şu anda Türk ulusu yiyece
çocukları, güçlüklerin, zalimlerin kurşunlarına hedef
ği ekmeği, giyeceği giysiyi, yolu, suyu, elektriği ve
olmaya devam edecek midir? Zalimin zulmü varsa,
barajı, ticaretini unutmuş; işe giden işçisi, tarlaya gi
mazlumun da Allahı vardır. (M. S. P. sıralarından
den çiftçisi, ticarete giden müstecir, okula giden öğ
alkışlar) Şimdilik yoksulların, bunlara karşı direnme
renci için «Acaba akşam eve sağ olarak dönecek mi?»
si, dayanması gerekir, şarttır, mubahtır.
diye kara kara düşünerek, gözü yollarda kalmaktadır
Büyük Türk Ulusuna sonsuz sabırlar dilerim.
vatandaşlarımızın. Her sabah gazetenizi okudunuz ve
Şahsım adına hepinize saygılarımı sunarım aziz ar
akşam radyonuzu açıp saat 19 haberlerini dinlediği
kadaşlarım. (C. H. P( sıralarından alkışlar.)
niz zaman, mutlaka 3 öğrencinin vurulduğunu, 2 öğ
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Erçelik.
retmenin yolunun kesildiğini, birisine yular vurup
İLHAM İ ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan,
dövülerek yollarda sürüklendiğini; öbürünün ağzı
Genel Kurulda bir milletvekilinin bir milletvekiline
na bez paçavra doldurup, bayıltıncaya kadar dövül
sual sormaya hakkı yoktur. Bunu biliyoruz ama,
düğünü; sınır kapılarında gümrük kaçakçılığı yapıl
yanlış anlaşılmasına meydan vermemek için sayın
dığını, okulların basıldığını; öğrencilerin
sınıflara
sokulmadığını; rüşvetin, aracılığın, soygunculuğun, hatip son sözünde; «Bunlara karşı direnme» hak
kından bahsetti.
vurgunculuğun, tefeciliğin ve faizciliğin alabildiğine

HÜSEYİN ERÇELİK (Devamla) -^- Rus dost
luğu şerefine, Çankaya'da, Demirerie Kosigin viski
içerken (Gazeteden resim göstererek). Helâl olsun,
afiyet olsun.
AHMET KARAASLAN (Malatya) — Ne alâka
sı var?
.. . .
CEMtL ÜNAL (Kars) — Tiyatro değil burası.
BAŞKAN — Sayın Erçelik bir dakika efendim.
Bütçe ile ilgili Bakandan sonra milletvekili olarak
son sözü söylüyorsunuz.
HÜSEYİN ERÇELÎK (Devamla) — Değerli Baş
kanım, Dışişleri Bütçesinde mi açıklayalım?
BAŞKAN — İçişleri ile ilgisini de tebarüz etti
rerek söyleyin de anlayalım efendim.
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Bu direnme bal&ı nedir? Dimnm* haj&j feimg
karşı olacaktır? BJI hu.suşlarm açUdanmasıru istiy©yorum.
Türkiye'de,...
BAŞKAN —- Sayın Ertem» itiraz ettiğiniz hususu
anlıyorum. Sayın ErçeUk kendi üslubu içinde görüş
mesini tamamlamış oldular. Tefsir, Başkan olarak
bana da düşmez, zatı âlinize de düşmez. Bir «Mim»
koymuş olmanız kâfi.
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Bölümleri sıra ite ©îmtuysfim;
A) İÇİŞLERİ BAKANLlCl BÜTÇESİ
BÖKim
(Prog.)

LU a

Teşekkür ederim.
Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı, Emni
yet Gene! Müdürlüğü; Jandarma Genel Komutanlı
ğı bütçelerinin tümü üzerindeki müzakereler şu anda
tamamlanmış bulunuyor.

101 Genel Yönetim ve Destek
Hizmetleri
426 519 800
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir.
111 Mahallî İdareler
Hizmetleri
637 550 000

Bölümler» geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler. Kabul edilmiş
tir,

BAŞKAN — Bölüm 111 ile ilgüi iki önerge var
dır, ikisi de aynı mahiyettedir. Şimdi birinci önerge
yi okutuyorum.

- u-

Millet Meclisi Başkanlığına

Daire ve Kurum

ödenek
Türü
Kodu

Alt
Program
Kodu

Program
Kodu

Düşülen : İşiçleri Bakanlığı
Eklenen : Emniyet Genel Md.

!

01
01
01
01
01
01
01

Faaliyet
Türü
Kodu
*

Harcama Kalemi
Yüzler
241
001
001
001
001
001
001

940
110
140
160
180
460
470

Gerekçe :
tf».

Ot

1 w Çarşı ve Mahalle Bekçileri Emniyet ve Asayiş hizmeti görmekte. Mahalli İdarelerle hizmet bağı bulunmama
2. 12 saydı Kanun Hükmündeki Kararname ve 1897 saydı Kanun üe Devlet Memurları Kanunu kapsamına alı
dahil edilmişlerdir.
3. 920 sayılı Kanun gereğince 1967 yılından beri aylıkları ve her türlü giderleri Devlet tarafından karşılanmakt
Bu nedenlerle içişleri Bakanlığı Bütçesinde yer alan 582 milyon liralık ödeneğin. Emniyet Genel Müdürlüğü Bü
tılmasında kesin zorunluluk vardır,

M, Meclisi
İçel
Hikmet Baloğlu
İstanbul
Reşit Ülker
Gaziantep
Mustafa Güneş
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İzmir
Remzi Özen
Bursa
Mehmet Emekli
Konya
İsmet Büyükyaylacı

BAŞKAN — Diğer önergedeki isimleri de lütfen
okuyuverin.
Ankara
İsmail Hakkı Köylüoğlu
Bolu
Harun Aytaç
İstanbul
1. Fehmi Cumalıoğlu

Samsun
Doğan Kitaplı
Ankara
Hasan Özçelik
Mardin
Talât Oğuz

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?,.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M.
GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Sayın Başkanım,
94 ncü maddeye göre şeklen mani bir hal yok. Ancak,
bununla ilgili iki önerge daha olması gerekiyor ve bu
önergeler, maddeler müzakere edilirken nazarı itibare
alınmalıdır. Şayet maddeler müzakere edilirken o öner
geler kabul edilecek olursa; aslında, tasarının 6 ncı
maddesinde, sene içerisinde de yapma imkânı vardır.
Bu bakımdan takdire bırakıyoruz.
BAŞKAN —: Komisyon Genel Kurulun takdirine
bırakıyor. Ne kadar miktar?...
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M.
GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Efendim, gider
artırıcı veya gelir azaltıcı bir hüviyeti yoktur.
BAŞKAN — Anlıyorum Sayın Sevilgen.
Muhterem arkadaşlarım, önergenin muhtevası, 582
milyon; 11.1 numaralı kodtan düşürülmesi talep edil
mektedir.
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Bu hususu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler.... Kabul edilmiştir.
111 nci bölümü yapmış olduğunuz değişik şekliyle
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler.... Kabul edilmiştir.
Bölüm
(Prog.)
112 Nüfus, İzleme, Tescil ve
Vatandaşlık Kayıt Hizmetleri 201
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3
113 İller İdaresi Hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
114 Sivil Savunma ve Seferberlik
Hizmetleri
48
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 Hizmet Programlarına Da
ğıtılmayan Transferler
8
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Lira

057 900

471 703

802 900

000 000

Emniyet Genel Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerini
okutuyorum :
a) Emniyet Genci Müdürlüğü Bütçesi
101 Genel Yönetim ve
Destek Hizmetleri
788 973 700
BAŞKAN — Bölümle ilgili bir önerge vardır, oku
tuyorum :

Millet Meclisi Başkanlığına

Daire ve Kurum

Program
Kodu

Alt
Program
Kodu

Ödenek
Türü
Kodu

Faaliyet
Türü
Kodu

Eklenen
01
1
Emniyet Genel Md.
ıoı
Düşülen
Emniyet Genel Md.
101
02
1
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederiz.

**

S

I

Zonguldak
A. Nihat Akın

Kahraman Maraş
Halit Evliya
Konya
Şener Battal

Harcama Kalemi
Yüzler
Onlar
Bir

007

400

50

007

400

60

Zonguldak
M. Zeki Okur
Afyon Karahisar
Rasim Hancıoğlu

Yo
Ö. Lütfi

Gerekçe :
,
Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinin yukarıda gösterilen harcama kalemlerinde sehven meydana gelen durumun
ğin aynı faaliyete ait harcama kalemleri arasında aktarılması gerekmektedir.
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BAŞKAN — Komisyon?...
BÜTÇE KARMA KOMÎSYONÜ
SÖZCÜSÜ
M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Bir gider
artırıcı niteliği yoktur, bir aktarma niteliğindedir,
takdire bırakıyoruz.
BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümü, yapılan bu değişik şekliyle oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

21 . 2 . 1976
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Bölürri lll'i okutuyorum :
Bölüm
(Prög.)

Lira

111 Güvenliği Sağlama ve
Düzenleme
2 397 605 300
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M.
GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Sayın Başkanım,
deminki Önerge ile bu miktarın da değişmesi gerek
mektedir.
BAŞKAN — Evet efendim.
Önergenin bu bölümle ilgili kısmını tekrar oku
tuyorum :

M* MecBsi
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Dölümü eklenen şekliyle okutup, oylarınıza su
nacağım.
Bölüm
(Prog.)

Lira

111

Güvenliği sağlama ve düzen
leme
2 979 605 300
BAŞKAN — Yapılan bu deği
şiklikle birlikte oyla'rınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına
dağıtı
lamayan transferler
33 940 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Jandarma Genel Komutanlığı Bütçesine geçiyo
ruz; bölümleri okutuyorum :
b)

Jandarma Genel Komutanlığı

Bütçesi

101

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
686 543 900
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kaibul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
111 Güvenliği sağlama ve düzenle
me
2 161 926 200
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kaibul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
112 JAN - REMO
210 000 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kaibul edenler...
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına
dağıtı
lamayan transferler
17 000 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Ka'bul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Sayın Ölçen, bir önergeniz var. Bu önergede, Cum
huriyetçi Güven Partisi Sözcüsü Sayın Oğuz'un, «Cum
huriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Marksizmi izah
etti» şeklindeki bir beyanına itirazda bulunuyorsu
nuz.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan...
BAŞKAN — Müsaade buyurun, okuyorum, elim
de efendim.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Zaptı getirt
tim, cümlemi tashih etmek istiyorum. «İzah» değil,
«ilham» olacak.
BAŞKAN — Sayın Ölçen, bana imzanızla ver
diğiniz önergede «izah etti» diye yazılı ise, bendeniz
de bu şekilde okursam, benim kabahatim ne bura
da?
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Zabıt burada
efendim. Hiç bir kabahatiniz yok.
BAŞKAN — imza etmişsiniz, «Cumhuriyet Halk
Partisi Grup Sözcüsü Marksizmi izah etti» şeklinde
ki, Güven Partisi Grupu sözcüsünün beyanına, bir
sataşma olduğu gerekçesiyle
itirazda bulunuyorsu
nuz.
Şu hususu öğrenmek istiyorum : «Sayın Oğuz;
«Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Marksizmi
izah etti» dediğinize göre, bundaki yanlışlık «etmedi»
mi demek isteyeceksiniz?
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Hayır efen
dim. isterseniz ben arz edeyim.
BAŞKAN — Sayın Ölçen, size söz verebilmem
için evvelâ beni ikna etmeniz lâzım.
Yani demek istiyorum ki, izah etmedi mi?
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Etmedi efen
dim.
'
BAŞKAN — Etmediyse zapta bu şekilde geçti, me
sele halloldu.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Yalnız başka
bir deyim var zabıtta Sayın Başkan. İzin verirseniz,
başka bir deyim var efendim.
BAŞKAN — Efendim izah ediyorsunuz. Yeriniz
den de «etmedi» diyorsunuz; etmediyse mesele kal
madı.

Muhterem arkadaşlarım, İçişleri Bakanlığı
Em
niyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel
Komu
tanlığı bütçeleri Meclisimizce kabul edilmiş bulun
maktadır.

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Zaptı getirttim;
zabıttan okuyorum ve tashih ediyorum. Konuşma,
benim önergemde yazılan konuşma biçiminde değil
dir. Gerçek şöyle olmuştur...

Bu bütçenin vatanımıza, milletimize ve ilgililere
hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim.

BAŞKAN — Şu halde önergenizi yenileyeceksi
niz?

— 50
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I okumamak bağnazlıktır; o kitapları okuyun benimse
mek veya benimsememek başka bir husustur. Bu iki
I nokta devamlı olarak birbirine karıştırılmakta.
Bendeniz çok Marksist kitap okumuşumdur.
I
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Belli belli.
I
ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Bendeniz da
I ha başka kitaplar da okumuşumdur ve bendeniz dine
I ait kitaplar da okumuşumdur. Ama bunların içinden
I hangisini benimsemek veya benimsememek benim öz
hakkımdır, buna hiç kimse karışamaz.
Cumhuriyetçi Güven Partisi Sözcüsü nazariyatta,
I teoride insanlıktan, kardeşlikten ve iç barıştan bah
I setmektedir; ama, Cephe İktidarının bir üyesi ola
rak, acaba uygulamada o söylediklerinin gerçekleşti
«Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşan değerli
ğine inanmakta mıdır, inanmamakta mıdır? Bizim
sözcü, kanaatimize göre, büyük ölçüde Marksist teo
bugünlerde meşgul olduğumuz, bütün Türkiye'nin
riden ilham alan bir konuşma yapmıştır».
meşgul olduğu temel soru da budur.
Sözcümüz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Söz
Bu soru halledildikten sonra, yani iç barış gelir
cüsü ve Cumhuriyet Halk Partisi Grupu hiç bir dü
se, sokak kargaşaları ortadan kalkar ise ve hukuk
şüncesini, hiç bir eylemini Marksist teoriden ilham
düzeni geri döner ise, o zaman ekonomiyi tartışma im
alarak yapmaz. Bunu açıklamak istiyorum ve 70 nci
kânımız söz konusu olacak. O zaman, siz nasıl bir
madde gereğince söz vermenizi istiyorum. («Bravo»
ekonomi düzeninden yanaşınız; biz nasıl bir ekono
sesleri)
mi düzeninden yanayız, bunu konuşabileceğiz. Bunu
BAŞKAN — Sayın Ölçen, yerinizden ifade etti
konuşma imkânını dahi bulamıyoruz; çünkü siz de
ğiniz bu kısımdan daha başka bir şey mi ifade ede
biraz evvel gördünüz ki, burada öyle zannediyorum
ceksiniz?
ki, parlamenter hayâtta Türkiye'de, hiç bir İçişleri
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Evet efendim.
Bakanı bu kadar çok soruya maruz olmuş ve her
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun.
sorunun içinde birkaç tane cinayetten bahsedilmiş ol
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan,
masın.
bana söz verdiğiniz için, son derece teşekkür ederim.
BAŞKAN — Sayın Ölçen, esinlenmediği husu
sundaki düşüncenizi ifade edin efendim.
Saygıdeğer üyeler, aslında herhangi bir düşünce
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Efendim, şifahen yenilemek istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Ölçen, evvelâ bunu bir...
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Geri alıyo
rum ve şifahen durumu 70 nci madde gereğince açıklamak istiyorum.
BAŞKAN — Bu önergenizi geri alıyorsunuz, yeni bir itirazda bulunuyorsunuz. Lütfedin ifade edin
efendim.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Evet, edeyim
efendim.
Sayın Talât Oğuz konuşması esnasında şu cümileyi sarf etmiştir, zabıttan okuyorum :

nin, herhangi bir sözün, herhangi bir konuşmanın
karşısına çıkabilmek ve böylece hem soygun düze
nini, hem de birtakım kargaşa ve sokak olaylarını
eleştiriden uzak tutabilmek için, son sıralarda, son
zamanlarda bizim Marksist teoriden ilham
aldığı
mız suçlaması yapılmaktadır. Bu modası geçmiş bir
kurnazlıktır.

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M.
G Ü N D Ü Z SEVİLGEN (Manisa) — Esinlenmedim
deyiverin, bitsin gitsin.
MEHMET ZEKİ TEKİNER (Nevşehir) — Siz
konuşun onun yerine.

ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Efendim, her
hangi bir kitaptan ilham alıp almadığımızı biz ar
tık anlayamıyoruz, siz bizim yerimize daha iyi anlı
Cumhuriyet Halk Partisi Marksist bir parti değil
yorsunuz. Siz bize izin veriniz, biz hangi kitaptan,
dir. Çünkü Marksist şemayı ve Marksist düşünceyi
benimseyen parti ve grupların, eğer Cumhuriyet Halk I hangi ilhamı alalım, bunu sizden öğrenelim, ondan
sonra sizin sıralarınız yanınızda oturup, Adalet Par
Partisi Marksist bir parti olsaydı, hücumuna maruz
tisi adına sizleri tasvip edelim ve Cephe İktidarının
kalmazdı. Her Marksizmi izah eden ve her Marksizmbugünkü
cinayetlerine sesimizi çıkarmayalım; ama
den bahseden bile Marksist olmaz. Eğer böyle olsay
cınız
bu
mu?
(A. P. sıralarından gürültüler)
dı, Amerika üniversitelerinde Marksizm okutulmaz
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Bunu açıklamak
idi.
için kürsüye çıktınız, izah etmediniz.
Bir kitabı okumak başkadır, o kitapta okudukla
BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen... Sayın
rını benimsemek başkadır. Bence, Marksist kitap da
Külâhlı,
Sayın Külâhlı...
okunur. Her türlü kitap okunur. Aslında, o kitapları j
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ALİ NEJAT ÖLÇEN (Devamla) — Sorunuza ce
vap verdim, sorunuza cevap verdim, bir daha bana
ve Partime böyle sorular sormayınız; «ilhamı nere
den alıyorsunuz?» demeyiniz, biz vatanperverliği siz
den ilham almamakla ölçüyoruz; saygılar sunarım.
(A. P. sıralarından sıra kapaklarına vurmalar ve gü
rültüler)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Dirik eğer bir müracaatınız varsa, yolu var
dır, ifade buyurun ona göre size söz vereyim.
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Evet efendim.
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Buyurun Sayın Ertem.
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Efendim, sayın
sözcü son zamanda, sözlerini bitirirken; «O halde...
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Başkan
Komisyon yok yerinde.
BAŞKAN — Bütçe bitti efendim, bütçenin bitti
ğini söyledik.
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KEREM ŞAHİN (Ağrı) — «Eşek oğlu eşek» lâ
fını alsın, ondan sonra konuşun.
BAŞKAN — Sayın Şahin, bahsettiğiniz şekilde
galiz bir kelime mi sarf edildi?
KEREM ŞAHİN (Ağrı) — Evet efendim.
BAŞKAN — Bendeniz tespit edemedim.
Sayın Deniz eğer böyle bir iddia varit ise, bunu
bir tehevvür anında söylediğinizi ve geri aldığınızı
ifade ederseniz memnun olurum. (Gürültüler)
Bir dakika efendim müsaade edin, ben yatıştırma
ya çalışıyorum, siz körüklüyorsunuz.
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Sayın İhsan
Ataöv'ün yanında oturan zat bana eliyle işaret ede
rek «Eşek herif» dedi. Ben de ona mukabele ettim;
eğer o zat başlangıçtaki sataşma sözünü geri alırsa,
ben de geri alıyorum.
BAŞKAN — Eğer böyle bir şey varitse, o arkakadaşımdân da rica ederim, ikiniz de geri alın efen
dim.
CEMAL KÜLÂHLI (Bursa) — Sayın Başkan,
elimle, «sus» diye bağırdığı için Başkanvekilimize
(«yapma, ayıptır»... (C. H. P. sıralarından «Hayır, ya
lan» sesleri) Hiç bir şey demeden el işaretiyle «ayıp
tır» dedim; katiyen böyle bir söz sarf etmedim, yan
lış anlamış.
BAŞKAN — Sayın Külâhlı bunu söylemediğine
göre, Sayın Deniz siz de geri alın lütfen.

Evet Sayın Ertem, dinliyorum.
İLHAMI ERTEM (Edirne) — «Adalet Partisi ik
tidarı yanında yer alıp, Cephenin cinayetlerine işti
rak edelim» dedi. Burada Adalet Partisine sataşma
nın çok daha ilerisinde bir durum var; cevap vermek
istiyorum. (C. H. P. sıralarından «Doğru, doğru» ses
leri)
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Doğru, doğru HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Ben de geri alı
söylemiyor mu yani?
yorum.
BAŞKAN — Sayın Deniz, rica ederim Sayın De
'BAŞKAN — Teşekkür ederim.
niz, rica ederim. (A. P. sıralarından «Eşek herif»
Sayın Ertem, bir sataşma olduğunu iddia ediyor
sesi)
sunuz; bir iki dakikayı geçmemek, yeni bir sataşma
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Eşek oğlu eşek
ya meydan vermemek üzere buyurun.
sensin.
İLHAMI ERTEM (Edirne) — Sayın Başkan, de
BAŞKAN — Sayın Deniz, Sayın Deniz, rica ede
ğerli arkadaşlarım;
rim... (Gürültüler)
Bütçe konuşmaları başladığından beri bir hususu
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — O lâfın ka
büyük
üzüntü ile duymaktayız ve yaşamaktayız. Bu
resi var, murabbası var; iki misli var, üç misli var.
üzüntü
de, Cumhuriyet Halk Partisinin kişileri'adına
(Şiddetli gürültüler)
olsun, grupu adına olsun, her çıkan sözcüsünün Tür
DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Sayın Başkan,
kiye'de hakikate varmamış ve hakikat olması da
işitmiyor musunuz bunları?
asla mümkün olmayan bir kampanyanın içerisinde
BAŞKAN — Sayın Kitaplı başka ne yapalım?
olmalarındandır. Bu kampanya, iftira kampanyaşıdır,
Daha bitirmedim ne söyleyeceğimi; ne biliyorsunuz
bu kampanya hakaret kampanyasıdır.
ne diyeceğimi?
BAŞKAN — Sayın Ertem, bu suçlamalar...
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Size yakış
mıyor.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sözcünün be
BAŞKAN — Sayın Hocaoğlu rica ederim.
ni itham etmeye hakkı yok...
Sayın Deniz, Divan Üyesi bir arkadaşımızsınız,
bu şekilde bir şeye girişmenizi doğru bulmuyorum.
BAŞKAN — Sayın Ölçen, Sayın Ölçen rica ede
Sinirlerinize hâkim olacağınız ümidi içerisindeyim.
rim.
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HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Sizin hakkınız I zife görmesinin, bu memlekette kanun hâkimiyetini
yerine getirmek için hayatını dahi feda etmesinin ya
var da onun hakkı yok mu; siz konuşurken hakkı
nında olmamışlardır. Daima, silâh çekenin, kanuna
nız var da onun yok mu? Bırakın da konuşsun.
karşı gelenin, memleketi her gün yeni bir banka soy
BAŞKAN — Sayın Ölçen, size bir sataşma gerek
çesiyle söz verdim; Sayın Ertem'e de aynı gerekçe ile gunu ile her gün yeni cinayetlerle... (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar; C. H. P. sıralarından
söz verdim. Her ikinizden de, yeni bir sataşmaya ma
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler)
hal verilmesin diye ayrı ayrı rica etmeme rağmen yi
İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Kim si
ne olmuyor. Bu suçlamaları, karşılıklı, zaten her gün
lâh çekenin yanında?
yapıyorsunuz.
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Her gün yeni
Sadece buradaki meseleye münhasır olarak, lüfcinayetlerle memleketi kana bulayanların... (C. H. P.
fen bağlayınız Sayın Ertem.
sıralarından gürültüler)
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Tamam.
İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Kendini
Sayın Başkan, ben ve grupum, son derece, bu Mil
zi tarif ediyorsunuz, kendinizi.
let Meclisinde, nezahat ve gerçeklere uygun tarzda,
BAŞKAN — Sayın Hortoğlu, rica ederim efen
sorumluluğu içinde bütün müzakerelerin cereyan et
dim.
mesi için en güzel örneği vermektedir. Bu örnek de,
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Dolayısıyle, za
Millet Meclisi zahıtlarıyle tarihe intikal edecektir.
bıtanın karşısında olmak suretiyle onların bir nevi
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
imkânını, bir nevi teşvikini yapar duruma girmekte
Bu yıl bütçe konuşmalarında kimlerin ne söyle
dirler.
diği, kimlerin yerlerinden ne tarzda kimlere nasıl
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Başkan,
hakaret ettikleri, nasıl küfür ettikleri Millet Meclisi
neler söylüyor görüyorsunuz.
zabıtlarında vardır. Sayın Başkanım, bunu söylemek
BAŞKAN — Sayın Ataman, Sayın Ölçen de söy
le kimseye bir ta'nda bulunmuyorum; sadece Millet
ledi efendim.
Meclisi zabıtlarını işhad ediyorum.
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Bundan son de
rece üzüntü duyuyoruz. (C. H. P. sıralarından gürül
İçişleri Bütçesi başladığından beri yerlerinden kim
tüler)
ler müdahale etmişlerdir, neler söylemişlerdir; hepsi
BAŞKAN — Sayın Ertem, bağlayın efendim, ri
zabıtta kayıtlıdır.
ca
ediyorum.
Şimdi, Sayın Ölçen burada hiç yeri ve lüzumu
yokken; «Biz de Adalet Partisi iktidarı yanında yer
CAHİT ANGIN (Çorum) — Faili meçhul cina
alıp Cephenin cinayetlerine iştirak ederiz» dedi. Bun
yetlerin mesulü sizsiniz.
dan daha büyük...
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Biz Türkiye'de
FAHRÎ ÖZÇELİK (Antalya) — Doğru.
sadece kanunun hâkim olmasını istiyoruz ve Cep
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Doğru diyen in
he İktidarı, sadece ve sadece meşruiyetin, kanunun,
san, en büyük yalanı söylemektedir. Bu memleketin
haklının yanındadır.
anarşiye sürüklenmesinde bu tarzdaki düşünce taşı
Saygılarımla. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri,
yan kişiler en büyük rol oynamaktadırlar. (A. P. sı
alkışlar; C. H. P. sıralarından gürültüler)
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
CAHİT ANGIN (Çorum) — Faili meçhul cina
Sevgili ve değerli arkadaşlarım, tekrar meseleyi
yetlerle rekor kırdınız.
alevlendirmek istemiyorum.
'BAŞKAN — Sayın Ertem, lütfen bağlayın efen
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Faili meçhul
dim.
cinayetlerin mesulü sizsiniz.
İLHAMİ ERTEM (Devamla) — Kürsüyü, karşı
İBRAHİM HORTOĞLU (Gaziantep) — Kendi
lıklı huzursuzluk konularının ifade edildiği bir yer
nizi tarif ettiniz.
haline getirmek istemiyorum. Ama, gerek bugünkü
BAŞKAN — Sayın Angın, Sayın Hortoğlu, Sa
kamu efkârına, gerekse tarihe intikal ettirmek için
yın Yağcı, rica ederim efendim.
şu kadarını arz ediyorum ki; Cephe İktidarı Türki
ye'de, yalnız ve yalnız kardeşliğin ve kanun hâkimi
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
yetinin gerçekleşmesi için çalışmaktadır. Fakat, bu
kan...
rada konuşan arkadaşlar, hiç bir vakit zabıtanın va- |
BAŞKAN — Ne oldu yine Sayın Ölçen?..
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ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Cumhuriyet
Halk Partisini cinayetlerin teşvikçisi olarak suçla
mıştır. Bu suçlama bir iftiradır, adi bir yalandır, iade
ediyorum. Aslında cinayetin faili nerede yer almak
tadır, bu Meclisteki müzakerelerde ortaya çıkmıştır.
Bir hususu daha ifade edeyim.
BAŞKAN — Sayın Ölçen, tamam efendim, ifa
de ettiniz.
ALÎ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Lütfen izin
veriniz veya 70 nci maddeye göre açıklatınız.

O :2
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BAŞKAN — Sayın Ölçen, tam yerinize otura
cağınız sırada bir daha söz istiyorsunuz. Karşılıklı
ithamların neticesini almak mümkün değildir.
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın
kan, almak mümkündür, izin veriniz.

Baş

BAŞKAN — Bu yönüyle görüşmelere 15.30'da
devam etmek üzere, 62 nci Birleşimin Birinci Otu
rumunu kapatıyorum.
Kapanma Saati : 14.3J

İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.30
BAŞKAN : Başkanvekili I. Etem Kılıçoğlu
DİVAN ÜYELERİ : Ilhami Çetin (Yozgat), Halil Karaatlı (B^rsa)
'BAŞKAN — Millet Meclisinin 62 nci Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum.
II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
Söz sırası Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adı

B) MlLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ
BAŞKAN — Görüşmelere devam ediyoruz.
Programa göre, Millî Eğitim Bakanlığı ve üni
versiteler bütçe tasarılarının tümü üzerindeki görüş
melere başlıyoruz.

na Sayın Mehmet Altmışyedioğlu'nda.

Söz sırasını okuyorum :
Gruplar adına; Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Mehmet Altmışyedioğlu, Millî Selâmet Par-/
tisi Grupu adına Hulusi Özkul, Cumhuriyet Halk
Partisi Meclis Grupu adına Fahri Özçelik - Musta
fa Güneş, Adalet Partisi Meclis Grupu adına Feyzullalh Değerli - Orhan Oğuz, Demokratik Parti Meclis
Grupu adına Rasim Cinisli.
Şahısları adına söz alanlar : Hüseyin Deniz, Mus
tafa Cesur, Öm^r Kahraman, Ali Sanlı, Müfit Bay
raktar, Osman Aykul, Etem Eken, Hüseyin Erçelik,
Hasan Değer, Hasan Celâlettin Ezman, Orhan Çaneri,
Enver Akova, Kemal Ataman, Mehmet Pamuk, Ca
hit Koçkar, Nihan İlgün, Sabri Döıkol, İsmail Hak
kı Köylüoğlu, Hasan Özçelik, Mustafa Kemal Gö
nül, Hayrettin Turgut Toker.

C. G. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTMIŞ
YEDİOĞLU (Kayseri) — Teşekkür ederim Sayın
Başkan.

Buyurunuz Sayın Altmışyedioğlu.
Görüşme süreniz 40 dakikadır, hatırlatıyorum.

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri;
Cumhuriyetçi Güven Partisi Millet Meclisi Gru
pu adına, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler büt
çeleri üzerinde görüşlerimizi arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum.
Bir milletin kalkınmasında, eğitim başlıca un
surlardan biridir. Yeterli sayıda ve vasıfta insangücüne sahip olan bir millet, kalkınma yolundaki en
gelleri aşabilir. Ona sahip olmayan millet ise, mev-'
cut kaynaklarını bile gerektiği şekilde değerlendi
remez.
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Millî kalınma millî eğitim kalkınmasından ayrı
lamaz. Eğitimsiz kalkınabilmiş hiçbir millet yoktur.
İlim ve teknik alanındaki çok süratli gelişme, bir
bakıma, kalkınmakta olan ülkeler için büyük im
kânlar yaratmaktadır.
Ancak, çağımızın eğitim,
ilim, araştırma ve teknoloji alanındaki gidişine
ayak uyduramadığımız takdirde, bu gelişme bizim
için büyük tehlikeler de doğurabilir.
Her alanda, dünya ölçülerine göre en ileri sevi
yede ilim adamları ve uzmanlar yetiştirmeye mec
buruz. Eğitimde, sayı kadar kaliteye de önem veril
mesi şarttır. Eğitimde, sadece sayıları kabartmak
değil, verim ve kaliteyi de yükseltmek lâzımdır.
Milyarların, yılların ve kuşakların israfına yol
açan verimsiz ve kalitesiz eğitim yerine, verimli ve
kaliteli eğitimi getirmek zorunluluğu vardır.
Sınıfta kalmalar, eğitimi yarıda bırakmalar yü
zünden her yıl milletimizin uğradığı maddi kaybın
milyarları bulduğu hesap edilmiştir; fakat sadece
bütçeden sarfed'ilen ve boşa giden paraları gözönünde tutarak, verimsiz ve kalitesiz eğitim yüzün
den, milletçe uğradığımız kaybı hesaplamak müm
kün değildir. Eğitimdeki verim düşüklüğü sebebiy
le, sınıfta kalmalarla terklerle uğradığımız büyük
maddî kayıplar yanında, kalite düşüklüğü yüzünden
eksik ve yarım yetişen insanların, topluma bekle
neni vermemeleri yüzünden uğranılan kayıplar
hesaba vurulamayacak kadar büyüktür.
Sayıları kabartırken, yarı aydınlar yetiştiren,
mezun ettiği kimseleri yeterli seviyede üretici ya
pamayan, milleti yararlı insanlar haline getireme
yen bir eğitim çarkı, ülkeye, milyarlarla hesap edi
lemeyecek zararlar verir.
Bu sebeple, eğitimde hedef, yalnız sayıları ka
bartmak olmamalı, eğitimi bütün kitlelere ve yur
dun her köşesine yayma çabalarına paralel olarak, yurt ihtiyacına uygun, verimli ve kaliteli eği
time doğru gerekli adımlar atılmalıdır.
Eğitim politikasında izlenecek temel amaç, Türk
milletinin bütün fertlerini; kaderde, kıvançta, tasa
da, ortak ve bölünmez bir bütün halinde millî şuur
etrafında toplamaktır.
Eğitimin her kademesinde, millî, ahlâkî ve ma
nevî değerlere bağlı, demokratik anlayışı benim
semiş, Anayasa dışı sapık davranışlardan uzak, şah
sî teşebbüs zihniyetine ve topluma karşı sorumlu
luk duygusuna sahip, çağın bilgilerine ve tekniği
ne erişmiş, vatanı ve milletini yükseltmeye çalışan
yapıcı ve milliyetçi gençler yetiştirmek şarttır.

21 . 2 . 1976

O:2

Bir millet kendi benliğini, kişiliğini millî eğitim
le geliştirir. Eğitim alanında anaistikâmetler olarak
şu hususlara önem vermek lüzumuna inanıyoruz.
Eğitim politikası topyekûn kalkınma politika
sının bir bölümü olarak ve Kalkınma Planının di
ğer yönleriyle ahenkli bir bütün teşkil edecek şe
kilde tespit edilmelidir. Eğitim sistemi, bir bütün
halinde, milletimizin muhtaç olduğu ve kalkınma
mızın gerektirdiği insangücünü yetiştirmelidir.
Eğitimi kalkınmanın başlıca temellerinden biri
olarak gören grupumuz, toplam yatırımlar içinde
eğitime ayrılan yatırımların ve cari masraflar için
de, gelişmeye etkili bir cari masraf çeşidi olan eği
tim harcamalarının artırılmasından yanadır.
Eğitime ayrılan ödeneklerin azamî verimlilik
le kullanılmasına çalışılmalıdır.
Eğitim yatırımlarının ve ödeneklerinin, mesle
kî tekniköğretim ile genel öğretim arasında, mem
leketimizin ihtiyaçlarına daha uygun şekilde dağıl
ması kesin zarurettir. Meslekî ve teknik öğretimin
gelişme hızını artırmak zorunluluğu vardır.
Grupumuz, eğitim alanındaki anaistikâmetlerden biri olarak bu alanda fırsat eşitliğinin sağlan
masına önem vermektedir.
Bir başka anaistikâmet de; yetişmiş insangücü
ihtiyacını karşılamak için, süratle sonuç veren es
nek, maliyeti düşük yaygın eğitim usullerine ön
celik verilmesi lâzımdır.
Çağımızda insanın eğitimi okulda bitmez, de
vamlı ve sürekli bir çabadır. Çalışma hayatına alış
mış kişilerin de bilgilerini devamlı olarak yenileme
leri gereklidir. Devamlı, eğitim usullerini geliştir
mek zarureti vardır. Grupumuz yalnız ilköğretimin
değil, orta ve teknik öğretimle, yükseköğretimin de
yurt sathına âdil şekilde dağılmasını ve Türkiye'
de kültür merkezlerinin çoğaltılmasını istemekte
dir. Yüksekokul ve üniversitelerin birkaç büyük mer
kezde toplanmasının mahzurları her gün daha iyi
anlaşılmaktadır.
Millî eğitimle ilgili bazı temel görüşlerimizi ve
izlenecek
anaistikâmetlerle ilgili
düşüncelerimizi
böylece özetledikten sonra, millî eğitim davamızın
bazı temel sorunlarına daha yakından eğilmek is
terim.
Üzerinde özellikle durmak istediğimiz konula
rın başında öğretmen ihtiyacı ve öğretmenlerimizin
sorunları gelmektedir. Yeterli sayıda, yeterli nite
likte, maddî ve manevî bakımdan huzur içinde ça
lışan, kudsî görevlerini kanun dairesinde şevkle ya-

— 55 —

M. Meclisi

B : 62

pabilen yapıcı ve vatansever yurttaşları yetiştiren
öğretmenlere sahip olmak, bir milletin yeterli hızla
kalkınıp, yükselmesi için şarttır.
Cumhuriyetçi Güven Partisi olarak, her zaman
belirttiğimiz gibi, Türkiye'nin muhtaç olduğu iıısangücünün yetişmesinde, millî duyguları, fikri seviye
leri, ahlâkî vasıfları yüksek öğretmenlerin vazifesi
büyüktür.
Türkiye'nin kalkınmasında, yükselmesinde çok
önemli görev alan öğretmenlerimizin sorunlarını
çözmek için, eğitime değer veren ve kendisine bir
şey öğretene saygılı olan milletimiz, fedakârlıktan
kaçmayacaktır.
Öğretmenlerin birtakım örgütlerin art maksatlı
tasallutundan kurtarılmasını zaruri görüyoruz. Öğ
retmenlerin meslekî kuruluşlarının kanunî amaçlar
dan asla saptırılmamasına ve hele kanun dışı eylem
lere âlet edilmemesine önem vermek gerekir.
Özellikle teknik öğretimde öğretmen sorunu, bü
yük çapta ayrılmalar yüzünden vahim bir durum al
maktadır.
Erkek Teknik Yükseköğretmen Okulunun her yıl
verdiği mezun sayısı ile, aynı yıl içinde istifa, emek
lilik ve ölüm gibi sebeplerle kaybedilen öğretmen
lerin sayıları karşılaştırılınca davanın büyüklüğü an
laşılır.
Özellikle çağdaş sanayiin ihtiyaç duyduğu alan
lara insangücü yetiştiren bölümlerin öğretmenle
ri görevlerinden ayrılmaktadırlar.
Sanayi alanında kolaylıkla yüksek ücretli işler
bulabilen bu öğretmenleri meslekte tutmak güç al
maktadır.
Yeterli manevî ve fikrî niteliklere sahip, yıkıcı
akım ve eylemlerin etkisine karşı millî duygularla
teçhiz edilmiş öğretmenler yetiştirmek ve öğretmen
lik mesleğini cazip hale getirmek için kabil olan
her tedbiri almak zaruretine inanıyoruz.
Mahrumiyet yerlerinde görev yapma, iş güçlü
ğü ve başka sebeplerle, öğretmenlerin özel güçlük
leri hesaba katılmalıdır.
Öğretmenlerin, köylerde lojmana kavuşturulması,
mesken darlığı çekilen ve kiraların yüksek olduğu ka
saba ve şehirlerde ise; konut kredisi ve benzeri ted
birlerle bu ağır dertten kurtarılması için Emekli San
dığı, Türkiye Emlâk Kredi Bankası, İmar ve iskân
Bakanlığı gibi kuruluşlarla gerekli işbirliği sapıla
rak çareler aranmalıdır. Öğretmenlerin yaz ayların
da hem dinlenebilecekleri, hem de gerekli hizmet
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içi eğitim imkânlarına kavuşacakları tesislere ihti
yaçları vardır.
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Karınlarını do
yurun yeter.
MEHMET ALTMIŞYEDİOĞLU (Devamla) —
Sizden daha iyi doyururuz, merak etmeyin.
BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz, Sayın Sönmez
rica ederim efendim.
MEHMET SÖNMEZ (Hatay) — Dinlenme yapacaklarmış?
MEHMET ALTMIŞYEDİOĞLU (Devamla) —
Uygun sahil bölgelerindeki mevcut tesislerden, yaz
aylarında, bu gibi sosyal amaçlar ve hizmet için eği
tim amacı için yararlanmak ve bunlardan istifade
edilmesi gereklidir.
Sayın milletvekilleri, öğretmenlerimizle ilgili ko
nuda C. G. P. Grupunun görüşünü kesinlikle belirt
mek istiyorum:.
Biz, Türk öğretmen camiasına en büyük saygıyı
duyarız. Türk öğretmenlerinin refaha kavuşturul
masını isteriz. Ecevit Hükümeti 1974 yılında 12 sa
yılı Kararname ile en büyük darbeyi öğretmenlere
vurmuştur. Ecevit Hükümeti 12 sayılı Kararname ile
öğretmenlerin bazı müktesep haklarım bile geri
almıştır. Terfi yollarını tıkamıştır. Bugünkü iktidar
1897 sayılı Kanunla bu haksızlığa son vermiştir.
Sayın milletvekilleri, C. G. P. Grupu olarak, üze
rinde önemle durduğumuz bir konu da, şudur: Öğ
retmen okulları, ticaret ve tarım liseleri, çeşitli sağ
lık okulları, sanat enstitüleri, teknik liseler, imam hatip okulları gibi meslekî ve teknik öğretim ku
rumlarından mezun olan yetenekli ve kabiliyetli
gençlerimizin yükseköğrenime devamları hususun
da gerekli imkânların sağlanması lüzumuna inanı
yoruz.
İlkokul çağındaki çocuklarımızın % lOO'ünü oku
la ve öğretmene kavuşturmak yolundaki hedefe mil
letçe daha fazla gecikmeden ulaşmalıyız. Köy okul
ları ile şehir okulları arasındaki dengesizliği gide
rebilmek için, köy okullarının muhtaç olduğu eği
tim, araç ve gereçlerinin temininde yeni bir ham
leye ihtiyaç vardır. İlkokulu bitirdikten sonra daha
ileri öğretim kademelerine geçemeyen çocukları
mız için, 3 ay ilâ 1 yıl arasında değişebilecek süre
lerle eğitim yapan ve bu çocuklarımızı faydalı ve pra
tik bilgilere kavuşturan teknik sanat okulları, pratik
tarım okulları açılması lüzumuna inanıyoruz.
Çok faydalı hizmetler gören gezici ve sabit köy
kurslarının sayılarını artırmak ve bugüne kadar
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elde edilen sonuçları bilimsel bir değerlendirmeye
tabi tutarak gerekli düzeltmeleri yapmak yerinde
olacaktır.
Sanayide işbaşında eğitimin geliştirilmesi için
Sanayi Bakanlığı ile Kamu İktisadî Kuruluşları ile
ve özel kesimdeki sanayi ile daha sıkı bir işbirliği
kurulmalıdır.
Gelişmekte olan turizm sanayiinin muhtaç oldu
ğu elemanları zamanında' yetiştirebilmek için, uzun
ca sureli normal otelcilik ve turizm okulları yanın
da, bazı pratik bilgileri süratle veren pratik otelcilik
ve turizm kursları açılmasında fayda görüyoruz.
Radyo ve televizyondan gerek okul içi eğitim
den, gerek yaygın eğitimden daha yoğun şekilde ya
rarlanmak için, planda öngörülen tedbirler geliştiril
meli ve ciddiyetle uygulanmalıdır.
Yay - Kur'un kuruluşunu bu sebeple çok yerin
de görüyor ve destekliyoruz.
Milletçe kalkınmamız için, yalnız ileri teknolo
jiyi ülkemizin şartlarına uydurarak uygulamaya muk
tedir elemanlar değil, aynı zamanda yeni teknoloji
ler bulacak güçte elemanlar yetiştirmek zorunlu
luğu vardır.
Memleketimizin ihtiyaç duyduğu bilim ve fen
âcfârnlarihin yetiştirilmesinde, kurulduğu sırada büyî!k tenkitlere mâruz kalan, fen lisesinin önemi gün
geçtikçe büyürrrektedir. Bu lisenin kapasitesini artır
mak, tîstün vasıflı evlâtlarımıza daha geniş imkân
lar saptamak lüzumuna inanıyoruz.
Yükseköğretim kurumlarına geçmeden Önce C. G.
P. Grupu olarak partimizin kurulduğu günden beri
üzerinde ısrarla durduğu bir konuya, okuma ve ye
tişmede fırsat eşitliği konusuna değinmek istiyorum.
C. G. P.'fıin programında ve seçim beyanname
sinde açıkça belirttiği gibi, eğitimde fırsat eşitliği,
sosyal adaletin ayrılmaz parçasıdır. Okuma ve ye
tişme, imtiyaz işi değildir, çalışan ve kabiliyeti olan
her gericin hakkıdır. Türkiye'de bütün gençler, oku
ma ve yetişme bakımından yeterli imkân ve fırsata
kavuşturulmalıdır.
Değerli arkadaşlarım, kabiliyet ve zekâ Allah vergisidir. Çocuklarımızın kabiliyeti milletimizin en
değerli hazinesidir; bu hazine değerlendirilmelidir.
En uzak köydeki kabiliyetli bir memleket çocuğu,
yurda, kabiliyeti ölçüsünde hizmet yapmasına im
kân verecek eğitime kavuşturulrnahdır. Bu hedefe
ulaşmak için alınması gerekli tedbirler vardır,
uygulanması gerekli plan hükümleri vardır^
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Dar gelirli aile çocuklarının okuma imkânına
kavuşturulması için daha cesur ve köklü adımlara
ihtiyaç olduğuna inanıyoruz.
Üzücü olan, binlerce öğrenciyi barındırabilecek
bazı tesislerin, cari masraf İçin yeterli ödenek kon
ması nedeniyle tam kapasitede kullanılmamasıdır.
Bir yandan boş duran yatakhane, öte yanda para
sız yatılı okuma imkânından mahrum kalan sayı
sız kabiliyetli memleket evlâdı vardır. Hiçbir ek ya
tırım yapmadan bütün kapasiteleri, azamî ölçüde
kullanmalıyız. Yükseköğretimde parasız okuyanla
rın burslardan ve öğrenim kredisinden daha geniş
ölçüde yararlanmaları yolunda Hükümetin aldığı ted
birleri, sosyal adalet yolunda atılmış hayırlı adım
lar sayıyoruz.
Ortaokul, lise, meslekî ve teknik okullara bağlı
olarak, koy çocuklarının yararlandığı yurt ve pansi
yonların sayısı artırılmalıdır.
Bu işin, öğretmensiz okullar açmaktan daha ve
rimli olduğu inancındayız. Yükseköğrenim gençle
rinin ucuz olarak barınabilecekleri, ucuz yemek, ra
hat bir çalışma yeri, yeterli bir kitaplık bulacak
ları yurt binalarının da ihtiyacı karşılayacak kapa
siteye getirilmesi lâzımdır. İmam - hatip yetiştiren
okultar ile yüksek İslâm enstitülerinin amaçlarına
uygun olarak geliştirilmesi gerektiği görüşündeyiz.
İlmî seviye ve akademik haklar bakımından
Yüksek İslâm enstitüleri, diğer yüksekokulların im
kânlarına kavuşturulmalı ve bunun için gerekli ted
birler planlı şekilde alınmalıdır.
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyetçi Güven Parti
si imam - hatip okullarının ilk kısımlarının kapa
tılması yolundaki karara, daha bu kararın alındığı
günlerde karşı çıkmıştık. Bu okulları kaynaksız bı
rakacak hatalı bir adım atıldığı kanaatinde olan
grupumuz bu görüşünü geçen dönemlerde Millet
Meclisi kürsüsünden açıklamıştır.
Memleketin muhtaç olduğu imam ve hatipleri,
aydın din görevlilerini yetiştirmek için, ilkokula da
yalı olarak, yeterli sayıda imam - hatip okulları açıl
ması, Tevhidi Tedrisat Kanununun emirlerine uy
gundur.
Sayın milletvekilleri, üniversitelerimizin ve yük
seköğretim kurumlarımızın bazı sorunlarına da kı
saca değinmek istiyorum. Yükseköğretimde önemli
sorun, memleketin insangücü ihtiyacı ile yetiştiri
len gençlerin sayısı ve niteliği arasındaki gerekli iliş
kinin kurulamamış olmasıdır.
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İnsangücü açığı bulunan dallarda, mümkün olan I
Üniversitelerimizin huzur ve güven içinde çalı
azamî ölçüde, gece öğretimini geliştirmek yerinde
şabilmeleri büyük önem taşımaktadır. Geçmişte mil
olur. Yeni öğretim kurumlarının açılmasında, ya
letimize büyük acılar çektiren olayların, okullarımı
tırımların dağılmasında, öğretim üyesi
yetiştirmek
za tekrar yayılmasının sebebi; o olayların müseccel
için öngörülen tedbirlerde, memleketin muhtaç ol
sorumlularının affedilip, salı verilmesidir. Bavul cina
duğu insangücü hesaplarının daima gözönünde tu
yeti failini, eli kanlı komünist eşkiyayı, devlete silâh
tulması lâzımdır.
çekmiş çetelerin militanlarını serbest bırakıp yük
seköğretim kurumlarının başına yeniden musallat
Yeni Üniversiteler Kanunu,
üniversitelerimizin
edenleri Türk milleti affetmeyecektir.
daha verimli çalışmalarını sağlamak
bakımından,
bazı faydalı tedbirler getirmişti. Bunların bir kıs
Eski Millî Eğitim Bakanının genelgesinden bu
mı iptal edilmiştir. Yeni Üniversiteler Kanunu biran
kürsüde birkaç kere bahsetmiştim. Bir kere daha
önce Meclise sevkedilmelidir.
bahsediyorum. Türk Ceza Kanununun 141 ve 142
Bu vesile ile Cumhuriyet Halk Partisinin Anayasa
nci maddesinden cezaî takibata uğrayanları eski gö
Mahkemesine açtığı bir iptal davasında, Üniversite
revlerine iade emri vermesi, anarşi tohumlarının ye
ler Kanununun 3 ncü maddesinin (b) bendindeki,
şermesini kolaylaştırmıştır.
milliyetçilik sözünün iptalini istemiş olmasının ifa
Sayın milletvekilleri, bir memur
derneği olan
de ettiği zihniyete ve Anayasa Mahkemesinin bu ta
TÖB - DER yöneticilerinin geçen yıllarda Türki
lebi reddederken, dayandığı gerekçeye kısaca değin
ye'nin her tarafında bir günde tertipledikleri siyasî
mek istiyorum.
toplantı, nümayiş ve yürüyüşler
yüzünden birçok
Cumhuriyet Halk Partisi açtığı iptal davasında;
illerde üzücü olaylar cereyan etmiştir. Memurların
Üniversiteler KanununuR, «Öğrencilerin
milliyetçi
siyasî eylemler yapması devleti çökertir. Hele okula
vatandaşlar olarak yetiştirilmesi» yolundaki
hük
ve kışlaya siyasî kavganın girmesinden doğan bü
münün iptalini istemiştir. Kuruluşu sırasında um
yük zararları, Türk milleti kendi tarihinde çok iyi
delerinden biri milliyetçilik olan bir siyasî parti
görmüştür.
nin, böyle bir dava açmış olmasının taşıdığı anlamı,
Velileri ve öğrencileri de eyleme sürüklemekten
izaha bile lüzum görmüyorum. Anayasa Mahkeme
f
bahsetmek,
öğretmenlere «Sınıfsal düşmana karşı
si, 3 ncü maddenin (b) bendinde yer alan ve üniver
|
velileri
ve
öğrencileri
bilinçlendirmek ve sınıf kav
site öğrencilerinin
milliyetçi vatandaşlar
olarak
gasına
hazırlamak»
gibi
görevler vermek, komü
yetiştirilmesini amaçlayan hükmün Anayasaya aykı
nizm propaganda ve örgütlenmesinin serbest bıra
rı düştüğü yolundaki Cumhuriyet Halk Partisi iddia
kılması yolunda eylemlere girişmek, Devletin gü
sını reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi
belirtmiştir
venlik kuvvetlerine, siyasî partilere, Parlâmento ço
ki, bu maddede yer alan milliyetçi sözü, üniversite
ğunluğuna sövmek bir memur kuruluşunun yapa
gençliğini Anayasanın
başlangıç
bölümünde özü
cağı işler değildir.
belirtilen Türk milliyetçiliği doğrultusunda yetiştir
mek amacını gütmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi
Sınıf savaşı gibi sözlerle millî bütünlüğü zede
nin iptal isteminin yerinde olmadığına ve reddedil
lemeye kalkışmak, «Haklar» edebiyatı ile milletin
mesi gerektiğine karar verilmiştir. Asıl ilginç olan,
bütünlüğünü bozmak, bir öğretmen teşkilâtına ya
bu karardan ziyade, Üniversiteler Kanununda yer
kışacak davranış değildir ve suçtur. Bir siyasî par
alan milliyetçilik sözünün iptali için dava açılabil
tinin il örgütleri ve gençlik - örgütleri ile ortak top
miş olmasıdır.
lantılar düzenlemeye kalkışmak, bu yolda çağırılar
yapmak, DÎSK'le veya mahallî
Cumhuriyet Halk
Buna karşılık bugünkü Hükümet, müfredat prog
Partisi örgütleri ile birlikte bildiri imzalayıp yayın
ramlarını, Türk çocuklarını milliyetçi,
Atatürkçü,
lamak, Memurlar Kanununa da, Dernekler Kanunu
millî değerlere bağlı gençler olarak yetiştirmek üze
na da aykırıdır.
re ele almıştır.
Resmî yayın
organlarında, «Bileni sınıf geçir
vSayın milletvekilleri, bu noktayı böylece belirt
mek
gibi
bir
burjuva
ilkesini uygulama; sınıf bilin
tikten sonra yükseköğretimi yurt
sathına yaymak
ci ver ve bilinçli halk çocuklarını üstokullara gön
hususunda sarfedilen çabaları çok yerinde gördü
der» tarzında üyelerine yasa direktifler veren bir ör
ğümüzü belirtmeyi vazife sayıyorum. Yeni üniversi
gütün kanunlara saygılı olduğunu iddia etmek hayalte ve fakültelerin yeterli öğretim üyesine kavuştu
I dir, arkadaşlarım.
rulmasına çalışılmalıdır.
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Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesi üzerinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun görüşlerini arz etmiş bulunuyorum.
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin yüce milletimi
ze, Bakanlık mensuplarına ve Bakanlığa hayırlı ol
masını diler, Millî Eğitim camiasının vatansever men
suplarına ve Yüce Meclise saygılar sunarım. (C. G.
P., M. S. P. ve A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmışyedioğlu.
Millî Selâmet Partisi Meclis Grupu adına Sayın
Hulusi Özkul.
Buyurun Sayın Özkul. (M. S. P. sıralarından al
kışlar)
M. S. P. GRUPU ADINA MEHMET HULUSİ
ÖZKUL (Adana) — Muhterem Başkan, muhterem
milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı, akademi ve
üniversitelerimizin değerli mensupları; 1976 malî yılı
Bütçe Kanunu tasarısının ehemmiyetli bir bölümü
nü teşkil eden Millî Eğitim Bakanlığı, akademi ve
üniversiteler bütçeleri hakkında Millî Selâmet Par
tisi Meclis Grupunun görüş, tenkit ve temennileri
ni arz edeceğim.
Yavrularımızı,
gençlerimizi istikbale
hazırla
yan, yoğurup olgunlaştıran, şahsiyetlerini kazandı
ran millî eğitim şüphesiz, hiçbir vatandaşın ilgisiz
kalamayacağı mühim bir konu, büyük bir davadır.
Sözlerimin başında, böylesine mühim bir dava
nın, manevî ve millî değerlere bağlı bir hüviyet ka
zanması, içitmaî bünyemizin gerçeklerine uygun
hedeflere yönelmesi için, geçmişte ve halen sarfedilen samimî gayretleri şükranla anıyorum.
Keza, millî eğitim gibi neticeleri nesilleri sarî
olan, iyi veya kötü tesirleri uzun zaman içinde gö
rülebilecek bir konuda yapacağımız tenkitlerin, te
mel anlayışlara, temel zihniyetlere müteveccih ol
duğunu, belli şahıs ve müesseseleri hedef almadığı
nı arz etmek isterim.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir tarihten
bu yana, daha çok İkinci Dünya Harbinden sonra,
dış tesirlerle, hususiyle Avrupa ve Amerika'nın kuv
vetli tesirlerine açık tutulan millî eğitimimiz öz ma
nasını kaybetmiş, bu sebeple de manevî ve millî te
meller üzerine oturtulamamıştır.
Eğitim müesseselerini modernleştirme düşünce
sinin masumiyeti altına gizlenen yabancı zihniyet,
özellikle Siyonist ve ehlisalib entrikalarına bulaşık
materyalizm, mekteplerimizi, bahçe kapısından mü
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dür odasına kadar baskısı altına almış, hatta yal
nız eğitim müesseselerimiz değil, bütün içtimaî var
lığımızı topyekûn bir ahtapot hırsı ile kavramış
tır.
Sözünü ettiğimiz ve ilk zamanlar daha çok Garp
tan gelen bu materyalist baskılar, cemiyetimizin
sahip olduğu manevî değerler, kuvvetli aile yapısı
ve yerleşmiş örfümüzün muhalefeti sebebiyle, ne
siller üzerindeki bugünkü tahripkâr neticeleriyle gö
rülmüyor mu? Bu sebeple; o zamanlar, bu maarif
sistemi ile, bu maddeci zihniyetle, nesillerin bozu
lacağını, asi nesiller yetişeceğini, anarşi vasatı
nın doğacağını, manevî boşluğun içtimaî felâketle
rin sebebi olduğunu söyleyenlere ehemmiyet veril
miyor, sözlerine de inanılmıyordu. Vakta ki zaman
lar geçti, bir yandan insanın manevî yönünü yok
sayan görüşe dayalı eğitim - öğretim, diğer yan
dan kültürümüze musallat olan ve cemiyetimizi mo
da sürati ile istilâ eden, şuursuz Garp taklitçiliği ve
bu taklitçiliği her türlü vasıta ile alttan altta kö
rükleyen düşman zihniyetler tesiriyle cemiyetimi
zin esas yapısı sarsıldı, hepimiz için kıymetli olan ve
bizi aynı istikâmetlere sevkeden düşünce ve hare
ket beraberliğimizi sağlayan değer hükümleri unu
tuldu, fertler arasındaki bağlar gevşedi, hulâsa,
en müessir güç olan manevî gücümüz zaafa düştü.
Materyalist eğitimin tabiî sonucu olarak; her
türlü yabancı ideoloji ve fikre açık hale gelen, ya
bancı unsurlara karşı mukavemeti bulunmayan Türk
gençliği, emperyalist devletlerin yağmacı hevesle
rinin hedefi haline geldi. Şimdi, yıllardır devam eden
ve maddeci görüşün damgasını taşıyan eğitim - öğ
retimin nesiller üzerindeki yıkıcı tesirini göz yaş
ları ile seyrediyoruz. Şimdi gözlerimizin önünde
anarşinin pençesinde kıvranan gençliğimizi kurtaramamanın aczi ve ıstırabı içinde ve de acı feryat
larla birbirimizi suçluyoruz. Ne var ki, karşılıklı
suçlamalar, partilerin veballeri birbirlerine atma
ları meselenin çözüm yolu değil, belki de tam aksi
ne, düğüm noktasıdır. Karşılıklı ithamların hiçbir
meseleyi halletmediğinin tecrübesini çok çok geçir
miş bir topluluğuz. Nesillere sirayet eden ihmallerin,
yanlışların, hatta ihanetlerin suçlularını, parmakla
gösterilecek şekilde bulmak da çoğu zaman müm
kün değildir. Farzımuhal bulunsa da, meselemizin
hal çaresi de olmayacaktır.
Bu sözlerimizle maksadımız, ümitsiz bir tabla
tasvir etmek değildir ve elbette ümitsiz değiliz,
olmayacağız. Çabamız, özlediğimiz neticeye kendi
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Devşirme usullerin bizi bugün getirdiği noktadaa
şikâyetçi olduğumuza göre, maneviyata dayalı bir
millî sistemi getirmeye mecburuz. Nitekim, insanın
manevî yapısını ihmal eden eğitim sistemlerinin mu
vaffak olması mümkün değildir.
Yukardan beri Millî Eğitimin temel yapısıyle il
gili olmak üzere arz ettiğimiz görüşlerimizi ilmi öl
çüler içerisinde her zaman münakaşaya hazırız, da
ha doğrusu varsa, keza, ona teslim olmaya da ama
deyiz,

ölçülerimiz içinde, kısa yoldan erişmenin usulleri
ni göstermek ve geçmişte yapılan hataların tekra
rına fırsat vermemek niyetine matuftur.
Biz diyoruz ki; meselelerin üzerine cesaretle
eğilelim; temeldeki, derinlerdeki illeti bulalım,
teşhis ve tespit edelim. Bunu yapabilmek için de, ev
velâ peşin fikirlerden kurtulup, asgarî müşterekler
de birleşelim. Meselâ; millî eğitimi politikaya, siya
sî çıkarlara âlet etmenin cinayet, kendi neslimizi
ta bağrından hançerlemek olduğunda ittifak ede
lim. Sonra da, partiler olarak, fikrimizi açık - seçik
ortaya koyup, ilmî usuller içinde münakaşa edelim
ve ilmin hükmüne razı olalım.

Günümüz insanlığının fevkalâde enteresan çal
kantılar içinde bulunduğunu, korkunç sonlara yak
laşmakta olduğunu anlamak için içtimaiyatçı olma
ya ihtiyaç olmasa gerek. Manevî boşluk, gaye ve
ideal zaıfı, kısacası, imansızlık sebebiyle dünya
toplumları kendi boşluklarının, kendi başlarının be
lası olacak hadiseleri bizzat kendileri imal ediyor
lar,

Millî Selâmet Partisi olarak biz diyoruz ki, vata
nı emanet edeceğimiz nesillere şekil veren, bu fab
rikanın temel yapısı, çürük, esas ayarları bozuk
tur, gayri millidir. Yabancı unsurların müdahalesi
ne müsait ve müdafaasızdır. Misal olmak üzere arz
ediyorum; birçok yabancı devlet okulunu bağrı
mızda yaşatıyor ve yavrularımızı yabancı terbiyesi
ne, kendi ellerimizle teslim ediyoruz. Ve bu çark yıl
lardır böyle dönüyor; kıyılıyor yavrularımıza, hem
de bihakkın kıyılıyor. Bu çarkın dişlileri arasında
şekil değiştiren, âdeta şekilsizleşen gençler mesuli
yet mevkilerine geçtikleri zaman bizleri tanımaz,
millî değerleri reddederlerse mesulleri kim olacak?
Bu çark böyle tersine döndükçe, bugün şikâyet
ettiğimiz neticelerden kurtulmamız mümkün değil
dir. Hiçbir günâhı olmayan masum yavrularımızı
maddeci felsefenin girdaplarında kaybetmemiz ta
biî sonuçtur ve materyalizmin sonu anarşi, anarşi
nin ötesi komünizmdir.

Bu neticeler, bozulmuş dinlerin sahipleri Av
rupa ve Amerika için, keza, maddeyi esas gaye, te
mel inanç sayan demirperde gerisi memleketler için
tabiîdir, hatta zorunludur. Bizim için durum elbet
te başkadır. Maneviyatımız, varlık ve istkbalimizin
teminatıdır.

Biz, Millî Selâmet Partisi Grupu olarak iddia
ediyor ve diyoruz ki; vicdanları terbiye edecek sis
teme teslim olmadıkça, Allah'ın hakkından başla
yarak herkesin hakkını korumasının vicdanî mesu
liyetlerini duyuracak sisteme teslim olmadıkça,
mukaddes mefhumlara saygıyı, onların muhafaza
sını kendi varlığının teminatı olarak öğretecek sis
teme yönelmedikçe, temel felsefemizi bu hedeflere
göre değiştirip ayarlamadıkça, hepimizin beklediği
iyi insan, çalışkan, şahsiyetli, vatansever insanlar
mevcut sistemle çalışan bu fabrikadan - mübağalı
bir deyişle - ancak imalât hatası olarak yetişir.
Millî varlığımızı muhafaza edip, müreffeh ya
şamanın, kalkınmanın, gelişip kuvvetlenmenin hulâ
sa, millî görüş tabiriyle yeniden örnek cemiyet ha
line gelmenin çaresi, eğitimde millî modelleri bul
maktadır <

Yukarıda anlatılanlarla irtibatlı olduğu için bir
vakıaya dikkati çekmek istiyorum. İstatistikler bü
tün dünyada ruhî hastalıkların süratle artmakta oldu*
ğunu haber veriyorlar; «Etrafındaki kalabalığa rağ
men, içini dökecek kimse bulamayan, kendisini yal
nız, âdeta boşlukta hisseden insanın ruhî dengesi
bozuluyor. Bunun sebebi, maddî imkânsızlıklar de
ğil» diyor ilim adamları, hatta geniş maddî imkân
lara sahip cemiyetlerde daha da çok görülen ruh
hastalıklarının esas sebebini, küçük yaşlardan beri
verilen terbiyenin başarısızlığına, eğitimin insanlar
arasındaki münasebetleri fedakârlık esasına göre
tesis edememiş olmasına, hulâsa, insanın manevî ya
pısının materyalist felsefenin etkisi altında gerektiği
gibi işlenemeyişine bağlıyor ilim adamları.
Şimdi, Avrupa ve Amerika'da cemiyetteki çal
kantılar, eğitim meseleleri bambaşka bir zaviyeden

Avrupa ve Amerika'nın gençleri esrarkeş, serseri
ve başıboş oluyorsa, fertler âdeta kendilerinden
tefahuş edip, kendi benliklerinden kaçıyorlarsa, de
mirperde gerisi memleketlerinin gençleri de tek yön
lü, mahdut maksatlı yetişiyor ve işe yarayan eşya
gibi robotlaşıyorsa, sebep, manevî açlıktır, manen
tatmin olamamaktır.
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ciddî ve ilmî seviyede araştırmalara konu edilmiş
tir. Gerek ilim çevrelerinde, gerekse dinî çevrelerde
her gün artan bir tempo ile kesafet kazanan bu
çalışmalar, içtimaî kaideler olarak îslâmî esaslara
sarılmak lâzım geldiğini ortaya koyar da; bizim
olan değerlere sahip çıkarlarsa, biz gafletimizin ıs
tırahmı çok zor dindiririz. Bütün bu söylediklerimi
zi, millî eğitimimizin temel felsefesinde yapılma
sını istediğimiz değişikliklerin esasları olarak arz
ettim.
Ehemmiyetine binaen bir hususu bir daha tes
pit etmek istiyorum: İdealist bir millete materyalist
eğitim yaptırılamaz. Eğitimimizin, materyalizmin
her çeşidinden kurtarılması şarttır. Millî Selâmet Par
tisi böyle diyor; millî görüş budur.
Sözü din ve ahlâk eğitimine getirmek istiyorum.
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; hik
metin başı Allah korkusudur. Allah ve Resulüne
sevgi ve saygıyı öğretemediğimiz çocuklarımızdan;
ana, baba ve büyüklerine saygıyle bağlanmalarını
beklememiz yersizdin Dîn ve afilâlc derslerinin okul
ların son sınıflarına da konulduğu hakkında Bakan
lar Kurulu Kararını memnuniyetle öğrenmiş bulu
nuyoruz. Grupumuz, Hükümete mezkûr kararından
dolayı müteşekkirdir. Ancak, bilindiği gibi, iş, ders
lerin konulması ile bitmiyor, belki başlamış oluyor.
Bizce mevzuun derslerin konulmasına denk ehemmi
yet taşıyan bir tarafı da, müfredatların iyi hazırlan
ması ve ıslahı; bir diğer tarafı, bu dersi okutacak
öğretmenlerin okuttukları dersin manasına yakışır
davranışlar içerisinde bulunmaları; bir başka tarafı
da, ders kitaplarının ilmî çalışmalarla ve süratle
meydana getirilmesidir. Bu konulardaki gayretlerin
süratlenmesini istiyor, bekliyoruz.
Söz buraya
gelmişken, bilhassa ilkokullardaki
din ve ahlâk derslerini okutacak eleman meselesi
üzerinde durmak istiyorum.
Bugünkü yetişme imkânları muvacehesinde ilko
kul öğretmenlerinin bu dersleri ehliyetle okutmaya
cağı ortadadır ve normaldir. Zira, kâfi derecede ye
tiştirmediğimiz bir konuda öğretmenden mükemmel
netice ummak abestir. Halen ilköğretmen okulla
rında isteğe bağlı olarak okutulan bir saatlik din
dersi, yasak savma kabilinden bir teçhizdir. Gayesi
öğretmen yetiştirmek olmayan, lise veya dengi okul
larda okutulan din dersleri ile ilköğretmen okulun
da bu dersin öğretmenliğini yapacak olan öğret
men namzedine okutulan dersler arasında, haftalık
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ders saati bakımından hiç bir fark yoktur. Ahlâk
dersleri için de durum - isteğe bağlılık dışında - keza
aynıdır. Bu mühim konununun devlete zikre değer
bir maddî külfet de yüklemeden halli için hemen
akla gelen iki tedbirden birisi, ilköğretmen adayla
rının bu konularda daha güçlü yetişmelerini temin
edecek, daha kifayetli seviyeye çıkaracak ilâve ted
birler almak; İkincisi de, imam - hatip lisesi mezun
larının kurslara tâbi tutularak gerekli
pedagojik
formasyonla teçhiz edilip bu vazifeyi onlara yap*
tırmaktır.
Bu noktadaki sözü bitirmezden evvel, y^rt dı
şındaki işçi çocuklarımızın din eğitimi konusuna bir
cümle ile ds olsa dokunmak istiyorum. Gün geç
tikçe ağırlığını artıran ve büyük bir problem hali*
ne gelmekte olan bu konuya alâka ve süratle bir
çare bulmalarını umuyor, bekliyorum Sayın Bakan
lık mensuplarından.
Muhterem milletvekilleri, Hükümet; Programın
daki vadini yerine getirerek halk tarafından yapı
lıp, inşaatları tamamlanan imam - hatip okulları
nın mühim bir kısmını öğretime açtı. Bu konuda
Hükümete, hususiyle mesul Bakan Sayın. Erdem'e
teşekkürlerimizi arz ederiz. Bu bağrı yanık millet,
bu fakir halk, ekmeğinden keserek tasarruf ettikle
rinden imam - hatip okullan yapıyor, devletine he
diye ediyor ve «bize ışık saçacak şu mektebi açın»
diyor. İtiraf edelim ki, bu binalar bir tarihe kadar,
kapılarında kilit, uzun seneler bekletildiler. Ya da
binaları yapanlar büyük gayretlere, eziyetlere koşul
duktan sonra, kerhen açıldılar. Bu konuda bir nebze
mesuliyet deruhte etmiş bir kişi olarak acı hatıra
larla yüklüyüm,
Ödenek yokluğu bahanesiyle okullarını açamayacağımızı söylediğimiz bir belediye-reisinin; «Okulu
yaptık, bir yıllık öğretmen, kırtasiye ve diğer mas
raflarını hesap edin, Bakanlık hesabına bankaya yatıralım. Ne olur okulumuzu açın» diye yalvardığını
dün gibi hatırlı yor um.
Muhterem arkadaşlarım, bu emsalsiz fazilet, bu
Müslüman millete- has bir haslettir. Bu imandır; bu
milleti vatan için gözünü kırpmadan ölüme koştu
ranDevletin bütünlüğüne yönelen düşmanca tertip ve
telkinlerin karşısına dikilen de yine bu imandır.
İmam - hatip okullarına vücut verip, onları devleti
ne bağışlatan imandır.
Millet, devlet kaynaşmasının en güzel numunesini
görüyoruz açılan imam - hatip okullarında; mille-
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tin emek ve para sarf ederek meydana getirdiği • bina
lar değerlendi, milletin millî eğitimine katkısı ger
çekleşti. Yıllardır yapılmış binalar kapalı tutuluyor
du, açılanlar güçlükle açılıyordu. Millî Selâmet Par
tisi devreye girdikten sonra, 1973'ten bu yana, her
iki koalisyon devrinde de talepler büyük ölçüde an
layışla karşılandı. Bunun şerefi, tablatıyle partileri
mize, daha doğrusu milletimize ait olacaktır.
Milletin arzusuna direnmek, özellikle demokra
tik sistemin özüne müteveccih bir hataydı. Bu ha
tadan dönme faziletini gösterenleri tebrike şayan
buluruz.
«Din, imam, imam-hatip kelimelerinden korkup ür
kenlerin kulakları çınlasın. Bir imam - hatip okulu
açıldığı zaman kıymet, kopacak zannediyorlardı ve
kulaklarına sokmak için bir defa daha söyleyelim.
imam - hatip okulları 3 Mart 1340 tarihli ve Ana
yasanın 153 ncü maddesiyle, devrim kanunları arasında muhafaza edilen 430 sayılı Tevhidi Tedrisat
Kanununun emri gereğince açılmış olup; yine aynı
Kanunun emrine uyularak açılacaklardır.
Öğrendiğimize göre, binaları büyük ölçüde ta
mamlanmış olduğu halde açılmamış bir kısım imam hatip okulu daha vardır ve sayıları 60, civarındadır.
Bu okullar hakkında, Bakanlığa intikal eden teftiş
raporlarıyle, binaları yapan dernekler arasında tak
dir ve anlayış farklarını normal karşılıyoruz.
Söz konusu binaların ufak' tefek noksanları var
sa, ki normaldir, bunların tamamlanması için dev
let yardım elini uzatırsa; milletine, dolayısıyle ken
disine yardım etmiş olur.
Bazı mesul kişilerin anlayışlı müspet sözleri dahi
maddî yardımlar kadar etkili olacaktır.
Muhterem milletvekilleri, Hükümet Programında
vaat edilen bir başka konu da Yüksek İslâm Ensti
tülerinin akademd haline getirilmesiyle, bir dil aka
demisinin kurulması konusuydu. Her iki konuyle il
gili tasarının hazırlanmış - olduğunu memnuniyetle
öğrenmiş oluyoruz.
Yine, yıllardır çilesi dolmamış", yüksek tahsil
lerimi değerlendirememiş bir kısım vatandaşların mu
adelet meseleleri hakkında Bakanlığın ciddî bir
tetkik yaptırdığından haberdarız. Çalışmaların bir an
evvel neticelenmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.
Hakkı olmayanlara ilâve bir hak istememiz, bir
insanda bulunulmasını beklememiz söz konusu değil
dir. Ciddî bir tetkikle, hakkı olanlara- bu haklarının
bir an evvel verilmesinden yanayız.
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Yıllardır maarifimizin, üzerinde münakaşa edi
len ve bir türlü sonuca bağlanmayan bir meselesi de
müfredatlar ve ders kitaplarıdır. Konunun zaman
istediğini biliyoruz.
Sayın Bakanın konuyle ilgili
beyanlarını teminat kabul etmekle beraber, fiilî adım
ların atılmasında geç kalındığı kanaatindeyiz.
Ders kitaplarımız muhteva bakımından çağın ge
risinde; baskı, usul ve tekniği bakımındansa ticaret
konusu halindedir. Ticaret serbesttir; ancak millî
eğitimin hiç bir tarafının ticaret konusu yapılması
na müsaade edilemez.
Yavrularımızın istikbalini maddî kazanç konusu
olmaktan bir an evvel kurtarmak zorundayız.
Üniversiteler hakkındaki görüşümüzü arz etmez
den evvel, Millî Selâmet Partisi olarak ağırlık ver
diğimiz iki konu üzerinde Millî Eğitim Bakanlığının
alâkasını, dikkatini çekmek istiyorum. Bunlardan bi
risi manevî ilimler üniversitesi kurulması konusudur.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî Selâmet
Partisi olarak, manevî ilimlerin artık bir üniversite
salâhiyet ve mesuliyeti altında tedris edilmesinin ge
rektiğine inanıyoruz. Unutmamak gerekir ki, maddî
ilimler, manevî ilimlerle erişilmesi lâzımgelen ne
ticelerin birer vasıtası durumundadırlar. Fizik, kim
ya gibi tecrübî ilimler; yahut matematik, mantık gi
bi teorik ilimler, gaye değil vasıtadırlar, alet ilim
leridirler. İnsanların saadetinin vasıtası olabilecek
leri gibi, felâketinin aleti de olabilirler. Bütün bu va
sıtaların insanlığın saadetine hizmet eder durumda
olması tesadüflere bırakılamaz. Bu konu, manevî
Ûimler üniversitesinin fonksiyonel vazifeleri arasına
girer.
Bu teklifi yaparken, yanlış anlaşılmak gibi bir
endişe taşıdığımı itiraf zorundayım. Millî Selâmet
Partisinin bu düşüncelerini anlamayan veya anlamak
istemeyenlere, çağın gerisinde yaşadıkları halde, çağ
dışı olduklarının farkında olmayanlara, bizi aramız
daki uzun mesafe dolayısıyle önlerinde görmedikleri
için kendilerinden gerilerde zannedip, gericilikle it
ham edenlere, şeriatın ne olduğunu bilmedikleri için,
şeriatçılığı itham vesilesi yapanlara kızmıyoruz. An
cak, dün olduğu gibi, bugün de onlara bir çift sözü
müz olacak. Eğer siz günün birinde yüksek enstitü
lerine müspet veya tecrübî ilim" dersleri koyalım
derseniz; maddî ilimleri manevî ilimlerin kavranıl
masında alet, manevî ilimleri de maddî ilimlerin
muharrik gücü olarak düşünecek seviyeye geldiğinizi
görerek, sizleri tebrik edeceğiz. (M.S.P. sıralarından
alkışlar)
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Üniversiteler konusuna geçmeden evvel ikinci me
selemiz; meslek lisesi mezunlarının üniversiteye ka
bulü İle ilgili olarak çıkarılan 1930 sayılı Kanunun,
sayın Cumhurbaşkanı tarafından geri gönderilişi ko
nusudur. Bu konuda, Komisyon da da söylediğim
gibi, sayın Millî Eğitim Bakanı ve Bakanlık yetkili
leri Bakanlık salâhiyetleri çerçevesinde alınması ge
rekli tedbirlerin en güzelini aldılar. Ancak bu yetme
yebilir. Üniversite yetkili kurulları kendi kanunların
daki salâhiyetlere dayanarak direnecek olurlarsa, me
sele ortada kalabilir. Millî Eğitini Temel Kanununun
32 nci maddesiyle, meslek lisesi mezunlarına üniver
sitelere girme yoîu açılmış. Diğer taraftan da, 175C(
sayılı Üniversiteler Kanunu 52 nci maddesi bu konu
da üniversitelerin yetkili kurullarını salahiyetli kıl
mıştır.
Görülüyor ki, aşağı yukarı aynı zamanda çıkan
bu iki kanunun konuyu hükme bağlayan maddeleri
arasında bir ahenk yok. Millî Eğitim Temel Kanunu
nun 32 nci maddesiyle, Üniversiteler Kanununun 52
nci maddesi arasında ahengıi sağlayacak, muhtemel
bir salâhiyet çatışmasını öni-jy:cek bir kanuna ihti
yaç vardır. îşte geri gönderilen 193C1 numaralı Kanun,
mezkûr iki madde arasındaki ahengi kurmuş idi.
Umarız ki, bu anlayış ile Meclislerden tekrar geçe
cektir.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; akademi ve
üniversitesi bütçeleri üzerindeki düşünlelerimizi arz
ediyorum.
Üniversite ve akademilerimizin birçok problemi
arasından, öncelik verdiklerimizle ilgili görüşlerimizi
özetlemeye çalışacağım.
Eğitim kurumlarımızın içinde yükseköğretim hu
susu ile şimdiki konumuz olan üniversite ve akademi
lerimizin büyük yeri ve ağırlığı vardır. Gencin mes
lek hayatının, hayata atılmazdan önceki safhasını
teşkil eden üniversiter tahsil ilkokuldan başlayan çileli
çabalamaların mührünün vurulduğu, alın terleri ve
gözyaşlarının şekillendiği son safhadır. Gözbebeği
miz kadar kıymetli tutup, koruduğumuz gençliğimi
zin hazırlandığı bu kurumlarımız; üzülerek kaydet
mek, keza içimiz sızlayarak itiraf etmek zorundayız
ki, bugün bütün vatan sathına yayılan dertlerin, ıstı
rapların menşei olmuştur.
Daha baştan konuyu bu şekilde
vazedişdmiz,
hastalığın derinlerdeki sebeplerini teşhis edebilmek
maksadının dışında bir mana taşımaz. Üniversitelerin
dertleri satıhta değişik ve çeşitli görünseler de, te
melde muayyen sebeplere dayanmaktadır. Hemen
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ilâve edelim ki, söz konusu sebeplerin, kurumların
dışında olanları, kurumların içinde olanlarından da
ha az değildir.
Biz burada, üniversite ve akademilerimizin içlerin
de şekillenen, hususiyle gençliğe müteveccih eğitim
ve öğretime bağlı olan sebebler üzerinde duracağız.
Üniversite ve akademilerimizin, eğitim - öğretim va
zifelerini ne ölçüde yerine getirebildiklerini münaka
şa edecek, bugünkü dertlerin bunlar içindeki sebep
lerine işaret etmiş olacağız.
Bize göre, akademik öğretim kurumlarının birisi
diğerinin içinde, belki de hepsi birbirinin içinde olan
üç ana vazifesi vardır:
Eğitim - öğretim,
Kendi elemanlarını yetiştirme,
Araştırma.
Bu üç ana gayenin veya vazifenin ehemmiyet
derecelerini tefrik etmek, bunları ehemmiyet dere
celerine göre sıralayabilmek güçtür. Üniversitelerin
bu üç esas vazifesinin, birbirine sıkı sıkıya bağlı ol
duğu üç ayaklı sehpa misali, birinin aksamasının
dengeyi bozacağı gerçeği üzerinde durmayı zait ad
dediyorum.
Akademik öğretim kurumları hakkında serdedilen görüşlerin bir bütünlük kazanması, yukarıda
zikri geçen üç ana gaye üzerinde ayrı ayrı durmayı
gerektirir. Ne var ki, vaktimiz şimdilik konu üzerin
de derinliğine durmaya müsaade etmiyor. Bu se
beple, bu üç vazifeden birisini, eğitim - öğretim va
zifesini, üniversite ve akademilerin nasıl" ve ne ölçü
de yerine yetirdiğini münakaşa etmekle, sıkıntıların
kurumlar içindeki sebeplerine işaret etmiş olacağız.
Fazla berilere gitmeye lüzum kalmadan, şöyle
1Q - 12 yıl evvelinden bu yana görüp, yaşadığımız
hadiseleri değerlendirmek, bazı hükümlere varmağa
yetecektir. Kitap bulamamak, notların vaktinde veril
memesi ve pahalı olması gibi sıkıntılar, öğrencinin yö
netime katılması veya yönetmeliklerin çeşitli hüküm
lerine itirazlarla başlayan ve başlangıçta masum olan
istekler çok kısa zamanda boykotlara, işgallere, bö
lünmelere, bildiğimiz veya yaşadığımız acı ve kanlı
hadiselere müncer oldu.
Başta da söylediğimiz gibi, biz bu hadiselerin bü
tün sebeplerini üniversite ve akademilerin bünyesin
de bulmuyoruz.
Bununla beraber, hadiselerin temelinde, onların
doğup, gelişmesinde söz konusu kurumların yetkili
şahıslarının ve organlarının büyük ihmallerinin, umur-
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samazlıklarının, yanlış değer ölçülerinin yattığını ka
bul etmek ve kurumların kendi veballerini kendi
sırtlarına yüklemek zarureti de meydandadır.
Özerk müesseseler olarak, üniversitelerimiz çeşitli
salâhiyetlerle teçhiz edilmiş, kuruluşlarına rağmen
evvelâ öğretim elemanlarına müessir olacak bir otokontrol sistemi geliştirip, kendi kendilerini kontrol
edememiş, sorumsuz davranışların önüne geçememiş
geniş salâhiyetlerin suiistimaline mani olamamıştır.
Misal olmak üzere arz ediyorum; büyük şehirler
deki üniversitelerimizin yetkili kurulları, bazı fakül
telerin ihtiyaçtan çok fazla oldukları için ders bul
makta güçlük çektikleri öğretim üyelerini, ihtiyaç
içinde kıvranan taşra üniversitelerine göndereme
mişlerdir. Üniversitelerin yetkili kurulları, yıllarca
fakültesine hiç uğramadığı, hiç bir vazife yapmadığı
halde, milletin kesesinden maaşım almaya devam
eden profesör veya doçenti vazife yapmaya zorlayamamış, hakkında yapılması gerekli muameleyi
de yapamamıştır.
Kanun hükümlerini üniversite yetkili kurulları
kendi bünyelerinde geçerli kılamamışlardır.
Özerklik müessesesi, zaman zaman kanunların iş
lemesine mani olan, zaman zaman da komşu hatı
rının devletin hakkına üstün tutulmasına sebep olan
bir ilke olarak kullanılmıştır.
Keza, bazı fakültelerin yetkili kurulları siyasî par
ti organlarının aldıkları kararlara paralel kararlar
alıp yayınlamışlar; bütün milletçe yardırganan ve kı
nanan bu durumlara üniversite kendi içinde çare bu
lamamıştır.^
Hatta, istisnalar saklı kalmak şartıyle, diyebiliriz
ki, üniversite ve akademilerimizin mesul bazı kişi
ve kuruluşları mesuliyetlerini duyarak çare arayıp
bulmaya mecbur oldukları birçok hadisede, problemin
••müsebbibi olanların yanında yer almak suretiyle, as
lında kendisine karşı olan davranışın bizzat organi
zatörü durumuna düşmüşlerdir.
Bir kısım profesörümüz öğrenci yürüyüşlerini teş
vik etmiş; daha da ileri giderek özel kisveleriyle öğ
rencilerin önüne düşüp yürümüşlerdir.
İmtihanlarda, sınıf geçmelerde, doktora, doçent
lik veya profesörlük gibi akademik kariyerlerin ikti
sabında ideolajik değerlendirmeler hâkim olmuş ve
bütün bunlar öğrencinin gözüönünde cereyan etmiş
tir,
Böylece, baş tacı olması gereken hocalar, evvelâ
öğrenci, sonra da vatandaş indinde itibar kaybet-
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mistir. Vatandaş, profesörü gönlündeki tahtından
indirmiş; öğrenci, örnek kabul etmesi gerektiği ho
casını kendi seviyesinde görmeye başlamıştır.
Antrparantez söyleyelim ki, kendisiyle beraber
yürüyen, eyleme katılan profesörün değerini yürüyüşündeki hızına göre ölçmüşse, bunda Öğrenciyi suçlu
bulmaya da pek haklı olmadığımız meydandadır.
Ne var ki, anarşist, bulduğu yüzden cesaret alarak
ideolojisini beğenmediği profesörü tartaklanış, va
zife yapmasına mani olmuştur.
Hülâsa, öğrencinin bilgiye, öğrenmeye ehemmiyet
vermeyen davranışlarında, tasvir edilen durumların
bininci derecede müessir olduğu muhakkaktır.
Bu noktada, ünivesitenin bir tarihten bu yana öğ
retim vazifesini bihakkın yerine getirmediği netice
olarak ortaya çıkıyor. İstatistikler, bazı öğretim ku
rumlarımızın yetiştirdikleri eleman sayısının, kendi
lerine verilen imkânlarla âdeta ters orantılı olarak
azaldığını ve ilmî seviye kaybettiğini göstermektedir.
Müesseselerin içine düştükleri otorite zaafı, öğ
rencinin hürmet duygularını tahakküm arzusuna dö
nüştürmüş ve inisiyatif, hocaların ve yetkili kurum
ların elinden öğrenciye intikal etmiştir.
İdareye muhtaç öğrenci idareci durumuna gelin
ce de, - ki, bunun adı anarşidir - devletin üniversite
leri düzen düşmanlarının sığınağı olmuştur.
Kıymetli hocalarımızı tenzih ederek, hocaları
bazen de anarşistin gözündeki şekliyle tasvir ettim.
Hadiseleri, kaybedilenlerin hangi sebeplerle kaybe
dildiğini anlatmak, telâfisine çare göstermek için teş
hir ettim. Kıymetli büyük kitleyi, üniversitelerimizin
bu değerli ilim ve fen adamlarını tenzih ettiğimizin
bilinmesini isteriz.
Geçmişi hatırlamaktan maksadımız, tabiatıyle
üzüntü vesilesi olmak değildir. Tekrar edelim; çaba
mız, üniversite ve akademilerimizin bugünkü prob
lemlerinin temelinde yatan ve kendi salâhiyet ve me
suliyetleri altında olan sebeplere dikkat çekmek, geç
mişte yapılan hataların tekerrürüne engel olmak mak
sadına matuftur.
Muhterem arkadaşlar, yabancı dille eğitim - öğre
tim yapan üniversitelerimizin durumlarını müna'kaşa
etmek istiyorum. Gerek ortaöğretim ve gerekse yük
seköğretimde yabancı dille öğretime müsaade etmek,
bu öğrenci veya gençleri bir manada aşağılık duygu
sunun girdabına terk etmektir. İstisnalar bir kenarda
tutulursa, eğitimin, öğretimin yabancı dille yapılma
sı, çocuğumuzun, gencimizin bizden kopmasına, bize
ve milletimize yabancılaşmasına rıza göstermek de-
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mettir. Yabancı dili bir ilim âleti olarak öğrenmek
ne derece faydalı ise, bonu eğitim ve öğretim dili, ta
lim ve terbiye dili olarak kullanmak da o derece za
rarlıdır.
Kendi vatan topraklarımızm üstünde yabancı dil
le öğretim yapmayı, yabancı dilin kendi vatanındaki
üniversitelerde öğretim yapmakla da karıştırmamak
lâzım gelir. Yüce Peygamberimiz, «İlim müminin kay
bolmuş malıdır; nerede bulursa oradan alır.»! Keza,
«ilim Çin'de de oîsa onu arayınız» gibi düsturlar bı
rakmıştır bize. Yabancı ülkelerde, öğrenim yapmayı
bu düsturlar içinde kabul ettiğimizi, gerekli tedbirler
alınmak şartıyle, şahsiyetini kazanmış gençlerimizin,
hele akademik kariyer sahibi ilim adamlarımızın dış
ülkelerde ilim ve fen öğrenmelerinin, ilmî tetkikler
yapmalarının teşvikçisiyiz, Hatta evvelki yıllarda bu
kürsülerden; asistan, doktor, doçent ve profesörleri
mizin ilmî tetkik için ayrılan maddî imkânlarının kı
sıtlanmasına karşı çıktığımız hatırlardadır.
Yanlış anlaşılmasına mahal bırakmamak için tek
rar edelim ki, biz ne yabancı dilin bir alet olarak öğ
renilmesine, ne de kendi kültürümüzle şahsiyetini ka
zanmış gençlerimizin ve Üim adamlarımızın yabancı
memleketlerde üim tahsüine karşı değiliz, olamayız.
Biz, kendi vatanımızda yabancı dille eğitim, öğretim
yapmanın karşısındayız. Zira, eğitim, diğer adiyle ter
biye, öğretimle beraberdir. Eğitimi öğretimden, öğre
timi de eğitimden kesin çizgüerle ayırmak mümkün
değildir. Millî terbiyeyi, millî dilden başka dille ver
mek mümkün olamaz.
BAŞKAN — Sayın Özkul, 5 dakikanız kaldı; ha
tırlatıyorum.
MEHMET HULUSİ ÖZKUL (Devamla) — Biti
riyorum Sayın Başkanım.
İşin bir de Anayasa karşısındaki durumu var. Ba
kınız, Anayasamız 3 ncü maddesiyle; devlet dilinin
Türkçe olduğunu, kesin bir dille beyan etmektedir.
Bunun konumuz bakımından manası, devlet müesse
selerinde, hele eğitim ve öğretimde devlet dilinden
başka bir dilin kullanılamayacağı gerçeğidir. Anaya
sanın 3 ncü maddesi eğitim ve öğretimde yabancı dile
kesinlikle müsaade etmemektedir.
Lisan eğitiminde, okullarımızda takip ettiğimiz
yanlış politika sebebiyle kafalara yerleşen, sanki ya
bancı dille öğretim yapılmazsa, lisan öğrenilmez ka
naatinin silinmesi lâzım gelir. Lisan öğretimi ileri
memleketlerde kurslar vasıtasıyie ve laboratuvarlarda
hallediliyor.
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Yukarıda arz ettiğimiz hukukî ve içtimaî gerekçe
lerle, mevcut duremu ıslah etmek zorunda olduğu
muz meydanda iken, Anadofcıya yayılmalarından se
vinç duyduğumuz yeni üniversitelerimizde yabancı
dille öğretim yapılmasının şiddetle karşısında olduğu
muzu, Millî Selâmet Partisi Grupu olarak işin takip
çisi olacağmwzı beyana lüzum hissettiğimizi arz etmek
zorundayım.
Bütçelerimizin, üniversite, akademi ve Millî Eği
tim Bakanlığımıza hayatı olmasını temenni eder, say
gılar sunarım. (A. P., M. S. P. ve C. G. P. sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkul.
Sıra Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adına
Sayın Fahri özçelik*te.
Buyurun Sayın Özçelik. (C. H. P. sıralarından al
kışlar)
Sayın Özçelik, müddeti paylaşacak mısınız Sayın
Güneş'le?
FAHRÎ ÖZÇELİK (Antalya) — Evet.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA FAHRİ ÖZÇELİK
(Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
1976 malî yılı Millî Eğitim Bütçesi hakkında C. H. P.
Grupunun görüşlerini ifade etmek amacıyle söz al
mış bulunuyorum.
Şimdiye kadar millî eğitimin çok tanımı yapıl
mıştır. Biz eğoümi, toplaman sosyal, siyasal, kültürel
gelişiminde bir etkendir diye tamamlıyoruz.
Kısaca eğitim, insanın biçim kazanması demek
tir. Bireylerden hareketle topluma şekil veren eğitim
dir. Ne var ki, eğitimi sadece topluma yön vermek
işi olarak da tanımlayanlayız. Eğitim, üretim süreci,
istihdam ve toplumsal verimlilikten soyutlanamaz.
Ekonomik yapı eğitimle iç içedir. Bir ülkenin ekono
misi eğitimini belirler. Biz C. H. P. olarak, «ekono
mi bozuk» derken, eğitimi ayrı tutmuyoruz, ona da
bozuk diyoruz. Cephe Hükümetinin temsil ettiği eko
nomik sistem ülkeyi ne kadar çıkmaza sürüklemişse,
eğitimi de aynı biçimde çıkmaza sürüklemiştir.
Ülkenin tarım, sanayi, ticarî üretim araçlarını, kı
saca ülkenin tüm ekonomisini elinde tutanlar, eğiti
min kendi çjkartarı doğrucusunda biçimlenmesini is
terler. İsterler ki, eğitim tüm kurumlarıyle kendilerine
hizmet etsin, çıkarlarını sürdürdükleri iktidarda kal
malarını sağlasın. Nitekim, okullardan kitap toplat
mak, Cephe Hükümetine yandaşhk edenleri Mülî Eği
timin kilit noktalarına getirmek bu düşünceden kay
naklanmaktadır.
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Demokratik sol düşüncede bir parti olarak biz,
eğitimin çoğunluktan yana, yani halktan yana işler
lik kazanmasını istiyoruz. Onun için de :
1. Eğitimin demokratik, özgürlükçü, halkçı ve
insancıl olmasını,
2. Eğitimin üretime dönük, toplum koşullarına
ve hızlı kalkınma gereklerine uygun olmasını,
3\ Eğitimde sosyal adalet ve herkese eşit olanak
lar sağlanmasını,
4. Eğitimin bir yandan insan kişiliğinin gelişme
sine, bir yândan de toplumsal dayanışma ruhunun
güçlenmesine katkıda bulunmasını istiyoruz.
Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı gibi
geniş kapsamlı bir kuruluşun bütçesini ve buna bağlı
olarak sorunlarını çok kısa süre içinde incelemek ola
nağı yoktur. Bu nedenle, daha çok önemine inandı
ğımız bazı konular üzerinde kısa kısa durmaya çalı
şacağız.
1976 Maiî Yılı Bütçesinde Millî Eğitim Bakanlı
ğına 21 milyar lira ödenek ayrılmıştır. Bu ödenek ge
nel bütçenin % 13.6'sını teşkil etmektedir. Geçen
yıla göre yedi milyar lira artış kaydediyorsa da, altı
milyar liranın cari harcamalara gitmesi, Sayın Baka
nın «yatırımcı bütçe» sözünün gerçek olmadığını or
taya koymaktadır. Ayrıca, önemli olan bu ödeneğin
partizanca değil, hakça, sosyal adalet düzeni içinde,
çağdaş kafa, çağdaş bilimi ve teknoloji yaratacak bir
düşünce içinde harcanmasıdır. Bizi kuşkuya düşüren,
bu ödeneğin, çağ dışı düşünceye ve amaca yönelik
harcanıp harcanmayacağı korkusudur.
1974 -. 1975 bütçesinde Millî Eğitime ayrılan pay
%..15'tir. 1976 bütçesinde % 1.4'lük bir düşüş olmuş
tur. Genel fiyat artışlarını ve para değer kaybını da
dikkate alırsak, bu % 1.4'lük düşüşün aslında daha
büyük olduğunu görürüz.
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içinde, cepheleşmeyi ortaokullara kadar indirmiştir.
Örneğin : İmam - hatip lisesinden bir ülkücü, öğrenci arkadaşlarına, bu ters, çağdışı eğitim politikasının
etkisi altında; ,«Cihad var. Ne kadar karşı görüşte kişi
varsa ölmelidir» diye mektup yazabilmektedir.
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Cepheciler, disiplin kurullarını ve değiştirilen yönetmelikleri, faşist bir yöntem kurmak için araç olarak kullanmaktadırlar. Öylelikle özgürlüğe balta vurmuyorlar mı? Özgürlüğü hiçe sayanların elinde eğitim özgür olur mu? Özgür olmayan eğitimle özgür
insan yetişir mi? Özgür olmayan kişilerden özgür top lüm doğar mı?..
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Sayın milletvekilleri, bütçe gerekçesinde yer alan
fırsat eşitliğini de Bakanlık tekeline almıştır. Yurt dısına gideceklere ait yönetmeliğin 8 nci maddesini özel
amaçla değiştirmiştir. Bu değişiklikle de özel sekreterlerin yurt dışına gitmelerini sağlamıştır. Bu ülkelere giden Bakanlık Müsteşarının sevgili sekreterleri,
böyle elde edilen fırsat eşitliğinin şanslı kişileridirler.
Sözde milliyetçi Millî Eğitim Bakanının bir numaralı sözde milliyetçi müsteşar yardımcısı ve sözde
milliyetçi genel müdürü, Bakanlığında milliyetçilik
adına namuslu sekreterlerine saldırıp «Makasçılık»1
yaparak fırsattan faydalanırken, bir kısmı da yönet melik değiştirerek fırsattan faydalanmayı kazanç bilmislerdir. (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Yuh» sesleri ve sıralara vurmalar)
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Ayıp, ayıp!..
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Size de sıra gelecek...
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Savcılığa niye ihbar
etmediniz?
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Sıra size de ge-.
lecek, müsaade buyurunuz.
BAŞKAN — Sayın Özçelik, Sayın Özçelik, bir
dakikanızı rica edeyim.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Misal ver misal.
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — İstiyorsanız
isim vereyim buradan.
BAŞKAN — Sayın Demir* bir dakika efendim,
rica ederim. Sayın Demir, müdahale etmeyiniz efendim.
Sayın Özçelik, bu, gerçi Grupunuz adına bir konuşma; ama mahkeme kararına bağlanmış bir husus
mu bu; bir zan mı, bir itham mı?
FAHRÎ ÖZÇELİK (Devamla) — Gözle görülmüş
bir şey.
BAŞKAN — Aman çok rica ederim, bu şekilde
bir ithamı...

i
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Yine Millî Eğitim Bütçesinin 1974 -1975 yatırım
I
harcamaları % 21,5 iken, 1976 yatırım harcamaları
% 19.3'e düşmüştür ki, bu da ödeneğin yatırımdan
I
çok cari harcamalar ayrıldığının kanıtıdır. Bu demek
I
tir ki, bu yıl geçen yıla göre daha az okul yapılacaktır.
I
Millî Eğitim Bakanlığı bütçe gerekçesinde millî I
eğitimin, çağdaş bilim ve teknolojinin gereklerine uy I
gun, sosyal adalet ilkelerini gerçekleştirecek biçimde I
düzenlendiği belirtilmektedir. Oysa ki :
I
Cephe İktidarının eğitimv politikası çağdaş bilime I
ters düşmektedir. İnsanoğluna bu dönemde ruhsal
yönden önderlik etmek ancak: müspet bilim prizma I
sının süzgecinden geçen, aydın kişilerin harcıdır. Cep I
he iktidarı, ülkücüler yetiştirmek gibi ters bir tutum I
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FAHRİ ÖZÇELÎK (Devamla) — Sayın Başka
nım, müsaade ederseniz...
BAŞKAN — Efendim, siz grupunuz adına konu
şuyorsunuz. Üslubu siz tayin edeceksiniz, ama böyle
mahkeme kararına bağlanmamış bir hususu hakikatmış gibi söylemek ne derecede doğrudur? Bu hususu
takdirlerinize bırakırım efendim.
Devam buyurunuz efendim.
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Bu kürsüden böyle
bayağı şeyleri nasıl dile getiriyor Sayın Başkan?
İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Bunları sa
ğır sultan duydu.
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Başbakanınız yap
tı bunu bu kürsüde; savcılık iddiasını, mahkeme ka
rarı imiş gibi okudu bu kürsüden.
BAŞKAN — Sayın Cebe, şu anda muhatap deği
liz değil mi efendim?
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FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Böyle mi sağla
nır fırsat eşitliği Sayın Bakan? Belli çevrelerin düşük
puanlı çocuklarını yüksekokullara, hak etmeden kay
dettirmek midir fırsat eşitliği? Lütfen, Turizm Ticaret
Yüksek Okulunda komando birliklerinin puan kart
I
larına bir baktırınız.
I
Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi dö I
neminde ilköğretim harcamaları beş misli, artırıldığı I
halde, bunu yeterli bulmamıştık. 1976 Bütçesinde ay I
rılan ödeneğin temel eğitim ihtiyacını karşılayacağı
kanısında değiliz. 1975 nüfus sayımı, 17 milyon yurt I
taşımızın okuma - yazma bilmediğini gösterdi. Cephe I
Hükümetinin ters tutumu ile buna daha milyonlarca I
yurttaşımız eklenecektir.
I
I
Ayrıca, partizanca atamalar sonucu öğretmen da
ğılımının, köy - kent dengesizliği de araya girince, I
millî eğitim hizmetleri daha da gerileyecektir. 1975 I
öğretim yılında 2 194 ilkokul öğretmeni açığı vardır. I
Bu açık Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Batı Karade I
I
niz illerinde % 7 ilâ % 21 arasında değişmektedir.
Buna karşılık, Marmara Bölgesinde % 10 ilâ % I
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insan ve halk düşmanlığı olarak bilinen faşizm hortlatılmak istenmiştir. Bu düşüncenin sahipleri, Atatürk'ü yakalarından çıkarıp attıkları yetmezmiş gibi,
kafalarından da çıkarıp atarak; dün mitolojide yeri
olan «Bozkurt» u bugün faşizmin simgesi yaparak,
yakalarına takıp kafalarına yerleştirmişlerdir. Bunun
adına da maalesef «Milliyetçilik, Ülkücülük» demişlerdir.
Şimdi, milliyetçilik kavramına bürünerek kardeşi
kardeşe vurduranların uygulamalarından bazı örnek1er verelim.
Milliyetçi Hareket Partililerin tahrikleriyle Pazarcık'ta olduğu gibi birçok yerlerde öğrenciler kullanılarak Alevî - Sünnî çatışması çıkartmışlardır. Liseli
ülkücülere Pazarcık'ta su deposuna «Bozkurt» bayrağı astırmışlardır. Sungurlu'da hâkime kafa tutulmuş,
kaymakamın evi taşlanmıştır. Bu ve benzeri yüzlerce
olayın tertipçileri bugün Hükümetin içindedirler.
Bolu Il'köğretmen Lisesi Müdürünün odasında
Atatürk resmi yoktur. Yoktur ama, kafasında Atatüfk ideali taşıyan 6CO'e yakın öğrenci sokaklara atılmış gezmektedirler.
izmir Eğitim Enstitüsünden 300 öğrenci çıkartılmış; Kırşehir, Tokat, Rize, Aksu gazi eğitim enstitü lerinde ve daha ülkenin pek çok yerinde 6 bini aşkın
öğrenci okuldan atılmış, sonra da «Anarşi hortladı»1
denmiştir. Devlete yardımcıyız diye devlet kuvvetle
rine silâh çekenler, hâkime kafa tutanlar, halkı düşman görerek üstüne yürüyenler devlete sahip çıkamazlar. Ancak bunun suçlusu «Kavgadan dönen herkeşi vurun» diyen, gençliği ikiye bölen Hitler taslaklarıdır ve öğretmen, kitap yamyamlarıdır.
Kırşehir Eğitim Enstitüsünde 9 Ocak günü İstiklâl Marşı söylenirken, öğrenciler kurşun yağmuruna
tutulmuştur. Olayı yaratanlar Ankara'dan götürülmüştür. Okuldaki müdür, hakkını, bir yerde de halkını savunan öğrencileri sokağa bırakmış, otellere
öğrenci aldırtılmamış, vali, millî eğitim müdürü, hatta sayın bakanlık umursamamıştır.

22 öğretmen fazlalığı vardır. Bu durum, kişisel kayır
Sayın Bakan, lütfen cevap veriniz; bu insanlık dışı
maların ötesinde, gelişmiş yöreleri daha fazla geliştir I baskı, bu insanı çileden çıkartacak umursamazlık kar
meye yönelik özel teşebbüsçü politikanın eğitime
şısında siz olsaydınız ne yapardınız? Ve olayın yara
yansıması sonucudur.
tıcısı Müdür Ahmet Tasar hakkında ne gibi bir işlem
yaptınız? Milliyetçilik bu mudur, ülkücülük bu mu
ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Sayenizde
dur?
oldu, sayenizde.
Bir ülkenin eğitiminde temel araç öğretmendir.
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Türkiye'mizde, I
Cephe Hükümeti bu araca sahip çıkmamış, tam ter
ilkokullara kadar tüm okullarda terör havası yaratı
sine onu bir öcü gibi görerek düşman işlemi uygıılalarak, öğrenciler arasına nifak sokularak, Atatürk il
keleri çiğnenerek, milliyetçilik adı altında; dünyaca I mıştır.

M. Meclisi
Örnekler verelim :
1. Görevinden alımp, öğretmenlikten
lercesinden bir tanesi; Ulukışla'da îsmail
nımadığı valinin arabasına «Dur, beni al
diği için görevinden alınmıştır.
2. Öğretmen sürgüne gönderilmiştir.
Bunların toplamı 5 binin üzerindedir.
lerinden bir tanesi :
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atılan yüzGöltaş, ta
götür» de

Size ilginç

Gündoğmuş ilköğretim Müdürü Mehmet Kara
can, ölümün'den tam iki ay sonra Adıyaman'a atan
mıştır.
3. Eşi bir yere, kendi başka bir yere atanmıştır.
Saptayabildiğimiz 110 aileden size bir tipik örnek :
Çankırı'da görev yapan Fikri Serin, hamile eşin
den ayrılarak, Sungurlu'nun okulu olmayan Tuğlu
Köyü Ortaokuluna atanmıştır. Okul yoktur ama, bir
mühür vardır; o da muhtardadır. Eşi Çankırı'da öğ
retmenlik yapmaktadır.
Bunlardan başka, kıdem düşürme, maaş kesim gi
bi cezaların haddi hesabı yoktur. Sanki Bakanlık bir
ceza makinesidir, sanki bir ceza bakanlığıdır, Millî
Eğitim Bakanlığı değil.
BAŞKAN — Sayın Özçelik 5 dakikalık süreniz
var, hatırlatıyorum.
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Yargı kararına
göre değil, kendine göre suçlu saydığın öğretmeni sü
receksin, görevine son vereceksin, öğrenciyi dövecek
sin, okuldan atacaksın, sıkıştığın an okulu kapata
caksın; sonra da bu uygulamanın yapıldığı kuruma
eğitim kurumu, bu uygulamayı yapanlara da eğitim
ci diyeceksin. Hem de milliyetçi...
Göreviniz, eritmek değil, eğitmektir.
Göreviniz, okul kapatmak değil, kapalı okulları
açmaktır.
Göreviniz, komandoların desteğinde faşizme bay
rak olmak değil, yasaların desteğinde demokrasiye ku
cak açmaktır. Sayın Bakan; hiç olmazsa Milliyetçi
Hareket Partisinde bulunan kafanızı, gövdenizin bu
lunduğu Adalet Partisine çekiniz. Çekiniz de Milliyet
çi Hareket Partisinin, daha doğrusu faşizmin hayat
damarlarından birisi kurusun. (C. H. P. sıralarından
alkışlar)
Sayın milletvekilleri, teknik öğretim sorunu da bü
yük önem taşıdığı halde, Demirel Hükümetinin yeter
li ilgiyi gösterdiği kanısında değiliz.
1995 yılında hedef alman % 65 öğrencinin teknik
alana kaydırılması için her yıl programa alınan ya
tırımların % 1CI0 gerçekleşmesi gerekir. Kaldı ki, uy
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gulamada bina yatırım gerçekleşmesi % 45 - 55 ora
nındadır. Neden?
3 ncü Beş Yıllık Planın amir hükümlerine rağ
men, «meslekî teknik öğretim» ile ana planın hazır
lanmasındaki gecikme ve bunun yarattığı plansızlık
içindeki kördöğüşü devam etmektedir. Neden?
Çıraklık - Kalfalık ve ustalık kanunu hâlâ çıka
rılmamıştır. Neden?
Okullarda öğretmen, atelye, araç, gereç ihtiyaçları
karşılanmamıştır. Maalesef bu okullar da teknik uğ
raş yerine, parti ve siyasî faaliyet merkezleri haline
getirilmiştir. Neden?
Sayın milletvekilleri, ülkemiz için büyük önem ta
şıyan, hatta güncelik kazanan yaygın eğitim üzerinde
lasa da olsa durmak istiyoruz.
C. H. P. döneminde ülke ihtiyacından doğan ve
yaygın eğitimi amaçlayan «Mektupla Öğretim»' uygu
lamaya konmuştu. Hedefi belliydi; ne tip bir eleman
yetiştireceği açıkça saptanmıştı. Halka güven doğ
muştu, bu nedenle de 90 bin kayıt yapılmıştı. Karşı-.
mızda olan kuruluşlar mektupla öğretime şiddetle kar
şı geldiler, hatta daha da ileri giderek kapatılmasına
çalıştılar.
Bunda başarı gösteremeyince ismini değiştirip yozlaştırdılar; ana insan gücünü değerlendirmeyi amaç
ladığı ileri sürülen YAYKUR'u kurdular. Kurdular
ama, büyük sözlerle ortaya çıkarılan YAYKUR'un
hangi insan gücü alanı için, yükseköğretimde ne ka
dar insan yetiştirileceği hesaplanmamıştır. YAYKUR'
un ne tip insan yetiştireceği de tam olarak belli de
ğildir. Millî Eğitim Bakanlığı bu yıl 150 bine yakın
lise ve dengi okul mezunlarını YAYKUR'a yerleştir
meyi düşünürken, ancak 50 bin civarında kayıt yapa
bilmiştir. Bu düşüş, bir güvensizliğin nedenidir. Ders
yılı yarılandığı halde YAYKUR'un ders notları prog
ramları henüz hazırlanmamıştır. Kaydedilen öğrenci
ler nasıl bir öğretim programıyla yetiştirilecektir? Öğ
renciden alman 500 lira ve devletin katkısıyla hizme
tin maliyeti ne olacaktır? Sayın Bakan bunları açık
layabilir mi?..
Otuz sene önce Türk vatandaşlığından çıkıp Ame
rikan vatandaşı olan, Cephe İktidarının iki vatanlı,
sözde çifte milliyetçi Reha Oğuz Türkkan'ın YAY
KUR'a Genel Sekreter olarak alınış nedeni, Türkiye'
de milliyetçi özel ihtisas elemanı olmayışından mı
dır?.. Bu şahsın öğreaim durumu, ihtisas alanı nedir?
Onbeş bin lira aylik ücretle sözleşme yapıldığı doğru
mudur?..
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Sayın BaJtaaı» konuşmalarınızda bir eğitimcinin
yumuşaklığı içindesini?. Ama, uygulamanızda, - beni
mazur görün - Gestapo şefinin gaddarlığım da aştı
nız.
Mesleğinizin zirvesine ulaşmış, idare ve meslekte
uzmanlaşmış müsteşarları, genel müdürleri, müfettiş
leri bir ortaokula gönderirken, öğretmenleri, memur
ları, kapıcıları sağa sola atarken, kısaca Millî Eğitimi
hallaç pamuğuna çevirirken hangi duygu içindesiniz?
Öğretmenlerin yasal kuruluşu olan 110 bini aşkın
üyefi TÖB - DER'e hükümet olarak saldırışınızın 3 - 5
bin üyesi olan ÜLKÜBİR'e sarılışınızın nedeni nedir?
Öğretmenlerin ekonomik - demokratik haklarını ala
bilmeleri için Anayasamız doğrultusunda örgütlenme
sine karşı gelişinizin nedeni nedir?
Daha dün, Gazipaşa ilçesinde yedi devrimci öğ
retmeni «Solcudur» diyerek; Süleyman'cılarin, parti
zanların arzularına uyarak Muş'a Hakkâri'ye, Tunce
li'ye sürdünüz.
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — Oraları da
vatan.
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Karşı grupta
olan sözde milliyetçileri de, Antalya merkezine yer
leştirip mükâfatlandırdınız.
BAŞKAN — Sayın Özçeh'k, lütfen bağlayınız efen
dim. Müddetiniz doldu.
FAHRÎ ÖZÇELİK (Devamla) — Neden Adana,
Mersin, Burdur değil de, inadına, karakışta kan kus
turacak kadar soğukta ve uzakta bir yere sürüyorsu
nuz? Neden öğretmeni kine, intikama, isyana zorlu
yorsunuz? Islah edici değil, isyan ettirici bir tutum
içindesiniz Sayın Bakan.
Öğretmen bu baskılara dayanamasın da isyan mı
etsin istiyorsunuz? Türk öğretmeni, ne kadar zorla
şanız da, yasaların dışına çıkmayacaktır. Siz «hukuk
devletiyiz» diye diye hukuku çiğneseniz de, o çiğnemeyecektir. Bunu böyle bilesiniz.
Şimdi soruyorum : Elimde listeler var, tamamı
burada. Danıştaydan yürütmeyi durdurma kararı al
mış 60 öğretmenden kaç tanesinin kararını uygula
dınız? Hakkınızda kaç milyon liralık tazminat dava
sı açılmıştır? Eşinden ayrıdığınız 107 öğretmenin yu
vasını niçin dağıttınız? Buna karşın kayınbiraderinizi
özel kaleminize atayıp, nasıl dinlenmeye şevkettiniz?
Bakanlık müfettişlerini sicilleri incelenmeden atandığı
için görevinden aldığınızı söylüyorsunuz? Diploma
sahtekârlığı, idarî suiistimalleri, ahlâk dışı davranışlarıyle ün yapmış bazı kişileri, idarî görev yapama
yacağı müdürler kurulu kararıyle saptanmış olduğu
halde nasıl göreve aldınız?
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Teftiş Kurulu Başkanının utandırıcı dosyasını in ceJfidinizde mi göreve çağırdınız? Lütfen cevap veri
niz.
Sayın milletvekilleri...
BAŞKAN — Sayın Özçelik...
FAHRÎ ÖZÇELİK (Devamla) — Bitiriyorum
efendim.
BAŞKAN — Bitiriyorsunuz ama, arkadaşınızın
hakkını alıyorsunuz efendim.
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Özleşemeyen
Millî Eğitim Bakanlığı, eğitimin temel taşı olan öğ
retmene, bütçesiyle doyurucu bir şey getirmemiştir.
BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim.
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Efendim, işte
bir cümle.
BAŞKAN — Bir cümle bir cümle ama, daha eli
nizde bir iki sayfa var.
Sayın Güneş, siz veriyor musunuz müddetinizden
1 - 2 dakika?
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Efendim 2 daki
ka.
BAŞKAN — Efendim arkadaşınız veriyorsa be
nim için mesele yok.
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş
kanım, bir dakika veriyorum. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler)
FAHRÎ ÖZÇELİK (Devamla) — Bu arada, öğ
retmen huzurdan, can güvenliğinden yoksundur...
BAŞKAN — Tekmilleyin efendim', çabuk tekmilleyin lütfen.
FAHRİ ÖZÇELİK (Devamla) — Günün demok
rasisini bir kapan olarak kullanan Cephe Hükümeti
nin elinde sızlanmaktadır. O, sadece cehaletin kara>
kolunda, ileri karakolunda kurşun yiyen bir nöbet
çidir.
Evet sayın milletvekilleri, böyle gelmiş, ama böy
le gitmeyecek. Devrimci, gerçek milliyetçi, eli öpülesi
Türk öğretmeni dövülürken, sövülürken, Bakanlığı
=;ahip çıkmasa da, halk sahip çıkacak, Cumhuriyet
Halk Partisi olarak biz sahip çıkacağız ve 20 milyar
Türk liralık Millî Eğitim bütçesinin, çağ dışı eğitim
uygulamasına kaynak olacağı gerekçesiyle, Cephe
iktidarının bu bütçe ile getirdiği sorumluluğa ortak
olamayacağımızı arz eder, Cumhuriyet Halk Partisi
Grupumuz adına, Yüce Meclise ve Yüce Türk öğ
retmenine saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarınlan al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özçelik.
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adına Sa
yın Mustafa Güneş buyurun efendim.

— 69 —

M, Meclisi

fi

: 62

21 . 2 . 1976

0:2

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA GÜNEŞ
yüksekokullarımızın, bu öğretim yılında birçoğunun
(Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
öğretim yapamayacağı inancı içerisindeyiz. Yeni açıl
1976 malî yılı üniversite, akademi ve yüksekokulları
mış olup, Anadolumuza yayılmış olan üniversite,
mızın bütçe kanunu ile ilgili olarak, Cumhuriyet Halk
akademi ve yüksekokullarımız, maddî olanaklarının
Partisi Gfupunun görüşlerini belirtmek üzere huzur
yetersizliği dışında, öğretim üyelerini de bulamamak
larınıza çıkmış bulunuyorum.
la karşı kaı siyadırlar. Ne yazık ki Demirel Hükümeti,
bu konuya da eğilmemiş, eğilmişse de çözüm bulama
152 milyar Türk Lirasına yaklaşan 1976 malî yılı
mıştır. Hesapsız, kitapsız birtakım; «Üniversite, aka
Bütçesinin, millî savunma giderlerinden sonra ikinci
demi ve yüksekokul açtım» demekle yetinmiştir.
yükünü taşıyan Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi, 25
milyar Türk Lirasına yaklaşmaktadır. Bu meblâğın
Öğretim üyesi bulamayan üniversiteler kurma ye
10 milyar Türk Lirasına yaklaşan kısmı, üniversite
rine, kurulmuş üniversitelerimizin faaliyetlerini ar
ve akademilerimizin hizmetlerine ayrılmıştır.
tırmak, bu faaliyetleri kamplar şeklinde her ile götü
Gençlerimizin, ülkemizin ihtiyacı olan her bilim
rebilecek seviyeye çıkaralbilntenin yararına inanıyo
dalında yetiştirilmeleri, millet olarak doğal ihtiyacıruz. Zira, Devlet Planlama Teşkilâtının kayıtlarına
mızdır. Bu nedenle üniversite ve yüksekokullarımızın
göre, bugüne dek en azından 3: bine yakın bilim ada
bilimsel metot ve araştırmaları yle gençlerimizin ye
mı yetiştirilmesi gerekirken, üzülerek belirtelim ki, an
tiştirilmesi konusunda, bütçemize konan 10 milyarı
cak 3Cû ve 4GCı civarında bilim adamımız mevcuttur.
dahi az görmekteyiz. Yeter ki üniversite ve yükseko
Durum böyle iken, bilim adamı ve öğretim üyesi bu
kullarımız, bütçelerine konan bu meblâğları yerinde
lamazken, fazla derecede üniversite açmanın yararlı
ve zamanında, yetiştirmekle yükümlü oldukları genç
olamayacağı inancındayız. Üniversite açma yerine,
lerimizin öğrenimlerinin değerlendirilmesinde harca
teknik öğretime daha çok yer vermenin gerekliliğine
sınlar. Bundan kıvanç duyar, yürekten arzularız. Zira,
inanıyoruz.
Büyük Atatürk ülkemizi Türk gençliğine emanet et
Sınav konusu :
miştir. Bizler de millet olarak, gençlerimizin bilimsel
Yıllardan bu yana öğretim yapan üniversitelerimi
dallardan yetiştirilmeleri ve eğitilmeleri konusunda j zin başarı durumları değerlendirilecek olursa, harca
onlara gerekli koşullan sağlamak, eğitim ve öğretim
nan milyarlarca liranın tam olarak karşılığının alın
de fırsat eşitliğini kabiliyetli olan her ferde verebil
madığını üzüntü ile görürüz.
mek mecburiyetini kendimizde görmek ve duymak
Birinci, ikinci beşer yıllık planlı çalışma dönem
zemndayız.
lerinde 1 milyar liralık yatırıma karşılık, gerekli öğ
Sayın milletvekilleri, Türkiye'mizde sayıları 18'e
renim kapasitesinin yaratılmadığını, Devlet Planlama
varan üniversitemiz olmuştur. Bunların yurt sathına
Teşkilâtının raporlarında görüyoruz.
dağılmaları övünç kaynağımızdır. Ancak, bu üniver
Üniversite yatırımları etkin olamamaktadır. Bu
sitelerimizden eskiden kurulmuş olan bir kaçı hariç,
nun bir bilançosunu tablo olarak sizlere sunmayı uy
diğer yeni üniversitelerimiz, özel yasalarıyle isimleri
gun bulmaktayım. Birinci ve İkinci Beş Yıllık planla
konmakla yetinil'miştir.
ra göre, üniversitelerimizin bütçe artışı, öğretim üyesi
Demirel Hükümetinin hazırlamış olduğu 1976 ma
artışı, öğrenci artışı, öğretim üyelerine düşen öğrenci
lî yılı Bütçesiyle, yeni açılan üniversite, akademi ve
sayısını sizlere sunmak istiyorum.

Üniversite

Bütçe Öğretim
Üyesi
Artışı
Artışı

Ankara Üniversitesi
tstanbul Üniversitesi
tstanbul Teknik Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi

%
%
%
%
%
%
%

600
600
5C0
700
350
840
800

47
71
7o 10
% 500
175
1 345
170
%

Öğrenci
Artışı
% 16
15,5
% 50
500
264
1 000
188
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Öğretim Üyelerine Düşen
Öğrenci
14'ten
26'dan
ll'den
7
9
3,5'tan
10'dur.

8'e düşmüştür.
15'e
»
8'e
»

. 16,5'a yükselmiştir.
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Değerli milletvekilleri, sizlere arz etmeğe çalıştığım
bu tablo gösteriyor ki, eski ve büyük üniversitelerimiz
de öğrenci kapasitesi artırılmıyor; fakat bütçe artışla
rı, diğer sektörlere bakarak üniversite ve yüksekokul
larımızda daha yüksek olmasına karşılık, verimin da
ha az olduğu anlaşılıyor.
Lise ve dengi okul mezunları gençlerimizin üniver
site ve yüksekokullarımıza girişleri de başlıbaşına bir
sorun ve problem olmuştur. Her sene yüzbinleri bu
lan gencimiz üniversite ve yüksekokulların sınavına gir
mekte, bunlardan ancak onda biri başarı göstermek
tedir, % 9'u ise açıkta kalmaktadır. Anayasamızın be
nimsediği fırsat eşitliğinin gerçekleştirilemediği ka
naatindeyiz. Örneğin Doğu ve Güneydoğu illerimiz
de yetişmiş bir gence nazaran daha azdır. Üniversite
lere giriş sınavlarının kabiliyetleri tam ölçemediği, ter
cih sistemiyle bazı problemlerin ortaya çıktığı anlaşıl
mıştır. Üniversitelerimizin bu duruma daha objektif
bir çözüm yolu bulmaları gurupumuzun temennileri
arasındadır. Yabancı ülkelerde öğrenim gören genç
lerimizin sorunlarına Hükümet eğilmelidir.
Sayın milletvekilleri; Grupumuz, üniversitelerimize
tam anlamıyle idarî ve bilimsel özerklik verilmesinden
yanadır. Şöyle ki; 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu,
çağdaş üniversitenin temel dayanakları sayılan «özerk
lik» ve yönetime katılma ilkelerini boş birer kalıp de
recesine indirmiştir. Öğrenme ve öğretme özgürlüğü
nü, demokratik örgütlenme özgürlüğünü alabildiğine
sınırlamıştır. Öğretim üyesi ve yardımcılarının iş gü
venliğini, öğrencilerin öğrenim güvenliğini tamamen
sarsmış, üniversitede ve yüksekokullarda demokrasi
nin işlemesini olanaksız kılmıştır.
C. H. P. özgürlükçüdür, özgür üniversiteden, öz
gür öğretim kurumlarından, özgür toplumdan yana
dır. C. H. P., Üniversitesi özgür olmayan bir toplu
mun özgür olamayacağına inanmakta, üniversite ve
yüksekokullarımızda demokrasinin tüm kurallanyle
işlemesini istemektedir. C. H. P., Üniversite özerkliği
ni mali, idarî ve bilimsel özerklik olarak anlamakta,
bu özerkliklerin herhangi birinden yoksunluğun, tü
münden yoksunluk demek olduğuna inanmaktadır. Bir
üniversite ve yüksekokulun araştırma, öğretim ve ya
yım görevlerini tam olarak yerine getirebilmesi büyük
ölçüde özerk olmasına bağlıdır. Demirel Hükümeti
nin düşündüğü gibi siyasal iktidarların gücü, üniversi
te ve yüksekokulların tepesinde Demoklesin kılıcı gi
bi asılı durursa, üniversite üniversite olmaktan çıkar,
tik ve orta dereceli okul niteliğine dönüştürülür.
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. Cephe Hükümetinin amacı, üniversite ve yüksek
okullarımızdan özerkliği tamamen kaldırmak, özerklik
yerine güdümlülük esasını getirmektedir. Hatta güçle
ri yetebilirse üniversitelerimizi Millî Eğitim Bakanlığı
na dahi bağlamayı düşündükleri birer gerçektir.
Güdümlü, üniversite dünyaya bilim gözüyle de
ğil, siyasal iktidarın gözüyle bakar. Özellikle sosyal
olayları, arasındaki ilişkileri objektif olarak göremez,
görse bile gösteremez, siyasal iktidarların eğilimlerini
gözetmek zorunda kalır. Böylesi bir üniversite, zihinle
ri belli kalıplara sokarak dondurur; yaratıcılığı ve dü
şünme yeteneğini öldürür, eğittiği insanı yozlaştırır.
Güdümlü üniversitenin payına öncülük değil artçılık
gericilik ve kalıpçılık düşer.
îşte bütün bu nedenlerden dolayıdır ki, C. H. P.
«güdümlü üniversite» kavramına şiddetle karşı çıkar
ken, «özerk» üniversite görüşümü savunmaktadır.
Üniversite, yüksekokul ve toplumumuzda yaratılan
kargaşalıklara gelince :
TRT ve basınımızda güncel olarak öğrenci hare
ketleri, anarşik olaylar, «Karşıt grupların çatışması»
biçiminde adlandırılan eylemler, bu tanımların sınırla
rını aşarak ülkemizi bölüp parçalayıcı ve bir iç savaşa
sürükleyici boyutlara vardırılmıştır.
Olaylar, gün geçtikçe üniversite ve yüksekokulla
rın da dışına taşarak bütün yurt düzeyine yayılmakta
ve genişlemektedir. Üniversiteler, akademiler, yüksek
okullar, yurtlar, liseler ve hatta ortaokullar, sendika
lar ve dernekler, karşıt görüşlü örgütlerin saldırı he
defleri içine alınarak işgal edilmekte; bazılarında aşı
rı solcular, bazılarında da Ülkü Ocaklarına kayıtlı ko
mando saldırganlar, bazılarında «İslamcı Kardeşler»
bazılarında etnik bölücüler, güç ve egemenliklerini
sürdürerek kıyasıya vuruşup adam öldürmektedirler.
Cephe Hükümeti Başbakanı Demirel'in, 12 Mart
öncesi Başkanlığı zamanında olduğu gibi, bu dönemde
ki Başbakanlığında da; üniversite, yüksekokul ve hat
ta liselerde öğretim üyeleri ve öğrencilerin can gü
venliği, huzur, eğitim ve öğretim diye bir şey kalma
mıştır; buraları, silâhlı zorbaların eline geçmiştir. Bu
nedenle de, 9 Ocaktan bu yana üniversite, akademi
ve yüksekokullar, kendi kendilerini 1 Mart 1976 tari
hine kadar tatil etmişlerdir.
Üzülerek ifade etmek isteriz ki, şu anda Cephe
Hükümetinin yasal tedbirleri tarafsız olarak almayışı,
olayları önleyecek güçte olmayışı sonucu kapatılmış,
yüzbinlerce öğrencisi sokağa sürülmüş, öğretim üye
leri kızağa alınmış üniversite, akademi ve yüksekokul
ların bütçeleri Yüce Mecliste görüşülüyor; çok acı bil
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gerçektir. Hükümetin acz içindeteahm&ağııışa ortam
da, Yüce PaıTİamentofiaıız duruma «İkoymak» demok
ratik ve yasal yollarla bu Hükümeti görevden uzaklaş
tırıp, olaylarım önlenmesine çözüm getirmelidir. Yüce
Türk milletinin temsilcileri alarak bu konuya eğilme
yi en büyük millî görev saymaktayız.

21 . 2 . 1976

O : 2

senin tekelinde olmadığını, Hükümettin görüşlerinin
karşısında olanların, komünistlikle, dil, din, ırk ve mez
hep ayınmlarıyle suçlanmamalarım ve kınanmamala
rını savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz.
Hukuk devletinde bir kimsenin komünistliğine ve
ya suçluluğuna hükümet, idare veya polis karar vere
mez; ona ancak bağımsız yargı organları karar vere
bilir.
Sayın DemireFin Türk halkını dil, din, ırk ve mez
hep bakımından kamplara ayırarak ülkede kargaşalık
yaratılması, bu kargaşalıktan yararlanarak yakınlarına
çıkar sağlaması, öteden beri izlediği bir metottur.

Sayın milletvekilleri; yurtların, üniversitelerin, aka
demilerin ve yüksekokulların her biri bir grupun elin
de oîup, buralarda kendilerinden olmayanların barın
maları veya derslere devamı yasaklanmıştır. Bu ne
denle, üniversite, akademi ve yûksekokullardaki ders
lere istedikleri halde devam edemeyen binlerce, onbinHükümet bu duruma seyirci kalmaktadır. Çünkü,
lerce öğrenci boş gezmektedir. Yurtlarda binlerce boş
olayların çıkarılmasında Hükümetin rolünün olduğu
yatak olduğu halde, öğrenciler buralara girememekte
dirler. Bu örgütler, terörizm yöntemlerle çalışarak, • bilinmektedir; ama halkımızın temsilcileri olarak Yü
ce Parlamentonun sayın üyeleri seyirci kalmamalıdır.
kendilerine uymayanları insafsızca döverek yok et
mektedirler. Bu olayların tezgâhlanmasında Cephe Ergeç birleşerek anarşik olayların önlenmesine, öğ
rencilerimizin okullarına huzur ve can güvenliği için
Hükümetinin sorumluluğu büyüktür. Zira, bugünün
de gitmelerine, öğretim üyeleri sayın hocalarımızın
Başbakanı Sayın Süleyman Demire!, 12 Mart Muhüraderslerini özgürlük bilinci içerisinde işlemelerine Yüce
sıdan önce tek başına iktidar iken; ülkede kargaşalık
Parlamentomuzun çözüm bulacağına inanıyoruz.
yaratmasını kendisine şiar edinmiş özel ajanlar yetiş
tirerek öğrenci kuruluşlarının içine sızdırıp olay çı
Sayın milletvekilleri; barış ve savaş iki taraf ara
kartarak 5û'ye yakın gencin ölümüne sebep olmuştu.
sında olur, Hükümetin iddia ettiği gibi tek taraflı ol
saydı, bu anarşik olaylar zaten olamazdı.
ÎLHAMİ ERTEM (Edirne) — Yalan!
Anarşik olaylar dört- taraflı yönetilmektedir :
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Bugünkü Baş
Bunlardan birincisi; Türk milliyetçiliği adı altında,
bakanlığında da yine aynı taktiğe başvurduğu için, 40*a
ülkü ocaklarında ve eğitim kurumlarında örgütlenen
yakın gencin ölümüne yol açmıştır. Süleyman Demirterörist yöntemlerle yönetilen ve gizli bir ırkçılığa da
el, geçmişte bir 12 Mart faciası yarattığı gibi, bu dö
yalı olmakla birlikte, görünüşte milliyetçi - mukadde
nemde de yine büyük bir facianın yaratılmasına doğru
satçı bir düşüncenin temsilciliği fasit modeli benim
koşmaktadır.
seyen aşırı sağcılardır.
BAŞKAN — Sayın Güneş, 5 dakikanız var, hatır
İkincisi; Türk toplumunun düzenini şeriat kural
latıyorum.
larına dayandırmak, devleti layik esaslardan ayıra
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Peki Sayın
cak, çağdışı bir devlet düzenini gerçekleştirmeyi amaç
Başkanım.
layan dinsel kaynaklı bütün eğitim kurumlarında yu
Sayın milletvekilleri, yukarıdan beri saydığım ne
valanmış
ve bir kısım öğrenci dernekleriyle gençlik
denlerle, bu koşutlar altında üniversite, akademi ve
içinde etkinliğini sürdüren şeriatçı aşırı sağ akım.
yüksekokullarımızda öğretim ve eğitimin yapılması
Üçüncüsü; Marksist temele dayalı bir toplum ve
mümkün değildir. Yapısı itibariyle azgın bir kurda
devlet
düzeni kurmayı amaçlayan ve diğerleri gibi
benzeyen ihtilâlci zorba, kan döktürerek faşist bir ida
anarşik
yöntemlerle çalışan eğitim kurumları ve öğ
renin özlemini duyan, kendisine «Başbuğ» dedirtmek
renci
derneklerinde
faaliyet gösteren aşırı sol akım.
ten zevk alan Başbakan Yardımcısının miüî silâhlar
Dördüncüsü; yukarıda saydığımız akımların tahrik
la donatılmış zorbaları, Hükümetin güvenlik kuvvet
ettiği ve gelişmesine ortam hazırladığı etnik gruplara
lerini de hiçe sayarak, onların gözleri önünde adam öl
özgürlük ve bağımsızlık isteyen, ulusal bütünlüğümüzü
dürmektedirler. Hükümet kuvvetlerinin ise bunlara se
tehdit eden bölücü akımlardır.
yirci kalmakta oldukları kanısı, kamuoyunda yaygın
laşmıştır.
Bu saydığımız akımların elebaşıları, işgal ettikleri
üniversite yurt binaları, yiiksekokiıllarla dernekleri,
Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, Öteden beri
örgütleri, imzalı bildirileri ve giriştikleri silâhlı saldı
idarenin tarafsız olmasını, yan tutumamasını, kanun
rılar ortadadır. Güvenlik kuvvetlerinin fark gözetmeların eşit biçimde uygulanmasını, milliyetçiliğin kim
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den banların yasa dışı eylem ve harefeetteriûin üstüne
gitmemiş elması ve yaptıklarının cezasız kalmasa, ci
nayet işleyen suçluların yakalanmaması, her türlü
anarşistlerin ve komando geçinenlerin cesaret ve cüret
kârlıklarım artırmaktadır.
Milliyetçi tekeline alarak, komünizme karşı mücedele edeceğini koalisyon protokolüne koyan ve her
fırsatta tekrarlayan Cephe Hükümeti, komünizmle mü
cadeleyi, kendi görüşüne yakın bulduğu aşın sağı, so
lun üstüne saldırtmak suretiyle yürütmek istiyor.
Komünizmle mücadelenin etkin yöntemleri vardır.
Bunlar, Anayasamızda ve yasalarda açık açık belirtil
miş ve hükümetlere görev olarak verilmiştir. Komü
nizmle mücadele, sağcıları solcuların üzerine kışkırt
mak ve toplumu çeşitli kamplara bölmekle yürütüle
mez.
BAŞKAN — Sayın Güneş, lütfen bağlayın efendim
sözünüzü.
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Müsamahanıza
sığınarak bitiriyorum efendim.
BAŞKAN — Benim müsamaham diye bir şey yok
efendim.
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Bitiriyorum
efendim.
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î
BAŞKAN — Saym Güneş, lütfen son cnmlegroa
I ifade edin efendim.
I
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla.) — Bitiriyorum
I Saym Başkanım,
I
Cephe Hükümetinin Başbakanı Sayın DernireL.
BAŞKAN — Son cümlenizi ifade etmezseniz, söI zünüzü kesme durumunda kalacağım.
I
I
I
I
I
I
j
I
j
I
I
I

MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Sayın Süleyman Demirel, üniversite olaylarının affedilen anarşist1er tarafından yaratıldığını iddia etmektedir. Bunda az
da olsa haklılık payının olduğunu kabul edelim; ama
bu ithamı yaparken, olayların en azında % 80'inde
Hükümet ortağı partinin militanları, komandolar tarafından çıkarıldığım kamuoyuna ve Yüce Parlamentoya açıklayabilir mi?
BAŞKAN — Efendim, son ihtarı yapıyorum. En
son cümlenizi ifade edin.
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Emredin Sayın
Başkanım. Bitiriyorum Sayın Başkanım.

I
I
I
I
Bir ülkeye komünizm, ekonomik düzensizlik ve
sosyal adaletsizliği parlamentoda ve halk karşısında I
açık açık ortaya koyma yoluyle gelemez. Komünizm, I
gelirse bilinçsizlikle gelir. Okullardan kitapları topla
tıp, yetişmekte olan gençleri kültürsüz ve bilinçsiz bı I
rakmakla gelir. Bu bilinçsizlik bugün ülkedeki sosyal I
ve ekonomik adaletsizlikleri görmeme, bunları sürdür I
meye heveslenme, sosyal reformları yapmama bilinç I
sizliğidir. Halk artık uyanıyor, uyandırılmak istenme I
se de uyanıyor. Türkiye'mizde ne olup ne geçtiğini, I
vurgunların nasıl vurulduğunu artık büyük Türk mil
leti çoğunlukla biliyor. Sosyal reformlar yapılmaz I
şiddet yoluna gidilirse, er - geç bu kaynayan kazan I
patlar. Demokrasi bir özgürlük rejimi; fakat aynı za I
manda bir sorumluluk rejimidir. Demokraside idare I
nin tara&ızlrğı ve hukuka bağlılığı, o demokrasinin I
aksamadan işlemesinin, ayakta, durmasının en başta ge I
len şartafar.
Eğer, «Tarife bir tekerriifdeiî ibarettir» sözü doğ- I
FU ise; tarih, hukuk ve iktisat kültüründen, insanlık
ve adalet daygusandan yoksun birtakım kişiler yine I
çıkacak, yine demagoji, yalan, tezvir, iftira ve hile I
yöntemleriyle dikta kurmayı deneyecek ve bu defa I
dikta rejimini demokrasi diye yutturmaya ç^ışacak- I
üffldır; fakat sonuç yine hüsran, yine ıstırap, yine fe* I
lâket olacaktır.
I

BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Vaktin ne
kadar geçtiğini...
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Bağlıyorum
efendim.
BAŞKAN — Bağlama diye bir şey yok efendim.
Arkadaşınıza bir dakikanızı vermediniz, Meclisin şimdi 6 dakikasını aldınız.
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Peki Sapn
Başkanım, bitiriyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Yüce Meclise ve değerli öğretim üyelerimize saygılar sunar, bütcenin Türk milletine hayırlı olmasını dilerim. (C. H. P.
sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş.
MUSTAFA GÜNEŞ (Devamla) — Ben de teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu adına Sayın Feyzullah Değerli, buyurunuz. (A, P. saalarmdan alkışlar.)
Saym Oğuz ile 30 dakika, 10 dakika olarak paylaşryorsuHuz.
FEYZULLAH DEĞERLİ (Tokat) — Evet
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Değerli.
A. P. GRUPU ADİNA FEYZULLAH DEGERLl (Tokat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem üyeleri; Adalet Partisi Grupu adına saygılarımı sunarak, 1976 yık MİM Eğitim bütçe» üzerinde konuşmama başlıyorum.
Aziz arkadaşlarım; yıllarden beri eğitim sistemi
üzerinde sürdürülen tenkitlerin, müzakerelerin gün-
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;den" güne daha da yoğunlaştığı,. şikâyetlerin .kesafet
kazandığı aşikârdır. Bu şikâyetleri durduracak, ten
kitlere cevap olacak, ciddî iyi niyetle köklü bir ça
lışmaya girilmedikçe, milletimizi huzursuz yapan,
üzerinde birçok tartışmalar yapılan en hassas ve
millî müessese olan eğitim müessesesi, gittikçe deje
nere olmaya ve istismar edilmeye müsait halde de
vam edecektir.
Şunu açıkça ifade edeyim ki, dün de, bugün de,
dertlerin en büyüğü, ıstırapların en acısı, millî eği
timde toplanmıştır. Bu yüce müessese, üzerinden zel
zeleler geçmiş, bir harabeye dönmüştür. Maarifimiz
millî maarif olmaktan uzaklaştırılmış, belli çevreler
ve zihniyetler tarafından Türk toplumunun yapısı,
eğitim yolu ile kendi öz benliğinden koparılmaya
çalışılmıştır. Bugün koparılan gürültülerin ve kavga
nın sebebi de budur. Türk milleti, tarihî, dinî, dili,
kendi kültür, kendi ahlâk ve millî yapısıyla mı muasır
medeniyetin doruğuna çıkmalı, yoksa bütün bunlar
dan sıyrılarak, yeni bir anlayış, yeni inanç, yeni dil,
yeni din, yeni kültür ile mi çağdaş seviyeye ulaşma
lıdır? Kavganın kökünde yatan budur.
Bu, ilk başlangıçta, milliyetine, mukaddesatına,
tarihine diline ve dinine; millî, manevî değerlerine
sahip olanlara gerici, bunlardan uzaklaşıp bir özen
ti ile kendinden olmayanları, her yönü ile taklit ve
takip edenlere ilerici diye ortaya çıkmış, zamanın
inkişafı içinde sağcı, solcu; faşist, komünist şeklin
de Türkiye'yi korkunç bir belâ olarak kuşatmıştır.
Muhterem milletvekilleri; bugün bütün dünyayı
karıştıran, milletleri fesada veren bu kışkırtıcı ve yı
kıcı düşüncenin kıvılcımı, insanlık âlemini madde
nin zebunu, şehvetin esiri, ihtirasın kurbanı yapan
iki kaynaktan çıkmaktadır. Bunun biri Siyonist, diğe
ri komünist kaynaktır. Bu iki düşünce dünyayı istilâ
etmeye çalışıyor, silâh olarak da fesadı, nifakı, şehveti,
maddî menfaati, ahlâksızlığı, genç nesillerin hislerini
kullanıyor. Bu iki düşünce, yıkmak, parçalamak için
birleşiyor, yağma etmek için boğuşuyor. Bu materya
list düşüncenin patronları, insanların hislerini, emek
lerini, düşüncelerini sömürerek kendi yaşantılarını
sürdürüp yüksek makamlara ulaşmayı, kasalarını dol
durmayı ,dünyayı dolandırmayı hedef almışlardır. Bu
komünist ve Siyonist düşüncenin temel felsefesi «Sert
çalış ben yatayım, sen kazan ben yiyeyim» dir. Bu iki
zihniyet ,tarih boyunca insanları ya esir edip kullan
mış veya köle yapıp satmıştır. Bu mel'un zihniyetin
pençesinden insanlık âlemini geçmişte kurtaran Müs
lüman Türk Milleti olmuş, gelecekte de kurtaracak
yegâne millet, Müslüman Türk Milleti olacaktır.
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İşte, Müslümanlığın da, Türklüğün de ezelî düş
manı bu iki zihniyet ..Türk Millî Eğitimine sızmış,
Müslüman Türk evlâdının zihnine zehir kusmaya ça
lışmaktadır. Bu sebeple buna, tam ve yerinde teşhis
koyan milliyetçi hükümet ve onun başı Sayın Demirel, «Eğitim, millîlik vasfını kaybetmiştir, eğitimi miliîleştireceğiz.» demiştir. Bunu, Hükümet programın
da Yüce Meclise sunmuş, kamuoyuna da ilân etmiş
tir. İcraatla da bunu tatbike başlamış, Sayın Millî
Eğitim Bakanımız Ali Naili Erdem de, cesaret ve liyakatla bu işin üstüne yürümüştür. Milliyetçi Hükü
metimizin ve Millî Eğitim Bakanının bu düşünce ve
hareketini, Adalet Partisi Grııpu olarak yürekten des
tekliyoruz.
Muhterem arkadaşlarım; bu genel çizgiyi böyle
çizdikten sonra, eğitim - öğretime geliyorum (Yani,
Talim - Terbiye) ben bu kısmı iki noktadan ele alaca
ğım:
1. — Talim,
2. — Terbiye.
Talim, öğrenmek, öğretmek; terbiye, şahsiyet,
seciye, karakter, namuslu, ahlâklı, imanlı düşünceye;
yüksek irade ve mazbut yapıya sahip olmak, bunu
kazanmak ve kazandırmaktır Talimin, yani öğreti
min malzemesi yerli de olur, yabancı da olur, bunun
milliyeti yoktur. Nerede bulunursa alınır. Onun için,
büyük insan Yüce Peygamberimiz; «İlim Çin'de de
olsa ona talip olun» buyurmuşlardır. Doktor, mü
hendis, mimar ve sanat adamı olmak için, teknik ve
teknolojinin icabettirdiği ilmin, araç ve gerecin vata
nı, memleketi, milliyeti olmaz; nerede bulunursa alı
nır.
İlim, kâinatı yaratan Cenab-ı Hak'kın, insanların
tekâmülü için beşeriyete bahşettiği nimetlerin en bü
yüğüdür. Bu sebeple Cenab-ı Hak'kın ilk emri; «Oku!»
olmuştur. «Bilenle bilmeyen, görenle görmeyen bir
olur mu?» «Gece ile gündüz bir midir?» buyurmuş
tur.
Terbiye, yani eğitime gelince; bunun malzeme ve
unsurları tamamiyle yerli ve millî kaynaklardan te
min edilmesi icap eder. Terbiyenin malzemesi yaban
cı olursa, eğitim millî olamaz. Batının kendine has
kilise ve Hıristiyan kaynaklarından gelme ahlâk, ter
biye ve kültür anlayışını, Batılaşma sevdasıyle bir
özenti içinde getirir de «Millî» dediğiniz eğitimde
kullanırsanız, eğitimi millî yapamazsınız; sırıtır, gü
lünç bir hal alır. Çocuk Müslüman Türk çocuğu, fa
kat aldığı terbiye, Hıristiyan garp terbiyesi... işte
dejenere burada başlar. Millî ve güçlü devletin te-
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meli milli terbiyeye; millî terbiyenin temeli millî ah
lâka, millî ahlâkın temeli o milletin inandığa dine;
dinin temeli, o dinin bütün prensiplerini içine alan
kitaba; kitabın temeli, o kitabı insanlığa ikram eden
bir Allah'a, imana dayanır. Bunlar birbirini tamam
layan unsurlardır; birisi saptırılırsa diğerleri tesirini
kaybeder.

ölümün, doğumuna benzemesin! Doğarken.şen ağla
dın dostlar güldü, ölürken sen gül dostlar ağlasın!»
diyor. Yine Yunus; «Sen seni bil sen seni» diyor.
Hazreti Âli : insanın tarifinde en üstün kelime
yi en büyük manayı veriyor. «Ey insan! Sen kendini
50 - 60 kiloluk kemik torbası zannetme bütün büyük
âlemler sende toplanmıştır.» diyor.

Muhterem milletvekilleri; şimdi, eğitimin, yani
terbiyenin unsurlarına, malzemesine geçiyorum. Nedir
bu malzeme?... Nasıl, ne ile eğiteceğiz, terbiye ede
ceğiz insanı?... Bu noktada çok durmak, çok düşün
mek, çok titiz olmak icap eder. Çünkü, eğiteceğin,
terbiye edeceğin seciyede, karakterde, edepte, ahlâk
ta; düşün :e ve inançta biçimlendireceğin, yön vere
ceğin, yol göstereceğin varlık, insandır. İşi bu nok
tada sağlam tutmaz, ciddiye almazsanız; insanı in
san yapan unsur ve malzemeyi iyi seçmez,
iyi kullanmazsanız, insanlık binası, çürük malzeme
lerle yapılmış bir bina gibi çöker, yıkılır, içinde olan
ları da, sokaktan geçenleri de enkaz altında bıra
kır.
îşte, Türkiye'de ve bütün dünyada ilim - irfan
oca'klarında yükselen acı acı feryatlar; çöken, yıkı
lan insanîK binasının çatırtılarıdır.
Evet aziz arkadaşlarım; eğiteceğiniz, terbiye ede
ceğiniz kişi insandır; bir taş parçası, bir ağaç göv
desi, bir apartman basamağı değildir.

Böyle bir hilkate, böyle bir cevhere sahip olan
büyük maksat ve hikmet için yaratılmış, maddî; ma
nevî cihanın bütün varlıkları emrine amade kılınmış
yüce varlık insanı; yaşadığımız asrın kafası, düşün
cesi nasıl tanıyor, nasıl tanıtıyor? insan deyince ak
lına ne geliyor?. Kâinatın en büyük varlığına terbiye,
ahlâk, seciye, karakter, iman olarak ne veriyor?, in
sanın mutluluğu için midesini doldurmak, üstünü
giydirmek, ağaç, taş parçalarından barınak kurmak,
şehevî arzularını tatmin için kolaylıklar sağlamaktan
başka ne lakdim ediyor?... Ne verdiğini anlamak için,
neticeye bakmak kâfidir, işte dünya gençliğinin hali!
Amerika mı? % 60'ı eroinman; yutmuş esrarı, kal
dırımlarda yatıyor. Avrupa mı? Seks filmlerinin, şeh
vet eğlencelerinin sermayesi. Komünist dünya mı?
Düşüncesi, inancı ile, esaret altında kümes hayvanı
halinde demir parmaklıklar arasında günlük gıdasını
bekliyor. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar.) Türk gençliği mi?... materyalist sistemini ma
teryalist düşünceye dayalı siyonist ve komünist emperyolizminin baskısı ve taarruzu altında birtakım si
yasî çıkarcıların maksat ve menzillerine ulaşmak için
bir âlet, bir basamak yapılmak istenmekte.

Nedir insan?. Ne ile olur insanlık?. Aynada gö
rülen sureti, ölçüde belli olan boyu, terazide tespit
edilen ağırlığıyle mı?... Ne ile olur insanın değeri?.
Kasadaki para, oturduğu makam, omzunda'ki rütbe,
sonu bir avuç kefen olmaya mahkûm servet ile mi?...
Nedir insanın değer ölçüleri?.
îşte, bütün bu suallere cevap aramaya insanlık
mecburdur. «Bir ben var benden içeru» «ete - kemiğe
hüründüm, âdem diye göründüm» diyen Yunus, bir
hakikate, i-ir sırra işaret etmek istiyor.
Elbette insan, yaratılmışların en ulusu, en mü
kemmelidir. Bütün makamların, değeri insan iledir;
fakat insanlığın yalnız değer ve kıymeti Allah iledir.
Kâinatın değer ve kıymet ölçüsü insandır. Dünya
nın, âhiretin, hatta Cennet'in bile, değeri kıymeti, ziy
neti insan iledir. Bütün bu varlıkları, Kâinatın sahi
bi, insanlar için yarattığını cihana ilân ediyor. İn
sanide için yarattığı bu âlemi, «yine bir insanın hak
sız yere zayi olan hakkı, zulm ile dökülen bir dam
la kanı için yakarım» diyor.
Mevlâna; «Ey insan! Sen büyük varlıksın. Değe
rini dünya ile ölçme! Öyle bir imrar-u hayat eyle ki,
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Muhterem arkadaşlarım; insan, yaradılışı itiba
riyle maddî ve manevî unsurlardan meydana gelen
«Terkib-i bütündür.» Bu gerçeğe itiraz ve inkâr
mümkün olmadığına göre, insan neslinin eği
timinde, terbiyesinde maddî unsur ve mal
zemeler kadar manevî unsur ve malzeme
leri kullanmak da zarurî ve kaçınılmazdır. Manevî
unsur ve malzemelerin kaynağı dindir. Özellikle, in
sanoğluna sunduğu ahlâkî, insanî prensiplerini de
virlerin aşındıramadığı emir ve yasaklarında fonksi
yonu bitmeyen beşeriyetin maddî ve manevî hayatı
nı kucaklayan, islâm dinidir, islâm dininin insan
lara takdim ettiği ahlâk, çağın ilerisinde bir ahlâk
sistemidir.
Muhterem arkadaşlarım; Rönesans hareketleri
içinde doğan bilhassa 18 nci Asrın rasyonalizmi ile
beslenip gelişen modern ilim, yalnız eski felsefe ile
değil, hem de iman ile mücadeleye girmiştir. Gerçi saf
ilim ile saf iman birbirini nefyeden şeyler değil, bilâ-
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kis, bfrMrini tamamlayan ve biri zekâyı, diğeri vicda
nı tatmin ettiği içinv omuz omuza yürüyebilen iki dest
ve arkadaştı. Binaenaleyh, ilim ve din, aynı zamanda
ve aynı bir şahısta yanyana yaşayabilir. Nitekim, in
sanların bir çoğunda yaşamış ve yaşamaktadır. Fa
kat, modern ilim daha doğuşunda, kemiyeti keyfiye
te, maddeyi ruha ve manaya tercin eder bir gidiş al
mış, insanı bırakıp eşyaya, cansız ve şuursuz madde
ye yönelmiştir. İlim bu yolda ilerledikçe, cansız mad
de sahasında harikalar meydana getirdikçe, yaVaş ya
vaş maddeci pozitivizmin hükmü altına girmiştir. Bu
doktrinin nazarında ise, yaratıcı bir kudret kaynağı
akidesi, tamamıyle bir hayal mahsulüdür ve tarihe
karışmış bir faraziyedir. Hayat ve kâinat, sadece mad
deden ve bunu vücuda getiren moleküllerden ibaret
tir. Madde, birtakım mekanik ve zarurî kanunlar va
sıtası ile kendini idare etmektir. Yine bu doktrine gö
re, ezeli cihanşümul bir maddenin bir parçasıyız. Ve
hepimiz topraktan var olduk, yarın da toz toprak olup
gideceğiz. Hayatın ötesinde, başka bir hayat beklemek
boştur. Çünkü bu, müşahade ve tecrübe ile sabit ol
muş bir şey değildir. Ruh ve bütün ruhî melekeleri
miz, fizik varlığımızı teşkil eden organizmanın bir
nevi fonksiyonudur. Karaciğer safra ifraz ettiği gibi,
beyin de fikir ve 'his ifraz eder. Ruhî melekelerimize
bundan başka bir mana vermek manasızlıktır.

21 . 1 . 1976

O : 2

değil, sadece zevk ve eğlencedir. Bu gayeye ulaşmak
: için ise, her vasıta ve yoîurra bulan içm her cinayet ve
her çeşit rezalet mubahtır. Yaşamak ve keyfetmek
için muktedir isen «çal, çiğne, ez, öldür» hedef olur.
Şuursuz ve inançsız hayat anlayışının neticesi budur,
bu olmuştur,
I

İşte maddeci pozitivizmin getirdiği hayat ve cemi
yet felsefesi! İşte devrimizin kalın ve karanlık buh
ranlarının kaynağı!

Sayın milletvekilleri; herkes biliyor ki, bugün ce; miyetler, siyasî, iktisadî ve içtimaî buhranlar içinde
i kıvranmaktadır. Birinci Dünya Harbi ile deşilen, ikin
cisi ile bir kat daha artan bu buhranlar, ardı arkası
| kesilmeksizm devam etmekte ve insanlığı kasıp ka: vurmaktadır. Hükümetler ise, bu çeşitli buhranları ya
tıştırmak ve keşmekeş içinde çalkalanan hayatı dü; zeltmek için çalışmaktadır. Memleketler iktisadî ser' veîlere gömülseler de buhranların sonu gelmeyecek
tir. Çünkü, asıl çıban başı, buhran, ne iktisadî ne si
yasîdir; fakat manevî ve ahlâkîdir.
Modern toplumların insanları için eksik olaa ne
servet ve ne de lükstür. Eksik olan; iç huzur ve ma
neviyattır. Bugünün inşam, yalnız bu nimetten mah
rumdur. Kim ne derse desin manevî huzuru ve iç ra
hatlığını ancak bir şey temin eder : O da, sağlam
imandan gelen maneviyat havası, millî terbiye mayasıdır. Devrimizin buhranı, hakikatte ifadesini iman ve
ideal yokluğunda bulan derin bir maneviyat buhranı
dır. SerVet ve konfor arkasında koşmaktan yorgun
düşen modern insan, bugün kaybettiği iman ve ide
ali aramakta ve onun hasretiyle yanmaktadır. Hal
kın maddî ve iktisadî ihtiyaçları tatmin edilince her
şey düzelecek mi zannediliyor? Halbuki bunu vuku
at ve müşahedeler tekzip ediyor.

İşte bugün, ilim namına ileri sürülen maddeci fi
kirlerin hülâsası budur. Bu sebeple ki, bu sapık dok
trine saplanan birtakım zavallılar, eğittiği, öğrettiği
insana ve çocuğa; Allah'ı, dini, maneviyatı inkâr et
tirme çabası içindedirler. Biz; işte dün Demokrat
Parti, bugün Adalet Partisi düşünce ve felsefesi ola
rak, bu doktrine karşı millî, manevî, ruhî ve ahlâkî ;
değerlere bağlı ve bir Allah varlığına inanıyor, din ve
vicdan hürriyetinin,, insanların en tabiî hakkı oldu
Muhterem milletvekilleri; insanoğlunun arzu ve ih
ğunu kabul ediyor, Allah'ı ve topyekun maneviyatı
tiyaçları,
keyfiyet itibariyle sonsuzdur. Bu sonsuz arinkâr eden ve ettiren sapık düşünce sahipleriyle mü
; zuyu kim, ne frenleyecek?.. Şu noktaya dikkatinizi
cadele ediyoruz. Kavgamız budur, devam edecektir.
çekmek isterim ki, anallarımızın esiri olmamaya, on
(A. P. sıralarından «iBravo» sesleri, alkışlar)
ları dizginlemeye mecburuz. Aksi halde, ciğere bulaş
mış bir eğeyi yalayan aç kedi vaziyetine düşeriz. Dili
ilim namına konuştuğunu iddia eden maddeci po
mizden akan kanlan yalarız da haberimiz olmaz. Ar
zitivizm, hakikatte, bir tahmin ve faraziyeden ibaret
zularımızın yegâne freni iser manevî, kısanı ve ahlâkî
olan fikirlerini müdafaa ederken, insan hayatını nasıl
terbiyedir. İktisadî varlıklar içinde yaşayan insan bu
bir çamura gömdüğünden ve cemiyeti nasıl bir çıkma
terbiyeden mahrum olunca, altın hazinesi içinde kapalı
za soktuğunun farkında değildir. Düşünelim ki, eğer
kalmış bir hasise döner ve hırsının kupbam olup gider.
insan sonunda hiçlik deryasına karışıp kaybolmak için,
Bu itibarla, bugün eğitim ve ö^etimimize millî ter
hiçten var olmuşsa; eğer bu hayatın ötesinde karan
biye, millî ahlâk, millî küliür;, millî ülkü, manevî ha
lık bir yokluktan başka bir hakikat mevcut değilse, o
va, millî karakter, sağlam iman damgasım varmaya
halde iyilik, adalet ve ahlâkî güzellik ve asalet hep
mecburuz. Aksi halde, yabancı kültür emperyalizmi
yalan olur. Bu düşünceye göre hayatın gayesi vazife
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karşısında yok oluruz. Bugün dünya küçülmüş, me
safe adeta ortadan kalkmıştır. Milletler bifbirine yak
laşmışlardır. Milletlerarası küMr anlaşması kültür
ahş verişi başlamıştır. Kendi kültürünü, kendi millî
örf ve âdetlerini yaşamıyor, yaşatmıyor, korumuyor
san; tarih şuuruna, mazinin derinliğinden gelen millî
benliğe sahip değilsen, yabancı kültürün karşısında
nasıl dayanabilirsiniz? MMlî karakterden, ahlâkî kai
delerden kopmuş ve koparılmış ilericilik özentisi içinde
olanların Türkiye sathına yaymaya, yerleştirmeye ça
lıştıkları müptezel hayat; kumar, fuhuş ve her çeşit
sefahat hayatı, köylere varıncaya kadar zehir saçıyor.
Gerçek hayat kaynaklarını kurutuyor, nesillerin ener
jilerini tüketiyor. Öbür taraftan, bazı gazete, dergi ve
kitapların okullara kadar girerek kötü bir propagan
da ve şehvet edebiyatı, dimağları uyuşturuyor, ruhla
rı kurutuyor. Hülâsa, maddeci ve inkarcı düşünce mu
asır medeniyeti bozguna uğratmış ve cemiyetlere, te
davisi güç yaralar açmıştır. Muhakkak olan bir şey
var ise, bugünkü medeniyet hastadır. Hastalık fertte,
•cemiyette, milletlerarası münasebetlerde, hayatın her
safhasında kendini duyurmaktadır. Bu hastalığın ne
ticesinde, bugün yalnız alkol ve kumar suiistimali
değil, sinema, radyo ve mektep programlarmın ma
nasızlığı, genç neslin özünü kemirmektedir. Bu has
talık, modern medeniyetin yanlış bir anlayışla insanı
bırakıp, yalnız maddeyi öğrenmeye çalışmasından,
insanı, insan cevher ve gönlünü ihmal etmesinden;
her şeyden evvel «Kendini bil» hakikatini unutma
sından meydana gelmiştir.
Muhterem arkadaşlarım, bütün bunlara rağmen
insan hayatını düzeltebilir ve cemiyet işlerini tanzim
edip insanlığı ıstıraptan kurtarabiliriz. Maddeye tat
bik ettiğimiz zekâmızı hayata, ruha ve maneviyata
tatbik edersek, madde dünyasında muvaffak oldu
ğumuz gibi, ruh ve mana dünyasında da muvaffak
oluyoruz ve olmalıyız. Bundan kurtulma'k için ilk
ve son çare, maddeci düşüncenin yıkıcı tesi
riyle biribirinden ayrı düşen iki kuvveti; mazi ile
istikbali, ilim ile maneviyatı birleştirmektedir. Bu
gün efkâr, mazi ile istikbal, ilim ile din arasında
mütereddittir. İnsanlardan
bir kısmı, kaybettiği
Allah'ı aramakta, bir kısmı onunla açıktan mücade
leye girişmiş bulunmaktadır. Bugün hemen her mem
lekette halk kitleleri, bu iki kutup arasında bocala
maktadır. Bunun zararlı neticeleri fert hayatında,
ailede, eğitim ve öğretimde cemiyette apaçık gözük
mektedir. Talim ve terbiyede, mazi ile hâli, ilim ile
dinî birleştirir, eğitimde temel olarak kullanırsak,
arzu ettiğimiz karakterde millî yapıya sahip; hem
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dünya insanlığını, düştüğü sefalet ve rezalet çamu
rundan kurtaracak bir nesli bu millet yetiştirecektir.
Bu milletin karakteri, cevheri, eagin, tarihi, sar
sılmaz imanı, yüksek namus ve ahlâk telâkkisi, yüce
dinin bütün insanlığı kurtaracak bir «JNfesrl-i Necib* i
yetiştirmeye müsaittir.
Yüce Meclisin muhterem üyeleri, kabul etmek
lâzımdır ki, bugün Şafk'ta ve Garp'ta, eski devirle
rin din ve maneviyat kuvveti mevcut değildir. Fakat,
modern ilim ve medeniyet de eski imanın boş kalan
yerini dolduramamış, insan hayatının din ve manevi
yat terbiyesinden müstağni kılamamıştır, kılamaz.
Çünkü insan, mücerret iyiliğe ve yüksek bir adalete
inanmaya, fizik âlemlerinin üstünde yüksek bir ideale
bağlanmaya muhtaçtır. Bu imanı ve ideali ise, ancak
manevî terbiyede, millî ahlâkta bulabilmektedir. îslâm
dini ise, muhakkak ki bu terbiyenin vazgeçilmez en
mükemmel mektebidir. Binaenaleyh, memlektin, hat
ta insanlığın hayrı ve selâmeti dinin ve dinî mües
seselerin yıkılıp yok olmasında değü, bilâkis kemale
erip yaşamasında ve en yüksek insan zekâsının bile an
layıp ihtiyaca cevap verecek bir mertebeye çıkmasındadır.
Başka bir ifadeyle, insanlığın selâmeti maddeci ve
inkarcı düşüncenin «Eğer Allah varsa, onu yok et
melidir» diyen zırva formülünde değil, Allahsız ha
yatın, imansız ilmin, dinsiz dünyanın, maneviyatsız
medeniyetin, ahlâksız terakkinin, insanlığı delâlet, ci
nayet, hıyanet ve vahşet çukuruna dolduracağı inan
cı, kavramı ve hakikati içindedir. (A. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar).
İşte Adalet Partisi, bu inanç ve bu felsefe ile;
«Yıkılan camiler yapılsın, susan minarelerde ezan
okunsun» diyor. Köylere imam kadrosu ihdas ediyor,
bu düşünceyle imam - hatip okulları, İslâm enstitüleri,
Kur'an kursları açıyor. Mekteplerde din dersleri
okunsun, din eğitimi gelişsin istiyor. İslâm enstitü
leri akademi, eğitim millî olsun diyor. İmam - hatip
mezunları üniversitelere her lise mezunu gibi girsin
istiyor. Müslüman Türk evlâdı, manevî değerlere,
millî terbiyeye sahip olarak yetişsin diyor. Dinden
zarar gelmez, Allah diyerek tespih çekenle, Türk
bayrağını parçalayıp tetik çeken bir olmaz diyor.
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri).
Muhterem milletvekilleri, okullardan toplanan ki
tap konusuna da dokunmak istiyorum. Bazı çevre
ler, «Kitabın kötüsü olmaz» gerekçesiyle sayın Millî
Eğitim Bakanına ve millî eğitim erkânına saldırdılar.
Hiç değilse bu konuda, en azından susması icabeden
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Cumhuriyet Halk Partisinin, aynı gerekçeyle saldırıya
iştirak etmesi üzüntü vericidir, insanın kötüsünün
varlığını kabul edenlerin, kitabın kötüsü olmaz diyen
mantığını anlamak mümkün değildir. Çocuğun mi
desini düşünen her ana babanın, kafasını düşünmesi
de öz vazifesidir.
BAŞKAN — Sayın Değerli, 5 dakikalık zama
nınız kaldı, hatırlatıyorum.
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Teşek
kür ederim, bitiriyorum.
Her Millî Eğitim Bakanının ve her eğitim ve öğ
retim üyesinin kendilerine teslim edilen masum ço
cuklarımızın önüne kokmuş et parçaları halinde ko
nulan içi yüz kızartıcı satırlarla dolu kitap ve der
gileri kaldırtması, hiçbir aile reisinin 10- 12 yaşında
ki oğlunun, kızının kütüphanesine koyamayacağı
kadar müstehcen, namus, ahlâk dışı, fuhuş çöplüğü
yayınları toplatması millî görevi, aslî vazefisidir. Sa
yın Millî Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem bu şerefli
görevi yerine getirmiştir. Getirmeliydi. Getirmeseydi.
O'na biz hesap sorardık, Yüce Meclis yakasına ya
pışırdı. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Ailesine hürmetkar hangi baba çocuğunun vicda
nından ecdat sevgisinin, namus mefhumunun silinme
sine sebebolan yayınları telkin ve tavsiye edebilir.
Kötü adam, kötü mahsul gibi, kötü kitap, kötü der
gi, kötü neşriyat da vardır. «Allahın eline kazma verip
çalıştırmalı» diyen bir zırvanın, zırvalıklarını hezeyan
şeklinde kusan deli saçmaları bir kitap mıdır? ilim
ve feza çağında hâlâ eli, kolu, bacağı olan bir Allah
tahayyül eden sapıkların, hayvan münasebetlerini
sanat eseri diye adlandıran paçavraları bir kitap mı
dır? A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) Milleti sınıf
lara bölmeyi, Devleti parçalamayı hedef alan, tek
devlet tek bayrak yerine, birkaç devlet, birkaç bay
rak özlemini sinsice işleyen müsveddeler bir kitap
mıdır? Birtakım sadist ruhlu, her türlü tatminden
uzak, ancak kafasında ve ruhundaki bağlantısız fi
kir anarşizmini, ruh bunalımını, şehvet, ve ihtiras
sersemliğini bir posa halinde mukaddes kâğıt yap
raklarına döken tımarhane kaçkınlarının karalama
ları bir kitap mıdır? (A. P. ve M. S. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar),
Karma Komisyonda birkaç satırının dahi okun
masına tahammül gösteremediğimiz iğrenç kâğıt par
çaları bir kitap mıdır? Bayrak sevgisini, vatan duy
gusunu, aile mefhumunu, millet aşkını bir çırpıda si
lip, her nevi sorumsuzluk içinde «Boş ver, ye, iç, eğ
len, bana ne, .şana ne?» diye gençliği boşluğa atan,
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ancak genç beyinleri sömörüp, kasalarını doldurup
sahte şöhretlere ulaşmak için kaleme alınmış düz
meceler bir kitap mıdır? (A. P. sıralarından «Bravo»
sesleri) Bu suallere, insanım diyen herkesin vereceği
cevap «Hayır» olacaktır, işte, Sayın Millî Eğitim
Bakanı Erdem, buna cevap olarak «Hayır» demiş
tir. Okullardan toplanan paçavralar bunlardır. Sa
yın Bakan bunları kaldırtmışür; vazife yapmıştır.
Bunun aksi ise, vazifeyi suiistimaldir, emanete ihanet
tir,
ÜNAT DEMİR (Muğla) — Okunacak kitap de
ğil, yakılacak kitap.
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Bu ma
kama kim gelirse gelsin, hangi partiden olursa olsun
birinci vazifesi; memleket evlâtlarının bu milletin,
hayrına, toprağına, bayrağına, tarihine, örf ve âde
tine, kendi öz benliğine sahip milliyetçi ruh ve şuur
içinde yetiştirmektir. Ama, Üniversiteler Kanunun
dan, bu milletin en aziz varlığı örf, âdet ve milliyet
çilik mefhumlarının kaldırılması için Anayasa Mah
kemesine başvuran, milliyetçiliği mahkemeye veren
Cumhuriyet Halk Partisinden bunu bekleyemeyiz.
«Notla bir insan müslüman mı olur?» gerekçesiyle
okullardan din dersinin verilmesine karşı olduğunu
Senatoda açıkça söyleyen Cumhuriyet Halk Partisin
den, bu hususta hassasiyet beklenemez.
Sayın milletvekilleri, şu noktayı kaydetmek isti
yorum; Sayın Hükümet ve onun Millî Eğitim Baka
nı, rejime, millî kültür, millî terbiye ve ahlâka, meş
ru nizam ve aile düzenine cephe almış bütün yerli
ve yabancı kaynakları kurutmaya, kitap ismi altında
birtakım sapık kişilerin düşüncelerini aksettiren, mil
lî yuvaları işgal eden, genç kafaları dejenere eden ha
baset, mefsedet kaynağı kâğıt parçalarını kaldırma
ya, toplatmaya azimli ve kararlı bulunuyor. Bu kara
rında ısrarlı olmalı, devam etmelidir. Ancak güçlü
devlet, millî eğitim ve millî terbiye, yüksek karakter
ve ahlâk sahibi nesil yetiştirmekle mümkündür. Ada
let Partisi Grupu olarak bu gerçeğe inanıyor, Hükü
metin ve Millî Eğitim Bakanının hareket ve icraatı
nı takdir ve tasvip ediyoruz
Okul kitabı, millî eğitimin konusudur. Millî Eği
tim Bakanlığının bir görevi de, neyi ne dozda, han
gi usul ve metotlarla çocuklara öğretmeyi tespit et
mektir. Hiç bir ilkokul öğrencisi, «Bize neden Einstein nazariyelerini okutmuyorsunuz?» diyemediği gibi,
«Neden kütüphanemizde filan yazarın argo dolu ki
tabını bulundurmuyorsunuz? diyemez, ilk, orta ve
lise öğrencileri reşit değildir, iyiyi, kötüyü ayırt ede-
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meyen çocuklarımıza «kitaptır ve de kötü kitap yok
tur» diye, rastgele kitapları okutmak eğitimcilikle,
hele millî eğitimcilikle bağdaşır bir şey değildir. Her
devletin eğitimde bir tercihi vat dır. Dolayısıyle, Dev
let eğitimde, en az reşit çağına kadar genç nesilleri
ne, masum çocuklarına, kendi tercihi istikametinde
eğitim ve öğretim verir. Türk Devletinin eğitimde
tercihi; «miilî eğitim, millî terbiyedir» Bu, Anayasa
nın amir hükmüdür. Bu tercih keyfî bir tercih değil
dir; tarihî örf ve âdetlere, millî ahlâkî değerlere, mil letin kendi öz benliğine, tarih şuuruna, vatan, bay
rak, din^ve milliyet sevgisine dayanan bir tercihtir.
BAŞKAN — Sayın Değerli, lütfen toparlayın.
FEYZULLAH DEĞERLİ (Devamla) — Toparlı
yorum üstadım, toparlıyorum.
Talim - terbiye, ne iktidarların, ne muhalefetin ve
ne de belli çıkar çevrelerin vasıtası olamaz. Bu dü
şünce ile biz Adalet Partisi olarak; «İlim - irfan mü
esseselerine politikayı sokmayın; bu müesseseler ilmî
esaslar dahilinde vazife görsün» diyoruz. Fakat,
Cumhuriyet Halk Partisi ısrarla «okullara propagan
da aracı olarak altı oklu kaleme varıncaya kadar so
kuyor. Dün TÖS'ü, bugün TÖB - DER'i siyasî çıkar
uğruna vasıta olarak kullanıyor. Bu hususta, ana - ba
balar hassas, eğitim ve öğretim üyeleri dikkatli, öğ
renciler uyanık, yazarlaı adaletli ve merhametli ol
malı. Bu hususta devlet işi ciddî tutmalı diyoruz.
Hükümetimizden ve Millî Eğitim Bakanından,
bu düşünce ile, yurt dışında binbir sıkıntı içinde ço
luk - çocuğu ile çalışan vatandaşlarımızın eğitim ve
öğretim meselelerine vakit kaybetmeden çözüm bul
masını, gurbet diyarında ölüsüne mezar, dirisine Müs
lüman Türk kalabilmek için okul arayan işçilerimi
zin evlatlarına, millî, dinî eğitim ye öğretim yapacak
müesseseleri kurmayı iştiyak ve sabırsızlık içinde
bekliyoruz.
Bu dilek ve temenniler içerisinde, en büyük un
sur olan insan unsurunu en mükemmel şekilde yetiş
tirme gayesiyle kurulan millî eğitim müesseselerimi
zin, kelimenin taşıdığı manaya sadık kalarak, millîlik
vasfına halel getirmeden başarılı hizmetler yapması
nı, «İnsanın en hayırlısı, insanlara faydalı olandır»
düsturuyla faydalı ve faziletli nesiller yetiştirmesini
Millî Eğitim Bakanlığımızın 1976 bütçesinin hayırlı ol
masını Cenabı Hak'tan niyaz eder, Adalet Partisi
Grupu adına Yüce Meclisi, Bakanlığın değerli men
suplarını hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından al
kışlar)
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. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Değerli.
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Orhan Oğuz,
buyurun efendim. (A. P. sıralarından alkışlar)
A. P. GRUPU ADINA ORHAN OĞUZ (Eski
şehir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ada
let Partisi Grupu adına, çok sınırlı zaman içerisinde
üniversite, akademi ve yüksekokulların bazı temel so
runlarına temas etmek istiyorum.
Adalet Partisi Grupu olarak, Türkiye'nin eğitim
sorunlarını belli bir bütün içinde ele almak zorunluğuna inanıyoruz. Yükseköğretim, tüm eğitim kesimi
içinde çok önemli bir yer işgal etmektedir. Maalesef,
yükseköğretimde çeşitli nedenlerle ve çeşitli etkenlerle
birçok sorunlar ortada bulunmaktadır.
Burada ehemmiyetli ve âcil gördüğümüz, çözü
müne zaruret hissettiğimiz birkaç soruna değinmekle
yetineceğiz. Aynı zamanda, bunları çözüme kavuştur
mak için nelerin yapıldığını, yapılması lâzımgeldiğini kısaca açıklamaya çalışacağız.
Yükseköğretim kuruluşları olan üniversite, aka
demi ve yüksekokulların bugün için en önemli ve çok
acele çözüm bekleyen sorunu, bu kuruluşların fonk
siyonlarını yerine getirmekte çektikleri güçlüklerdir.
Maalesef bugün birçok üniversiteler ve yüksekokul
lar şiddet hareketlerinin sergilendiği yerler haline gel
mişlerdir.
Bu nedenle, öğretim aksamaktadır, öğrenme ve
öğretme hürriyeti büyük ölçüde kaybolmuş bulun
maktadır. Üniversitelerde, öğrenci sorunlarını istis
mar ederek başlayan ve halen devam eden olayların,
sonradan siyasal hedeflere yönelik eylemler haline
dönüşmesi ve devletin temel nizamını yıkmaya yö
nelmesi cidden üzücüdür. Bu husus, tüm üniversite
yöneticileri tarafından da kabul edilmiş bulunmakta
dır. Tamamen üniversite dışı mihrakların teşvik ve
tertip ettiği hususunda da kanaat birliğine varılmış
tır. Bu büyük sorunu derhal ortadan kaldırmak za
ruretine yürekten inanıyoruz.
Her yıl milyarlarca lira ödediğimiz Türk yüksek
öğretim kuruluşlarımızın fonksiyonlarını bir an önce
ve tam manasıyle yapar hale gelmeleri en büyük te
mennimizdir.
Bu olayları yaratan, teşvik ve tertip eden mihrak
lar karşısında, Hükümetin yanında, tüm yükseköğre
tim kuruluşları yöneticileri olarak, aynı zamanda di
ğer ilgili anayasal kuruluşlar olarak ve siyasal parti
ler olarak, Meclis olarak hep beraberce çıkmak mec
buriyetindeyiz. Üniversitelerimizin bu hastalıktan sü
ratle kurtarılmasına yardımcı olmakta büyük fayda
vardır, menfaat vardır.
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Türk yükseköğretiminde diğer bir önemli sorun;
İar) Şu hakte, Türk yükseköğretiminde belli bir seyükseköğretimdeki eğirim patlamasıdır.
leksiyona giderken mutlaka çocukların ilgi, kabiliyet
ve arzularını dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bu
Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de çağ nüfusunun
nun için işin kaynağına inmek zarureti vardır. İşin
ancak j % 6 - ı% 7'sine yükseköğretim imkânı temin
kaynağı, ortaöğretimin yeniden düzenlenmesidir. Or
ve tesis edebiliyoruz. Halbuki Batıh dostlarımızla ve
taöğretimin yeniden düzenlenmesi yolunda Adalet
partöraerlerîmizie yapmış olduğumuz ili|kilerde, yük
Partisi İktidarı zamanında önemli çalışmalar yapıl
seköğretim çağındaki nüfusun yüzde kaçının yüksek
mıştır. Bilhassa 8 nci Millî Eğitim Şûrası, bugün sür
öğretim imkânlarından istifade ettiğini dikkate alır
dürülmekte olan eğitim reformunun temelini teşkil
sak; bu konuda dalha çok gayretler sarf etmek lüzumu
kendiliğinden ortaya çıkar. Avrupa'da en düşük oran * etmektedir. (A. P. şuralarından «Bravo» sesleri)
'% 15. - ;% 20 seviyesindedir. Şu halde, Türkiye'de
Bir hususu tekrar tekrar burada ifade etmek isti
yükseköğretim patlamasında, mutlaka Türk yüksek
yorum; bazı yanlış ifadeleri tashih etmek istiyorum.
öğretim kuruluşları, bugünkünün 3 - 4 misli daha yük
9 ncu Millî Eğitim Şûrası, 8 nci Millî Eğitim Şûrasın
sek kapasite yaratmak durumundadır. Binaenaleyh,
da alınan kararları, reform kararlarını uygulamaya
buradan, Hükümetin yeniden yükseköğretim kurum
sokabilmek için yapılan hazırlık çalışmalarından iba
ları ve kuruluşları açma politikasına gelmek istiyorum.
rettir.
BAŞKAN — Saym Oğuz, lütfen toparlayınız efen
Adalet Partisi Grupu olarak ve Adalet Partisi ola
dim.
rak yükseköğretimin bütün yurt sathına yayılmasına,
ORHAN OĞUZ (Devamla) — Peki Sayın Baş
büyük merkezlerin dışına taşmasına ve bu konuda ye
kan, toparlıyorum.
ni üniversitelerin ve yeni yükseköğretim kuruluşlarının
açılmasına tamamen iştirak ediyoruz, onu destekliyo
Muhterem arkadaşlarım, bu çeşit merkezî imti
ruz.
han sistemiyle öğrencileri yükseköğretime tevzi et
Muihterem arkadaşlarım, bir hususta dikkatleri menin birçok mahzurları vardır, bir kere iş tesadüfe
kalmaktadır.
çekmek istiyorum. Bugünün üniversite anlayışı, dü
İkincisi; bölgelerarasındaki lise farklarından do
nün üniversite anlayışına uymaz. Dün, sadece bir
grup insanı yetiştirmekle, sadece ilim yapmakla mü ğan ve çocukların suçu olmadan farklı neticeler hâ
sıl olmaktadır.
kellef olan üniversiteler; çağımızda elit değil, kitle
Üçüncüsü; sunî bir büyük problem ortaya çıkmak
eğitim veren kuruluşlar haline gelmiştir; kitle eğitimi
tadır. O da yurt problemidir.
yapmaktadır, meslek eğitimi yapmaktadır. Hatta o
Dördüncüsü; yükseköğretime gelen çocukların
kadar meslek eğitimi yapmaktadır ki; adlarına tek
nik üniversiteler diye hitap ettiğimiz, kabul ettiği üzerinden aile baskısının kalkması neticesinde, bu
gün şikâyetçisi olduğumuz birçok hadiselere yavru
miz meslek kuruluşları, üniversiteler öğretimi sürdür
larımız karışmaktadır.
mektedir, yürütmektedir. Şu halde, «üniversiteler açıl
maz, üniversiteler büyük talebe almaz» fikriyatı, ge
Çare olarak tekrar ediyorum; ortaöğretimin ıslahı
çen çağın, bu 20 nci Asrın başındaki fikirdir, düşün
şartır. Yükseköğretimin behemahal kademeleştirilmeceldir. Bütün dünyada bu düşünce değişmiştir, değiş
si zarureti vardır. Lisan, önlisans ve yüksek lisans
mektedir; Türkiye'nin de bu gelişmeye mutlaka ayak
diye veyahut önlisans, lisan, lisans üstü öğretim diye
uydurması lâzımdır.
üniverskelerde beralberce, sadece bir üniversitenin
Değerli arkadaşlarım, yükseköğretimin önünde yapması kâfi değildir, yeterli değildir; bütün yüksek
Türkiye'de önemli bir yığdma vardır. Bildiğiniz gibi öğretim kuruluşlarının bu sisteme- gelmesi lâzımdır.
bu, hepimizin üzüntü kaynağını teşkil etmektedir.
En önemli nokta, üniversitelerin optimal büyük
Binlerce, yüzİbMeree çocuk, okuyabilmek için mer lüğünün tespit edilmesidir, öğrencilerin ne kadannm
kezî imtihan sisteminin karşısında bulunmaktadır. Bil üniversiteye gireceği, bir üniversiteye ne kadar öğren
gisayarların, elektronik beyinlerin kararına kendi ka ci alınacağı ve o üniversitede kaç öğretim üyesinin
derini terk etmiş bulunmaktadır. Biz, merkezî imtihan 'bulunması lâzım geldiği noktası, Türkiye'nin yüksek
sistemi ile üniversiteye girişin isabetli bir yol olduğu
öğretimde en hayatî noktayı teşkil eder,
na inanmıyoruz. Çocukların ehliyetini, çocukların kaBunun yanı başında, üniversiteler arasındaki malî
böiyetini çacukhrcra ilgisini, çocukların arzusanu dengesizlik, bâzı yeni sorunların ortaya çıkmasına
yansıtan bir sistem değildir. (A. P. sıra&nsdan alkış* sebep olmaktadır. Mutlaka
üniversitelere, öğrenci
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'başına isabet eden maliyet hesaplanarak, içinde bulunduğu üniversitenin öğrenci sayısına paralel bir
Ödenek verme yoluna gitmek mecburiyetindeyiz. Bu
nu yaparsak, üniversitelerimiz daha çok öğrenci al
mak ve kapasitelerini genişletmek zorunda kalacaklardır.
Nihayet, fizikî imkânların daha geniş ölçüde kul
lanılması için bugün üniversiteler iki dönem, iki sömestr yapmaktadırlar.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye o kadar zengin
değildir, Türkiye'nin kayna'kları kıttır. Şu halde, bü
tün üniversiteleri üç dönemlik çalışmalara, 12'şer,
13'er haftalık üç dönemlik, dört dönemlik çalışmalara,
yaz öğretimine davet ediyoruz. (A. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar.)
Aynı zamanda değerli arkadaşlarım, gece ve gün
düz öğretimi mutlaka yapılmalıdır. Bunların yapılma
sı Türk gençliğinin okuma imkânlarını genişletecektir.
Sınırlı zaman içerisinde söyleyebildiklerim bunlardır. Müsamahanıza Sayın Başkan teşekkür eder, bü
tün değerli arkadaşlarımı saygıyla selâmlar, Millî
Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler bütçesinin hayırlı,
uğurlu olmasını temenni ederim.
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I lan nispetinin de en azından dörtte biri olması,
% 25 nispetinde olması lâzım gelir. Ehemmiyeti ba
kımından ise, her türlü kalkınmanın temel unsuru
olan insan malzamesini imal eden bu müessesenin,
I ehemmiyetine mütenasip bütçeden payını alması lâ
zım geline, bunun da asgarî dörtte bir civarında ol
ması lâztm gelir kanaatindeyiz.
I
Muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanlığı
teşkilâtı, organizasyon olarak, yurt sathına en yay
I
gın örgüttür, en yakın organizasyondur. En ücra
köylere, tn küçük oturma yerlerine kadar, ilkokul
açmak, öğretmen göndermek zarureti vardır. Bura
I
larda devlet görevlisi olarak sadece öğretmen bulu
nabilir. Bu bakımdan, en yaygın teşkilât olması lâ
zım geliyor ve öyledir. Ancak, bünyesinde bu kadar
yaygın teşkilât olmasına rağmen, hizmetlerin bu ge
niş organizasyon içerisinde nasıl yürütüldüğünü ve
I bu hizmetlere dayalı olarak ilkokullardan üniversite
ye kadar, Millî Eğitimimizin yurt sathındaki temel
I hizmetinin nasıl olması lâzım geldiğini, tarihin akışı
içinde evvelâ bir genel görünümü ile hulâsa etmek
istiyoruz.

Muhterem arkadaşlarım, Türk millî eğitim siste
mi, 19 ncu Asrın ikinci yarısından sonra, Kara AvSağolun. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
rupası diye de hitap edilen, merkezî Avrupa eğitim
kışlar.)
sisteminin bir adaptasyonu olarak Türkiye'ye akta
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz.
rılmıştır. Bu millî eğitim sisteminin sosyolojik ve
Söz sırası Demokratik Parti Meclis Grupu adına | pedagojik karakteri de, Türk fikir hayatımıza bilâSayın Altınsoy'un.
hara, merhum Ziya Gökalp tarafından aktarılan
Buyurun Sayın Altınsoy.
Emile Durheim sosyoloji ekolünün esasına dayan
D. P. GRUPU ADINA MEHMET ALTINSOY mıştır.
(Niğde) — Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değer
Kanaatimizce bu başlangıç hatalıdır. Gerçi. Emile
li üyeleri; 1976 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı ve
Durheim sosyolojisinin iyiliğinin - kötülüğünün mü
üniversiteler bütçeleri ha'kkında, Demokratik Parti
nakaşasının yeri burası değildir, zaten buraya da gi
Grupu adına görüşlerimizi arz edeceğim.
recek değiliz, iyi veya kötü tarafı münakaşa edilebi
Muhterem arkadaşlarım, 1976 bütçesi içinde Mil- I lir. Ancak, topyekûn değişikliğe ta'bi tutulan, yeniden
tanzim edilen bir eğitim sisteminin, iyi de olsa belli
lî Eğitim Bakanlığına
tahsis
edilen miktar,
bir sosyolojik ekolün dar hudutları içine sığdırılmış
26 291 000 000 küsur liradan ibarettir. Bunun ge
nel bütçe içerisindeki nispeti % 17,1, büyüklüğü ba- | olmasının hatalı bir başlangıç olduğu kanaatinde
yiz.
kımından da, Millî Savunma Bütçesinden sonra ikin
' Ayrıca, bilhassa başlangıçta Fransız eğitim sis
ci sırada gelmektedir. Ancak, bu miktarın bu mües
temi esas alınarak kurulmuş olan Türk millî eğitim
sese için az olduğu kanaatindeyiz. Zira, 800 bin ci
sistemi, Birinci Dünya Harbi sonu 2C; nci Asrın bi
varında olan devlet hizmetlilerinin 200 bine yakını,
rinci çeyreği içinde, bu sefer de ekonomik ve siya
Millî Eğitim camiası içindedir. Cari harcamalar ba
sal yakınlaşmamız bakımından, ilişkilerimiz bakımın
kımından bütçenin en azından % 25'ne yakınlığı
dan yavaş yavaş daha değişik karakteri haiz oîan
karşılaması lâzım gelir. Yatırım harcamaları yönün
Alman eğitim sistemine doğru kaymış; değişmesi,
den hesap edersek, yurt sathına en yaygın bir devlet
düzeltilmesi, ıslah edi-mesi lâzım çelen bazı temel pren
müessesesi olması, bir bölüm olması bakımından ve
bilhassa bina yapımı ^bakımından yatırım harcama- J sipler, bu kez de Alman millî" eğitim sistemi esasına
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göre tanzim edilmeye kalkışılmıştır. Bu da kâfi
gelmemiş, bilhassa İkinci Dünya Harbinden sonra,
yine değişen zaman içerisinde, millî eğitimin temel
prensiplerinin aksadığı "yerlerde ıslahı lâzım geldiği
zaman, bu kere de ekonomik ve siyasal ilişkilerimiz
daha yakın olması dolayısıyle Amerikan eğitim siste
mine doğru kaymıştır. Tabiî, aslı başka kumaştan,
ilâvesi başka dokunmuş kumaştan olduğu için millî
eğitim sistemimiz, yavaş yavaş bir parça bohçası ha
line gelmiştir. Bu istikamette gelişi, belki bu kadar
havada bırakmamak için, müsaade ederseniz, bir iki küçük misal vereyim. İsterseniz üniversiteden baş
layalım.
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i Kanununa rağmen bugün uygulamanın, yine de de
minden beri arz etmeye çalıştığım çelişikliği, çapra
şıklığı parça bohçası halini giderme istikametinde
gelişmediği kanaatindeyiz. O kadar gelişmediği kana I atindeyiz ki, her ikisi de arkadaşım olduğu için beni
mazur göreceklerine sığınarak, son iki bakan zamal nından küçük bir misal vermek istiyorum. MaksaI dım, şahıs düzeyine inmek değildir; ama misalin za
rureti olarak, eğer şahıslardan bahsetmek mecburiye
tinde kalırsam beni mazur görsünler.

Bugün millî eğitim camiasında yakın tarihte ya
pılabilen şey, bizim adlandırdığımıza göre, bir kadro
kaydırması istikametindedir. Bir kadro tasfiyesi ve|
ya tanzimi diyemiyoruz. Çünkü «x» lisesinin müdü
En meşhur, medarı iftiharımız İstanbul Üniversi
rünü,
«x» lisesinin matematik öğretmenliğine tayin
tesi, klasik Alman üniversiteleri modeline göre ku
etmek, bir kadro tanzimi değil, bir kadro kaydırmarulmuştur. Şurada, yakında, Ankara'da Orta Doğu
sıdır. Bu hareket bir sathı harekettir, bir kabuk ha
Teknik Üniversitesi ise Amerikan üniversite sistemi
rekettir.
Bu hareketle, millî eğitimin temel prensip
ne göre kurulmuştur. Her ikisi de, millî eğitim ca
lerinin,
temel
meselelerinin derinliğine inmek müm
miamızın içerisinde icrayı faaliyet etmektedir. Diğer
kün.
değildir.
üniversiteleri de buna göre kıyas etmek mümkün
dür. Bilfarz, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesiyle
Gerçi, bir millî eğitimin temel meselelerine eğilcbaşlayan Ankara Üniversitesinin kuruluşu da, bir
bilmek için elbette kadroya ihtiyaç vardır, ka'dro
başka karakter arz etmektedir. Keza, orta dereceli
zarurîdir; fakat kâfi değildir. Kaldı ki, bu kadro kay
okullara gelince; Fransız sisteminden aktarma, bilgi
dırmalarında da, her zaman her iki sayın bakan ar
hamulesi halinde talebe yetiştirmek üzere kurulmuş
kadaşımın isabet ettiği kanaatinde de değilim; beni
olan klasik liseler, arkasından Fen Lisesi, Deneme
mazur görsünler. Ondan da bir küçücük misal vere
Lisesi gibi denemeler ve birbirinden ayrı ayrı dereceğim Talim Terbiye Dairesi gibi, Millî
Eğitimin
;
csde ve aynı adda üniversiteler, şimdi de bunların yanı
temel da resi olan, asıl temel meselelerin konuşul
na bir «llköğretmen okulu liseleri» diye, onun adına
duğu, halledildiği dairenin başında bulunan zat sayın
da. lise katmak suretiyle bir başka nevi şahsına mün
Üstündağ zamanmda - sağcı kanaatlerine, sayın Üshasır model daha çıkardık.
tündağ'ın tefekkürüne aykırı düşen ideolojisine rağ

men - muhafaza edilmiştir; Sayın Erdem zamanında
Keza, «Halk eğitimi» diye bir nesne vardır; bir
| da - aksine, kanaatleri aynı istikamette, birbirine mu
umum müdürlüktür, bazen Millî Eğitim Bakanlığına
vazi olmasına reğmen - bsrtaraf edilmiştir.
bağlanır, bazen Köy İşleri Bakanlığına bağlanır; ör
gün eğitim, yaygın eğitim temel esası üzerinden ha
Görülüyor ki, bu kadro kaydırmasında da her
reket edilir. Adı «Halk Eğitirrvi» dir, mutlaka da bir
zaman isabet etmemek mümkündür.
eğitim vazifesi var; ama evvelâ umum müdürlüğün
Muhterem arkadaşlarım, bu hususa kısaca değin
yeri tayin edilmiş değildir; şu anda nereye bağlı bil
dikten sonra, müsaade ederseniz millî eğitim siste
miyorum, bir zaman MJillî Eğitim Bakanlığına bağmimizin, ilkokuldan üniversiteye kadar olan dağı
. lıydı, sonra Köy İşleri Bakanlığına bağlandı.
lımı içerisinde özet olarak Demokratik Partinin gö
Bunların, işte eğitim sistemimizin temelde, ora
rüşlerini aksettirmeye çalışalım.
dan buradan toplama suretiyle parça bohçası haline
Muhterem arkadaşlar, ilköğretim uygulaması, yi
getirilmiş olmasından neşet ettiği kanaatindeyiz.
ne tarihin akışı içinde, bilhassa ve özellikle Cumhu
riyet döneminde çeşitli zamanlarda ilân edilen ilk
Bu zaruret, Millî eğitim camiamızda çoktan his
okul seferberliği, okuma - yazma seferberliği, okul
sedildi. Bunun çalışmaları da yapıldı, çeşitli maarif
yaptırma seferberliği halinde seferberlik ilân edileşûralarında dile getirildi ve netice itibariyle, kanaati
mizce günün şartlarına ve biz'm bünyemize göre ol I refk devam eder.
Ancak, genel manzaraya bir göz atarsak şöyle
dukça mükemmel telâkki edilebilecek M'llî Eğitim
Temel Kanunu çıkarıldı. Ancak, Millî Eğitim Temel | neticeler çıkıyor: 1927 yılında nüfus 13 küsur mil82 —
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yon, okuryazar nispeti % 23 ilâ 24, Yani 13 küsur
milyon nüfusun 9 7CC CC17İ okuryazar değil. 1976
yılında, bunca seferberlikler, şüphesiz büyük gayret
ler, büyük yatırımlar, büyük hizmetlere rağmen,
bugün Türkiye'de, rakamlara pek itimat etmek caiz
olmuyor ve çeşitli kaynaklardan da çeşitli rakamlar
alınıyor; 62 deniyor, 65 .deniyor, lr\ deniyor. Biz 70
olan en mübalağalı rakamı alırsak, okuryazar nis
petini en mübalağalı ra'kam olarak % 7,0 kabul eder
sek, bugün genel nüfusa nispetle 13 milyon civarın
da okuryazar olmayan vatandaşımız mevcut oluyor.
Belki, bir hesap numarası yapıyorum telâkki edi
lebilir. Okul çağında aşağı yaşta olan çocukların bun
dan çıkarılması lâzım gelir diye düşünülür; böyle
değildir. Genel nüfusa nispeti her ikisinde de böyle
alınırsa, nispetler artıyor ama; fiks rakamlar ola
rak biz okuryazar olmayan nüfusu eriteceğimiz yer
de çoğaltmış oluyoruz. Bu da şunu gösteriyor ki, bü
tün gayretlere rağmen, sistemin sakatlığı dolayısıyle
ilköğretimdeki, vatandaşı okuryazar yapma gayretle
rimiz istediğimiz istikamette ve istediğimiz nispette
gelişememektedir.
Muhterem arkadaşlarım, kanunlarımız var; ilk
okul çağına gelmiş çocukları okula göndermeyen
velilere ceza verilir. Ancak, hafızam beni yanıltmı
yorsa, - şayet yanılıyorsam tashih olmaktan mem
nun olacağım - hâlâ Millî Eğitimin bütün gayreti,
ICO nüfustan faz'a kişin'n oturduğu oturma yerlerin
de okul açma istikametindedir. Yani İT:" nüfusun
altında vatandaşın oturduğu yerde okul açma imkâ
nına sahip değildir, ellerindeki İmkân dolayısıyle.
Tabiî Millî Eğitim camiasını bundan do'ayı itham
etmek istemiyorum, zaruretler böyle. Ama <renel pren
sip olarak da - eğer hafızam beni yanıltmıyorsa - ICC
kişiden aşağı, İCH nüfustan aşağı oturma yerler nde
henüz ilkokul açma imkânına sahip değiliz, ve yine rakamlarda belki mübalağa edebilirim - hafızam beni
yanıltmıyorsa, ilkokul çağında olan çocuklarımızdan
her yıl 1 10") C\T| civarında olanlarını okula getire
miyoruz.
Şimdi bunu, sözlerimin başındaki, niçin bu ra
kamların bütçenin genel karakteri içerisinde, genel
bünyesi içerisinde daha çok olması lâzım geldiğine
bağlamak için arz ediyorum.
Muhterem arkadaşlar, yine köylerdeki okulların
büyük ekseriyetinin okul binasından mahrum oldu
ğunu; ahır, samanlık cinsindeki yerlerde çocukların
tedrisat gördüğünü hatırdan çıkarmamak lâ^ım. Yi
ne katkılarla, yardımlarla devletle beraber vatandaşın
— 83
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hizmetiyle beraber yapılan okul binalarından çoğunun
harap halde olduğu, binlercesinin, belki onbinlercesinin şu anda, senelerce evvel «Maili inhidamdır.
içinde tedrisat yapılamaz» raporuna rağmen, öğret
menin gayretiyle, köylünün yardımı ile, akan çatısı
nın yapıştırılıp, eğrilen
duvarının sıvanıp, içinde
tedrisat yapmaya devam edilmek zarureti vardır.
Öğretmen meselesine gelince, bunun üzerinde bi
raz durmak istiyorum; bilhassa ilkokul öğretmenle
rinin.
Millî Eğitim camiasında bir zaman
yapılan
etüt, hatırımda kaldığına göre, 76 ayrı menşeden
gelen öğretmen vardır. 200 bine yaklaşan bir kad
ro içerisinde, 70 küsur ayrı menşeden gelen meslek
mensuplarının birbirine kaynaşıp, hemahenk olarak
çalışmasını düşünmek, hatta tasavvur etmek müm
kün değildir. .Şüphesiz ki, frodmanlar olacaktır, ça
tışmalar olacaktır, hizipleşmeler, gruplaşmalar ola
caktır ve hatta bir dereceye kadar bunları makul
ve normal görmek mümkündür. Ancak, hamur ha
linde, oluşturması için eline yeni teslim ettiğimiz
ham meyvelerimizi yetiştirmek üzere olan ilkokul
öğretmenleri arasında, bu eşyanın tabiatından gelen
ayrılıklar, hizipleşmeler, gruplaşmaların dışında, si
yasî gruplaşmalar, siyasî ayrılıklar, ideolojik çekiş
meler başlarsa, bundan hem çocuklarımız, hem biz,
hem de memleketimiz zarar görür. Maalesef bugün,
bu istikamette gelişmeler vardır. Bunların detayına
girip, teker teker misallerini vermeyi tabiî düşün
müyorum bile. Çünkü o kadar çok söyleniyor, o ka
dar çok yazılıyor, her gün bunun o kadar misalleri
var ki, artık kimsenin meçhulü olmamıştır. Aslında,
bu seviyeye inmiş olduğu için, bu tarz ideolojik ve
siyasal ayrılmalar, daha ilkokul çağındaki çocukla
rımızın ev ödevlerine mevzu olarak verilen bazı
işlenecek mevzularda dahi, daha ilkokul çağında,
çocuklarımızı belli istikametlerde düşünmeye şart
landırmak gibi bir durum hâsıl oluyor. Buna kim
senin hakkı olmaması lâzım geldiği kanaatindeyiz.
Muhterem arkadaşlarım, zamanın
müsaadesi
nispetinde orta dereceli okullarımızdan da kısaca
bahsetmek istiyorum, Evvelâ, biz bu ortaokul me
selesini bir türlü anlamıyoruz. Ortaokul nedir? Orta
dereceli bir okul mudur? îlkokula dayalı olan, ilk
okulun devamı mıdır? Aslında sistemin temelinde bu
bozukluk da var. Vaktiyle, bu yeni maarif sistemin
den evvel, idadi, rüştüye diye ayrılırken, iikokul .'
sınıf idi. Sonradan 5 yıla indirildi, 3 sınıflık orta
okul icat oldu; fakat bizim bu örneği aldığımız
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memleketlerde, bu hal çokta-ı ıslah edildi, değiştiril
di. Şimdi, bize vaktiyle emsal olan Orta' Avrupa
memleketlerinin hemen hepsinde, ilkokul 7-8 seneden
ibarettir. Şimdi, bizde bir ortaokul var; bu, lisenin
aşağı kademesi midir, ilkokulun yukarı kademesi
midir? Belli değil, ama ortadadır. Son zamanlarda
bunun da hatası, zannediyorum Millî Eğitin: camiasınca anlaşılmış olacak ki, daha doğrusu zaruretler
bu istikamete itmiş olacak, bazı deneme, ilkokula
dayalı ortaokullar kurulmak suretiyle, 8 yıllık ilkokul
denemeleri yapılıyor; ama raman akıyor, hararetler
gerektiriyor; nahiyelerde, büyükçe köylerde ortaokul
kurulmak zarureti hâsıl oluyor ve bunlar kuruluyor.
Kuruluyor ama, bu imkânsızlıklar içerisinde ve dü
zensizlikle kurulduğu için bazen bir müdür bir mü
hürden ibaret kalıyor, öğretmenden mahrum oluyor.
Yine orada bulunan ilkokul öğretmenlerinin tedrise
devam ettirdiği okullar haline geliyor. Aslında bu
ortaokul meselesinin her halükârda yeni bir siste
me bağlanmasında zaruret olduğu kanaatindeyiz.
Orta dereceli okullarımızda da değinmek istedi
ğimi/ bir iki husus var.
Muhterem arkadaşlar, bizim eğitim sistemimiz,
demin arz ettim klasik bilgi hamulesi talebe yetişti
ren liselere dayalı idi; fakat gelişen, değişen şartlar,
meslekî ve teknik eğitime kaymayı zarurî kıldı. Yal
nız meslekî ve teknik eğitime ağırlık veren bir orta
derece tedris sisteminde bu hareketi tek basma yap
mak mümkün değildir. Çünkü, meslekî ve teknik
okuldan mezun olanlara istihdam yeri temin etmek
zarureti vardır. Onun için sınaî ve teknik kalkınma
ile beraber yürümesi gerekir idi; ama Türkiye'miz
de maalesef bu yapılamadı. Bunun için millî eğitim
hayatımızda bazı darboğazlar teşekkül etti. ve hâlâ
bu darboğazların da içindeyiz, bir yönü ile.
Evvelce bir teknikerler ve yüksek teknikerler fi
yaskosu geçti; büyük buhranlar oldu. Millî Eğitimin
başına büyük belâlar açtı, çocukların büyük kısmı
nı perişan etti. Bazı hususlar ıslâh edildi; ama şim
di başka bir şey var. Mütemadiyen bir münakaşa
cereyan ediyor : Lise dengi meslekî okullar lan me
zun olanlar üniversiteye almsın mı alınmasın mı?..
Aslında alınsın diyenlerin de, alınmasın diyenlerin
de haklı oldukları taraf var. Asd mesele., ne alın
sın diyenlerin, ne alınmasın - diyenlerin
tarafını
tercih etmektedir. Asıl meselenin hal yeri, meslekî ve
teknik meslek okullarından, lise dengi meslek okul
larından mezun olanların büyük bir kısmı, istihdam
edildiği takdirde, üniversite kapılarına gelme zorun-
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luğunu duymayacaklardır. Ama içlerinde, daha yük
sek tahsil yapmak isteyen, bu arzuda olan, Kapasi
tesi, fikrî kapasitesi buna müsait olanlar varsa, on
lara da elbette bu kapı açık olacaktır. Fakat daha
üniversiteye malzeme yetiştiren liselerden gelenleri
üniversiteye alamazken, bir yandan da bövle tazyik
gelirse, elbette bunlar darboğazlar meydana getirecek
tir, bugünkü gibi münakaşa konusu olacaktır. Bu
nun hal tarzı, kanaatımızca teknik ve sınaî gelişme
ile muvazi olarak, birbirine dayalı olarak meslekî
ve teknik öğretimi geliştirmektir.
Muhterem arkadaşlarım, orta dereceli okullarda
ve hatta yüksekokullarda, üniversitelerde okutulması
lâzım gelen dersin niteliği bakımından da bazı mü
nakaşa konulan var. Bilhassa bir hususa değinmek
istiyorum. Dün burada, Diyanet İşleri Başkanlığı
bütçesinin tenkidi sırasında, Demokratik Parti grupu
adına konuşan değerli arkadaşımız Hilmi Türkmen,
okullarda şeriat dersi verilmesi lâzım geldiği hak
kında fikir beyan etti. Muhterem matbuatın bir
kısmı bugün bu fikrimizi, bizi kınayarak aksettiri
yorlar. Onun için bu vesile ile kısaca, sabrınızı
suistimal etmeden buna değinmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlar, edebiyat dersi gençlerin
edsbî kültürünü çoğaltmak, edebiyata ünsiyet olma
larını temin etmek için verilir. Bu verilirken, münha
sıran son devirdeki Türkiye'de yetişmiş ediplerden,
şairlerden, romancılardan bahsedilmez. Şeyh Sadi Şirazî'den Victor Hugo'ya kadar, Shakespeare'e kadar;
Doğu'dan, Batı'dan, eski yeni bütün edebiyatçılar
dan, edebiyatın her kolundaki temayüz etmiş kişiler
den ve onların fikirlerinden; İngiliz edebiyatından,
Fransız edebiyatından bahsedilir. Böylece genç, bir
edebî kültür alır, ondan sonra da kendi millî edebiya
tının kültürü onun üzerine inzimam eder. Hukuk Fa
kültesinde Medenî Hukuk okunuı, ayrıca Roma Hu
kuku da okunur Malumunuzdur ki, Medenî Huku
kumuz 1911 yılında Eugen Huber tarafından yazıl
mış bir kanunun tercümesidir. Güya bu kanun, ken
disinden 22 asır evvel uygulama görmüş ve tarihe
karışmış olan Roma Hukukundan neşet ettiği için,
Medenî Hukuku iyi öğrenebilmek, genel kültürünü
iyi alabilmek için Hukuk Faküliesinde Roma Huku
ku dersi verilir.
Şimdi arkadaşlar, insaf ile mütalaa edilsin; Me
celle 1926 yılında ilga edilmiştir. Hâlâ bugün mahke
melerimizde bir kısım miras davalarında, Medenî
Kanundan evvel ölen «Muris-i evvel» in miras hakkı
hesabedilirken, feraize müracaat etme zarureti hâsıl
84 —
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Şimdi, İstanbul Üniversitesi Alman klasik üniver
olur. Hâkimlerimiz bu meseleyi bilmedikleri için yaş
site
esasına göre, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi
lı müftüler, eski imamlar ararlar, feraiz hesabı yaptır
Amerikan
üniversitesi sistemine göre Ankara Üniver
mak için.
sitesi, Dil ve Tarif Coğrafya Fakültesi ile kurulum
Ne olurdu, bu kadar muamelâtın içinde bulunan,
başladı ve kendisine mahsus bir sistem üzere işler.
cari hukukun içinde bulunan bu meseleleri kendiliğin
Geriye kalan 13 üniversitemizin de henüz hangi isti
den hâkimlerin halletmeleri için Hukuk Fakültesinde
kamette olduğu belli değil.
islâm fıkh-ı okutulsaydı, yani Şeriat'm bir bölümü
okutulsa idi ne çıkardı? Arkadaşımız bunu söyle
Muhterem arkadaşlar, üniversiter tahsil - Sayın Or
mek istedi. Bu, yanlış bir telâkki olarak, başka türlü
han Oğuz'da belki bu noktada ayrılır mıyız, beraber,
anlaşıldı. Bunu tashih etmek isteriz.
aynı istikâmette olur muyuz, bilmiyorum - bizim
Kaldı ki, muhterem arkadaşlarım, bazı konular
kanaatimizce hâlâ kalitatiftir, kantitatif değildir. Ya
bazı zamanlarda alerjiktir. Bazı konulara belli zaman
ni adedî değil, vasfa dayalı olmak mecburiyetindedir.
larda reaksiyon duyulur. O zamanın kritik anı geçtik
Orada fakültatif tahsil yapılır; belli bir konuda ihti
ten sonra artık reaksiyona ihtiyaç kalmaz.
saslaşmak, derinleşmek için tahsil yapılır. Ancak, de
Elbette 1920'lerde 1930'larda bu tarzda bir fikrin
ğişen zaman, gelişen şartlar, üniversite namı altında,
karşısında reaksiyon duyma imkânı olurdu; ama
bunun dışında bir yüksek, tahsil yapma zaruretini do
1970'lerde cereyan ediyor. Köprülerin altından çok
ğurmuştur. Bizim komşumuz olan, vaktiyle sistemimi
su geçti, memlekette fikir hayatı çok gelişti, özgürlük
ze aldığımız memleketler bu istikâmete gitmişlerdir.
nutukları bu kürsülerden söyleniyor. Özgür insanla
Adı teknik üniversite veya yüksek okul, her ne olursa
rın özgür düşünebilmeleri için, her yönlü ve her şe
olsun; istihdam edilecek kişi yetiştiren, memur yetiş
kilde düşünceyi tahsil ve tedris etmesinde fayda mü
tiren, lâzım olan işte kullanılmak üzere diplomasını
lâhaza ederiz.
maişeti için kullanmak üzere adam yetiştiren müesse
Onun için, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin içine
seler açmıştır, bunun da zarureti vardır. Ancak bunlar
bu kadar kısmı sıkıştırmakta sanıyorum ki, yanlış
o memleketlerde asıl klâsik manadaki üniversitenin ku
bir iş yapmadığımı arkadaşlarım takdir ederler.
ruluşuna halel getirmemiştir, bizde de öyle olması
Muhterem arkadaşlarım, üniversite ve yüksek
lâzım.
okulların bütçesini de birlikte mütalâa etmek zarure
Ezcümle, hâlen Federal Almanya'da Aachen Üni
ti olduğu için, sanıyorum zamanımda az kaldı, Sayın
versitesi,
kurulduğu şekilde devam etmektedir. Alman
Başkanın ikazına maruz kalmamak için, müsaade
genci
Aachen
Üniversitesine girebilmek için 5 yıl üst
ederseniz bir miktar da üniversite meselelerinde Deüste
imtihana
girip
muvaffak olduğu zaman kendisini
mokratik Partinin görüşünü hülâsa etmeye çalışaca
çok muvaffak olmuş sanır; ama buna mukabil, Batı Al
ğım.
manya'nın
bütün şehirlerinde, serpiştirilmiş üniversite
Yine beni mazur görürseniz ,tarihin akışı içinde
ler
vardır;
onların şekli başkadır. Adının, her ikisinin
ünivesitelerimize bakmak istiyorum. İngiltere'nin- hat
de
üniversite
olmasından dolayı birbirine karıştırılma
ta dünyanın sayılı üniversiteleri arasında bulunan
ması
lâzım
geldiği
kanaatindeyiz; Türkiye'deki hangi
Oxford ve Cambridge üniversiteleri vaktiyle Sultan
çeşittendir, hangi cinstendir, henüz tefrik edilmemiş
Fatih'in kurduğu Medresetül Sahn'dan örnek alına
tir.
rak, medrese esası üzerine kurulmuştur. Ancak, deği
şen zaman ve gelişen ihtiyaçlar karşısında modernize
Muhterem arkadaşlarım, üniversiteye giriş, Tür
edile edile ve fakat temel karakterini muhafaza ede
kiye'de büyük bir problem olmuştur. Bir taraftan, li
rek bugüne gelmiştir, hâlâ İngiltere'nin başta, dün
se ve dengi meslek okullarından mezun olan gençleri
yanın da en başta sayılan üniversitelerin dendir.
mizi istihdam etine imkânımız bulunmadığı için üni
- Biz, Cumhuriyet devrinde üniversite kuruluru
versitenin kapısına yığılmaktadırlar; bir taraftan yük
muzda, - belki ıslahı kabildi, değildi münakaşası bir
sek tahsil yapma, daha yükseğine gitme iştiyakı, nor
tarafa, bundan vazgeçmişiz - istanbul Üniversitesi
mal olarak her gencin hakkıdır, bundan dolayı yığıl
nin kuruluşunda klasik Alman Üniversitesi modelini
malar olmaktadır. 280 bin kişilik müracaattan 60 kü
tercih etmişiz. Bilâhara da nerede yeni bir üniversite
sur binini karşıladığımız zaman, Hükümet olarak bü
kuruluş tarzı görmüşsek, onu adapte etmek suretiyle
yük muvaffakiyet gösterdik diye övünmekteyiz.
birtakım birbirinden değişik ve çelişik üniversite ca
Buna mukabil bu ihtiyacı karşılamak iç'n acele
miaları meydana getirmişiz.
üniversite istikâmetine gittiğimiz için de, öğretmensiz,
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laboratuvarsız bir yığın gecekondu üniversiteler tü
retmek suretiyle, üniversitelinin kalitesini de, üniversi
te kalitesini de, ilmin kalitesini de düşürmüş olmakta
yız.
Her şeye rağmen, rengi, şekli, kalitatif olsun, kantitatif olsun, her ne olursa olsun, üniversite demek
araştırma demektir. Araştırma laboratuvarda yapılır;
lâboratuvar da kendi kendine olmaz, öğretim üyesinin,
öğreticisinin nezaretinde yapılır.
Öğreticisi, laboratuvarı olmayan üniversiteyi is
tediğiniz kadar açın, lisenin dışında gençlerin bir kaç
yıl daha oyalanacağı bir bina temin etmiş olmaktan
ileriye gidemezsiniz.
Türkiye'de acele açılan üniversiteler maalesef bu
niteliktedir. Hatta şu kadarını söyleyebiliriz ki, binbir
âlâyı valâ ile açılmış olan özel yüksekokulları özel
şahısların elinden aldık, devletleştirdik; ama bugün
görmekteyiz ki, özel yüksekokullar özel şahısların elindeyken orada okuyan talebelerin kalitesi, bilgi kalite
si bugünkünden daha üstündür.
ÖZER ÖLÇMEN (Konya) — Akademiler.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Evet aka
demiler.
Muhterem arkadaşlarım, her şeye rağmen, olabil
diği kadar, imkânımız kadar üniversitemiz var. Üni
versite çağımızdaki çocukların % 6'sını da olsa, bun
ları sinesine topluyoruz. Bunun dışında mümkün ol
duğu kadar daha fazla kişinin üniversiter tahsilden is
tifadesi için bazı metodlar deniyoruz. Bu denediğimiz
metodlar çeşitli zamanlarda, çeşitli memleketlerde de
nenmiş; ama bizdekinin, iki sayın Bakan zamanında
yapılan iki ayrı denemenin de biz, kâfi ve vâfi oldu
ğu kanaatinde değiliz. Sayın Ustündağ zamanında
«Mektupla Öğretim», Sayın Erdem zamanında «Yay Kur» olarak isimlendirilmiş olan uzaktan üniversiter
öğretimde, maalesef muvaffak olamadığımız ortada
dır. Bu, özellikle Amerika'da denenmiş bir metoddur.
Yalnız oralardaki kuruluş, oralardaki işleyiş tarzı ta
mamen başkadır.
Bizde, demin arz ettiğim akademiler gibi, buna da
alelacele müracaat edildiği için pek çok eksiklikler ve
noksanlıklarla girildi işin içine, bu haliyle de bir neti
ce alınmasının ben çok uzak bir ihtimal olduğu ka
naatindeyim, meğer ki ıslah edile... Yalnız ben bunu,
mümkün olduğu kadar akademik seviyede kalmaya çalışarak söylüyorum, yoksa bu konu politik seviyede
çok propoganda konusu oluyor; ezcümle, arkadaşla
rımla olan; gerek lâhik Bakan, gerek eski bakanla olan
samimiyetime istinaden söyleyeyim; Sayın Üstündağ'ın
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Bakanlığı zamanında mektupla eğitimin
karşısına
Adalet Partisi çıkıyordu ve «bu fiyaskodur, bundan ne
tice alınmaz» diye. • Şimdi Sayın Erdem'in zamanın
daki Yay - Kur faaliyetinin karşısına da Sayın Us
tündağ çıkıyor, «bundan netice alınmaz» diye; ama as
lında vasıfları bir, sadece adları değişik.
Onun için, politik seviyede bu iş böyle mütalaa
edilir, ama ben bu noktadan mütalaa etmiyorum. Aka
demik seviyede mütalaa edersek, her ikisinde de; ace
le, çabuk, hemen başlanmış olması dolayısıyle büyük
noksanlıklarla girildi, ümit edilenin çok altında bir
netice alındı. Islah edilmeden böyle devam edilirse iyi
netice almak mümkün değildir ve rakamlar eğer doğ
ru ise, sanıyorum ki, % 2 nispetinde muvaffakiyet
neticesi alınıyormuş.
BAŞKAN — Beş dakikalık zamanınız var Sayın
Altınsoy, hatırlatıyorum.
MEHMET ALTINSOY (Devamla) — Teşekkür
ederim Sayın Başkan, ihtarınızı almadan bitirmeye ça
lışacağım efendim.
Muhterem arkadaşlarım, üniversite denince ister
istemez, maalesef insanın akılına anarşik olay
lar, talebe çatışmaları, gençlerin birbirini kurşunla
maları geliyor. Artık bugün bunu başka türlü düşün
mek mümkün olmuyor. Eşyanın tabiatından gelen
bir şey vardır; genç, delikanlı... Adı üzerinde, kanı de
li. Elbette ki masum birtakım çatışmaları olacaktır,
elbette ki siyasî kavramların bu kadar karmaşık ol
duğu bir dönemde, dünya yüzünde, bilhassa modern
dünyada cereyan eden siyasî akımlardan gençleri, etra
fına duvar çevirmek suretiyle muhafaza etmenin imkâ
nı yoktur. Elbette ki bu akımlar Türk gençliğine,
Türk üniversite gençliğine de intikal edecektir, sira
yet edecektir. Hatta bunların tabiî neticesi olarak ba
zı çatışmalar, kanlı olaylar da olacaktır. Emsali; eği
tim sistemini aldığımız memleketlerde bunlar oldu.
Oldu ama, belli bir zaman içinde bir fırtına gibi gel
di, tedbirleri alındı, geçti gitti. Ama, Türkiye'de ne
dendir bu, 1967'lerden beri devam eder ve ne zaman
biteceği, ne kadar devam edeceği de şu anda meçhu
lümüz. Asıl üzerinde durmak istediğimiz şey budur.
Kabahat sağdadır, soldadır, ilericidedir, gericide
dir, falan kampa mensup olandadır, filan kampa men
sup olandadır, şeklinde bunların münakaşası çok ya
pılıyor. Biz, Millî Eğitim camiasından, üniversite ca
miasından kabahatli arayın demiyoruz; mahzuru orta
dan, muziri ortadan kaldırın, diyoruz. Muzın or
tadan, kaldırın, gençlerimizi barıştırmanın çaresini
arayın diyoruz; ama bunun çaresi var mıdır,
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yok mudur?
Dünyada çaresiz dert yoktur, her
muzırın bir panzehiri vardır, başka memleketler bu
nun çaresini bulmuşlardır, Türkiye'de de bunun çare
si bulunabilir. Elverir ki, çare bulunma istikametinde
bilgili, ferasetli, gayretli olmak şartı ile... Bunu böyle
söylemekle Millî Eğitim camiasını ve Üniversite ca
nı asını suçlamak istemiyorum, ancak; herkesin, he
pimizin, vatandaş olarak, ana baba olarak vatandaşın,
gençlerin, üniversiteyi sevkü idare eden, gençlere bilgi
vermekle yükümlü olan üniversite mensuplarının, ho
caların, Millî Eğitim camiasının, belli kanunları çıkar
makla mükellef olan Parlamentonun, hepimizin yegân
yegân kabahati olmasaydı hâl böyle olmazdı. Bu hâl
böyle olduğuna göre, herkesin kabahati vardır. Elverir
ki, herkes kendi cürmü nispetinde, kendi cirminde ken
dini ıslah edebilirse, gençlerin bu çatışmasını önleme
nin mümkün olacağı kanaatindeyiz.
Şu anda (gerçi Şubat tatili var ama ondan, evvel
de biliyoruz) 15 üniversitemizden 10'dan fazlası sa
nıyorum kapalıdır. Çoğunun ne zaman açılacağı
meçhul. Bir kısmı 1 Mart vesaire diye bir tarih koy
du ama, bu tarihte de tekrar açılıp açılmayacağı çok
şüpheli. Merkezî hükümette, Ankara'nın içinde bir
üniversite 2 - 3 gündür tedrisat yapar; Orta Doğu
Teknik Üniversitesi koridorlarında jandarmalar talim
yapar, gençler de tahsil yapar. Böyle tahsil olmaz ar
kadaşlar. Bunun gereğini hep beraber aramak mecbu
riyetindeyiz. Karşılıklı birbirimizi itham etmekle, sağ
dan geliyor, soldan geliyor, demekle bu derdin çaresi
ni bulamayız. Dert bellidir, çaresi de vardır, aslında
hepimiz de bunu biliyoruz; ama çoğumuzun politik
mülahazaları, derdi masaya koyup neşteri vurmaya
müsaade etmiyor.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim
Bütçenin Millî Eğitim camiasına ve üniversitelerimize
hayırlı, uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan dileriz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınsoy.
Millî Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler Bütçe Ka
nun tasarılarının tümü üzerinde grupların görüşmesi
tamamlanmıştır.
Şimdi şahsı adına, birinci sırada bulunan Sayın Hü
seyin Deniz, buyurun efendim. Süreniz 10 dakikadır.
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım;
Görüşmekte olduğumuz 1976 M[alî yılı Millî Eği
tim Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle, gönül istedi ki
burada, ülkenin millî olan eğitim ve öğretimini gö
rüşüp tartışalım. İsterdik ki, insan unsurunu yapan
ve yetiştiren eğitim aracını, özellikleri ve sistemleri
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açısından değerlendirmeye tabi tutalım, memleketimi
zin ve milletimizin ihtiyaç duyduğu insan tipini na
sıl yetiştirebileceğimiz üzerinde fikirlerimizi Yüksek
Parlamentoda harman edelim. Ama ne mümkün... Cep
he Hükümeti ve onun Eğitim Bakanı işbaşına geldiği
günden itibaren, bütün eğitim ve öğretim meselelerini
bir yana atarak, millî eğitimi çökertmiş, Türk Millî
Eğitimini tahrip, Türk eğitimcisini perişan etmşitir.
Her derecede okullara politik amaçlı, dengesiz yöne
ticiler göndererek, bunlar eliyle Türk
çocuklarını,
gençlerini düşman kamplara ayırmış, birbirlerinin üzer
lerine saldırtarak kan dökmüştür.
Eli kan içinde bir Başbakan Yardımcısının emrin* de, o Başbakan Yardımcısının partisinin ve yan kuru
luşlarının direktifi ile hareket eden Eğitim Bakanı,
Türk Millî Eğitiminde onulmaz yaralar açmıştır. Onun
içindir ki, konuşmamızın konusunu eğitim değil, yıkı
lan, yok edilen eğitimin enkazı teşkil edecektir.
Sayın arkadaşlarım, Cephe Hükümetinin Eğitim
Bakanı, sanıyorum ömründe konusu eğitim olan bir
makale bile okumamış olmanın eksikliği ve ezikliği
içinde bulunduğundan, kendisine meşguliyet konusu
olarak baskıyı, zulmü, kıyım ve terörü seçmiştir. Ali
Naimi Erdem, Türk Millî Eğitim faaliyeti ile en ufak
bir ilgi ve irtibat kuramamıştır, kurmaya da niyetli gö
rünmemektedir. Bu Bakan, tekmil kanun, tüzük ve yö
netmelikleri bir yana atarak, keyfî tasarrufların örne
ğini vermiştir.
Yıllar yılı başarı ile yürüttükleri idarî görevlerin
de Türk eğitimine ve eğitimcisine itibar sağlayan bin
lerce eleman, bugün çok pasif görevlere çekilmiş; ama
bunların yerine çeşitli suiistimallere adı karışmış, ah
lâkî zaafları içinde tanınmış birçok kişileri bu Bakan
işbaşına getirmiştir. Tekmil millî eğitim kuruluşların
da huzurdan eser bırakmamış, öğretmenin huzur ve
güvenini elinden almıştır.
Sayın arkadaşlarım, biz kalkınmakta olan bir ül
keyiz. Kalkınmanın temel unsuru insandır. Kalkınma
Planımız, kalkınmamız için ihtiyaç duyulan insan un
surunu hazırlama görevini eğitim sistemine vermiştir.
Bu yönden eğitim sisteminin yeri büyük önem kaza
nır. Eğitim sistemi içinde, kalkınmamız için gerekli in
san unsurunu hazırlayan asıl öge de öğretmendir. Öğ
retmen huzur ve güven içinde olmazsa, geleceğimiz
olan gençlerin yetiştirilmesinin sağlıklı olacağını ümit
etmek mümkün değildir. İşte bu Bakan, mevcut tutu
mu ile Türk milletinin kalkınmasını büyük ölçüde en
gellemektedir. Ali Naili Erdem adı Türk eğitimi ta
rihine; öğretmen düşmanı, huzur düşmanı ve kalkın
manın düşmanı olarak geçecektir.
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HASAN SEVER (Çanakkale) — Kitap düşmanı!..
HÜSEYİN DENİZ (Devamla) — Demokrasi öz
gürlük rejimidir. Öğretmenin özgür olmadığı bir top
lumda, özgür gelecek kuşakların yetiştirilmesi bekle
nemez.
Cephenin Eğitim Bakam, öğretmen toplumu üze
rinde sürdürdüğü baskılarla, kıyımlarla, zulümlerle,
onun güvenliğini, huzurunu ve özgürlüğünü alıp gö
türmüştür. Dolayısıyle gelecek kuşakların özgür yetiş
tirilmesini önlemiştir. Böylece bu Bakan, demokrasi
mize en büyük düşmanlığı yapmıştır, yapmaya da de
vam etmektedir. Türk eğitim tarihine Ali Naili Erdem.
adı demokrasi ve özgürlük düşmanı olarak geçecek
tir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.)
Değerli milletvekilleri, esasen bu Bakan hakkında
çeşitli şahıs ve kuruluşlarca şimdiye kadar söylenmiş
olan sözlere, ben yeni bir şey katmış olmuyorum; ama
ne hazindir ki, bu Bakan ve onun üyesi bulunduğu
Hükümet, içinde bulundukları vurdumduymazlığa ıs
rar ve inatla devam etmektedirler. Sanki keyfîlikten
ayrılmamaya, tahribata devam etmeye yeminliler. Ba
kan Erdem, kendisine yöneltilen eleştiri konularını
bir yana atıp, hiç ilgisi olmayan sözde karşılıklar ve
riyor ve bu Bakan, ne yazıktır ki, çok defa gerçekleri
söylemiyor. Buna bir kaç örnek vermek istiyorum.
Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne getirdiği
çağ dışı bir kişi eliyle öğretmen liselerine atanan bir
çok müdür, Genel Müdürün direktifiyle Atatürk'ün
fotoğrafını indirip «Bozkurt» resmi asıyor; okullarda
kurulu Atatürk-Şeref köşelerini kaldırıp, yerine Ergenekon tabloları asıyor, diyoruz; işte Akçadağ Öğ
retmen Lisesi, işte Yunus Emre Öğretmen Lisesi, işte
Bolu Öğretmen Lisesi ve bunun gibi bir çok yer göste
riyor, isim veriyoruz. Bakan, «Hangi el Atatürk'ün
fotoğrafını indirmeye kalkarsa kırılacaktır» diye bü
yük lâf etmekten öteye hiç bir şey yapmıyor, mevcut
fiilî inkâr ediyor, kıracağını söylediği ellerin sahipleri
ni hâlâ görev başında tutuyor.
«Kitabın dostuyuz» diyor, toplattığı kitapların için
de Atatürk'ün Nutku ve ödül kazanmış bir çok de
ğerli eserleri bulunduğu halde, «Cinsi münasebette
bulunmasını öğreten kitapları, ideolojik kitapları top
lattım» diyor, yalan söylüyor.
«Millî Eğitim Bakanlığını herhangi bir derneğin
emrine sokmayacağız. Bakanlığım hiç bir dernekten
emir almayacaktır» diyor; ama bir çok kanunsuz uy
gulamaları, «Ülkü - 1» adlı dernekten aldığı emirle
yapıyor. - Bu örgütün Genel Başkanı yayınladığı bir
genelgede bakınız ne diyor.
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«Derneğimiz mümkün olduğu oranda tayinlerde
müessir olmaya gayret göstermektedir. Ancak takdir
olunur ki, Millî Eğitim Bakanlığı üzerinde tesir etme
ye çalışan yalnız biz değiliz. Bu yüzden her kademe
de, bizim arzularımız istikametinde tayinler olmazsa,
bu takdirde üyelerimizin feverana kapılmamaları, bi
zim çevrelerin telkiniyle yapılmamış dahi olsa, yeni
elemanlarla iyi münasebetler içine girmeleri, mahallî
müessiriyetimizin fazlalığı bakımından zaruridir.»
Bu belge ve uygulamadaki örneklerle görülüyor ki,
bu Bakan yalnız bir derneğin değil, bir çok dernek
ve çevrelerin emrindedir. Bu belge Bakanın doğru
söylemediğinin kanıtıdır.
Ahlâk diyor, fazilet diyor; kendisi gibi düşünme
yeni ahlâksızlıkla, kitapsızlıkla, Allahsızlıkla suçluyor,
onlara saldırıyor.
Ayrı düşünceye tahammül edemeyen, eğitimi de
kendi görüş ve düşüncesini yayma aracı olarak gören
bu Bakan, maalesef demokratik tavırdan mahrumdur.
Bu Bakan, anarşinin teşvik ve tahrikçisidir. Bu Ba
kanın zamanında, özellikle öğretmen liselerinde, Ata
türkçü öğrencilere tasfiye hareketi başlamış ve uygu
lanmıştır. Seçim bölgem Malatya'nın Akçadağ Öğ
retmen Lisesinden 400 öğrenci okul dışına atılmıştır.
Bakan Bütçe Komisyonunda, Malatya Valisinin ger
çek dışı beyanını kaynak göstererek «Böyle bir şey
yoktur» diyebilmektedir. Yurt ölçüsünde 6 bin öğ
renci öğretmen liselerinden atılmıştır. Sebep nedir bi
liyor musunuz saym arkadaşlarım? Bozkurt rozeti tak
mamaları.
Yunus Emre Öğretmen Lisesi Müdürü bir toplantı
da öğrencilere şöyle sesleniyor : «Türk milliyetçisiyim
diyen herkesin «Bozkurt» rozeti takması gereklidir.»
Şimdi soruyorum Sayın Bakana, M. H. P. Genç
lik örgütü «Bozkurt» u amblem olarak aldığına göre,
öğrencileri bu partinin rozetini takmaya zorlayan yö
neticiler "hakkında ne işlem yaptınız? Başka partilerin
rozetini takan öğrenciler olursa, onları da aynı müsa
maha ile karşılayabilecek misiniz? Hiç şüphesiz, ha
yır. Öyle ise bu, M. H. P. faydasına olacak her türlü
girişimden kendinizi neden alamıyorsunuz?
Sayın arkadaşlarım, bu sorunun cevabını ben ve
reyim. Çünkü, Ali Naili Erdem'in adının başına bir
sıfat eklenmiştir : «Komando Nail» Bu Bakan gizli
bir M. H. P. mensubudur. Şimdi onların elinden çı
karsa, Başbuğun emri gereği vurulup öldürülebilir.
Bakan bundan korkmaktadır, baskı altındadır;, bunun
için normal bir insanın yapması mümkün olmayan ka
nunsuz işleri yapabilmektedir.
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İşte, «Yay - Kur» denilen kuruluşun başına, Türk
vatandaşlığından çıkmış bir «kafatasçı» nın Amerika'
dan getirilip oturtulması bundandır.
Sayın arkadaşlarım, şimdi muhterem Heyetinize,
bu ta Amerika'dan getirtilip, Yay - Kur'un başına otur
tulan Reha Oğuz Türkkan ile döner sermayenin başı
na getirtilip şimdilerde TRT'ye^ transfer olan Karataş'ın yakın mesai arkadaşı Fahrettin Işıkçı'nın müşte
rek bir suiistimallerini açıklıyorum :
Yay - Kur için gerekli 300 milyon liralık televizyon,
radyo, teyp, projeksiyon gibi yayın araç ve gereçleri
alınacaktır. Bu iki marifet sahibi kişi, şimdi yakınları
adına şirketler kurarak, dışarda da ders ve yayın araç
ları ticareti yapan firmaların temsilciliklerini alarak,,
1976 yılı Bütçesinin çıkması ile rmlyonluk vurgunun
bütün hazırlıklarını tamamlamışlardır. 300 milyon li
ranın % 10'u 30 milyon eder.
Bu husus Bakana duyurulduğu, Senato kürsüsün
den dile getirildiği halde, Bakanın suskunluğunu anla
mak mümkün değil. Miltiyetçilik lafla olmaz, Milliyet
çi Hareket Partisinin buyruğuna girmekle de milliyet
çi hiç olunmaz. Bu, sınır bilmez, ölçüsüz, kanunsuz
tasarruflarıyle Türk millî eğitimine haksız saldırılarıylersuçlamalarıyle huzurlarını bozup çalışma şevk ve
arzusundan mahrum ettiği Türk öğretmenine, karısını
bir yana, kocasını bir başka yere vererek, aile bütünlü
ğüne saygısızlığın örneğini verip süründürdüğü binler
ce eğitim ailesine...
BAŞKAN — Sayın Deniz vaktiniz dolmuştur efen
dim.
HÜSEYİN DENİZ (Devamla) — Bitiyor efendim.
Ve nihayet Türk demokratik rejimine verdiği za
rarları dikkate alarak bu Bakanı istifaya davet ediyo
rum. Aksi halde, okullardaki sıkıntılı hava ağırlığını
gittikçe artıracaktır. Bu hava içerisinde öğretmen da
ha da huzursuz, öğrenci daha da perişan, evde ana
ve baba daha da kuşkulu olacaktır.
Sayın arkadaşlarım, Türk örf ve âdetlerinden üs
tün hasletimizden gelen saygı ve sevgiden okullarda
eseri kalmamıştır. Daha dün sokakta öğretmeninin
geçtiğini görünce, saf tutup saygı gösterisinde bulunan
öğrenci toplulukları, bugün ders verdiği sırada öğ
retmenine, yakışıksız sözlerle hitap etme durumuna
getirilmiştir. Bu manzara bir milletin bölünüşünün ye
çöküşünün görüntüsüdür.
Cepheciler, gaflet içerisindesiniz, dalâlet içerisin
desiniz, milletin ve vatanın bütünlüğüne kastediyorsu
nuz, bu gidişe sizler de «dur» demelisiniz.
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Saygılar sunarım. (C. H, P. sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Deniz.
Sayın Millî Eğitim Bakanı, buyurun efendim. (A. P.
sıralarından alkışlar.)
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(îzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Millî
Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde gerek grupları adına
konuşmalarda bulunan ve gerekse şahsı adına konuş:
mada bulunan arkadaşa teşekkürlerimle söze başlıyo
rum.
Grupları adına konuşmada bulunan arkadaşlarımız,
görüşlerini, belli bazı bölümlere inhisar ettirmek su
retiyle dile getirdiler. Gerçekten, çok yönleriyle iştirak
halinde olduğum bölümleri vardır. Konuşmamın içe
risinde bu hususlara yer vereceğim.
Müsaade ederseniz, Millî Eğitim Temel Kanunu
nun ikinci amaç, genel amaçları tadat eden, bir nevi
bir anlamda belirleyen maddesiyle başlayan ve 17 nci
maddeye kadar uzayan temel eğitim sistemini esas
kılmak suretiyle konuşmamı ikmal etme gayreti içinde
bulunacağım.
Açık bir yürekle ifade etmek lâzım gelirse, Millî
Eğitim'n yazıya dökülmüş bir eğitim felsefesi yoktur.
Amaçlar belirli hale getirilmiştir, ilkeler vazedilmiştir;
ama Türk Millî Eğitiminin, felsefesi yazılı metin ha
linde nerededir, bu nedir diye bir'sual tevdi edildiği
zaman, bunu sadece Temel Eğitim Kanununun mad
delerinde belirli amaçları ve ilkeleri belirleyen madde
leri kendine has yorumu içerisinde yapmak suretiyle
bulmak mümkündür.
Getirdiğimiz bütçe, Programa uygun bir bütçedir;
Programdaki hedefleri gerçekleştirmeyi
amaçlamış
olan bir bütçedir.
Konuşmada bulunan arkadaşlarım, kendi üslûpları
içerisinde bendenize bazı yeni sıfatları da esirgeme
den, açıklıkla ifade buyurdular. Kendilerine gerçek
ten teşekkür ediyorum. Ne övgülerin saltanatının cazi
besine, ne yergilerin kendine has derin uçurumlarına
inmeksizin, konuyu kendi boyutları içerisinde cevapla
yacağım.
Konuşmada bulunan arkadaşlarımın, bazı sıfatları
yakıştıran arkadaşlarımın (gerek grupu adına konuş
mada bulunan gerek şahsı adına konuşmada bulunan
arkadaşımın) darılmayacağını da ümit etmekteyim;
ben de kendi üslûbumun içerisinde bir değerlendirme
yapacağım. Bu değerlendirmenin son karar mercii Yü
ce Meclistir.
Konuşmamda üzerinde itina ile duracağım taraf,
konuşan arkadaşların şahısları olmayacaktır; dile ge-
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tirdiği fikirler, görüşler ve düşünceler konuşmamın
esasını teşkil edecektir.
Bugün Millî Eğitimimiz, kanaatimce dört yönden
gelen tehdidin altındadır.
Birinci tehdit : Kapitalist - emperyalist devletlerin
kültür emperyalizminin yozlaştırıcı tesirleri,
İkincisi : Marksist kültür emperyalizminin fanatik
fikir ve ideoloji anarşizmi,
Üçüncü : Hıristiyan misyonerlerinin propaganda
ları,
Dördüncüsü : Siyonizmin millî değerleri tahribi.
(A. P., M. S. P., C. G. P. sıralarından «Bravo» sesleri.)
Bu dört büyük tahrip içerisinde millî eğitimi, genel
yapısı içerisinde belirli hatları yine çizmek suretiyle
arza çalışıyorum.
Şunu katiyetle ifade etmek isterim ki, insan ve sos
yal topluluklarla ilgili her türlü konu ve meseleleri
ancak insan fikrine dayanarak ele almak suretiyle çö
zümlemek mümkündür.
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mız çağda, fikir ve sanat değerlerinin gelişme ve ya
yılmasına verilen önem, ilim ve tekniğin gelişme ve
yayılmasına verilen önem ölçüsünde değildir.
Şu kısaca yapmış olduğum izahın sonunu özetlemsk gerekirse, diyebiliriz ki, dayandığımız görüş, in
san, millet, hürriyet, tekâmül, denge, ilim, ebedîlik ve
milliyetçiliktir.
Bakanlığımız süresi içerisinde her yaptığımız şeyin
doğru olduğu iddiası içinde bulunamam; ama her yap
tığımız şeyin mutlaka yanlıştır tarzındaki bir iddiasına
da evet diyemem.
Grupları adına konuşan arkadaşlarımın belirttiği
gibi eğitim, bir ölüm kalım meselesidir. Bu itibarla,
toplumdaki bütün sorunların kilidi Millî Eğitimdir.
Müsaade ederseniz, Millî Eğitimin genel amacını
bir kaç maddenin içerisinde toplamak mümkündür :
1) Mesut insanlardan oluşmuş bir topluluğu yarat
mak, ,
2)

Milletin sürekliliğini sağlamak,

Bu fikri gerçekleştirmek için her şeyden önce insa
nı, şuurlu bir sevgiyle sevmek ve bu sevgiden yükselen
iradeye ulaşmak gereğine inanıyorum.
Bu görüşümüzün mihverini, millet fikri teşkil eder.
Bir milletin kendine mahsus bünyesi ve bütünlüğü bel
li bir tarihi, belli bir vatanı vardır.
insan gibi bir millet de, geçmişte veya gelecekte
değil, geçmişten gelen ve geleceğe yönelen bir hal için
de yaşar.
Yeryüzünde her insan gibi, her sosyal topluluk da
kendi hayatını yaşamak, değer ve kabiliyetlerini ge
liştirmek şahsiyet; yani millet olmak hak ve hürriye
tine sahiptir; fakat bir sosyal topluluğun gerçekten
millet seviyesine ulaşmış sayılması için, diğer millet
lerin hayatına, her türlü hak ve hürriyetine saygı gös
termesi gerekir.
Biz, böyle bir hedefe ulaşabilmek için her şeyden
önce milletimizi, şuurlu bir sevgiyle sevmek mecburi
yetinde olduğumuzu kabul ediyoruz.

3) Devlet ve millet beraberliğini ve bütünlüğünü
gerçekleştirmek,
4) Milletimizin millî, ahlâkî; insanî, manevî ve
kültürel değerlerini koruyan ve geliştiren bir çalışmayı
geçerli kılmak,

Dünyamız, devamlı değişiyor. Bütünüyle değişen
dünyanın içinde yeni görüş, düşünce, duygu ve dilekler
karşısında müesseseler eskiyor veya değişme zorunda
kalıyor. Bugünkü dünyamız, fert ve toplumları gittik
çe birbirleriyle anlaşmaya ve birleşmeye zorlamak
tadır; fakat dünyamızın bugünkü durumu fert ve ce
miyetleri yeni tehlike ve felâketlerden koruyacak, de
vamlı surette yükseltecek bir tamlığa henüz ulaşma
mıştır.
Bu noktada bilhassa maddî ve manevî değerler ara
sındaki dengesizlik kendini göstermektedir. Yaşadığı-

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Bu, millet fikrine dayanmakla, millet
fikrine bağlanmakla mümkün olur. Bu itibarla millî
devlet şu veya bu sınıfı değil, bütün bir milleti tem
sil eder. Bu sebeple devletin millî vasıfta olması, mil
let fikriyle birlikte, millî değerlere dayanır. Bu ise an
cak, nrlliyetçi bir görüş içinde mümkündür. Çünkü
mUlet fikrine, millî değerleri korumak ve geliştirmek
iradesine ancak millet fikrine dayanan milliyetçi gö
rüş sahiptir. (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo»
sesleri.)

5) Cumhuriyet neslinin yarına ümitle
bakan,
azimli, mefkure ile dolu ve kendine güvenen fertler
olarak yetişmesini sağlamak.
Buna millî devlet olmakla gidilir.
Kanaatimizce millî devlet, bir milletin siyasî, iç
timaî, iktisadî ve kültürel hayatına kendisinin ve ken
di değerlerinin hâkim olması demektir.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Devletin şekli Ana
yasada belirtilmiştir.
BAŞKAN — Sayın Aykul, rica ederim.
MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Efendice
dinle.
BAŞKAN — Sayın Angı, rica ederim.
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Cumhuriyet Halk Partiis Grupu adına birinci ko
nuşmayı yapan değerli arkadaşımın, konuşmasında
«milliyetçi» kelimesini bulamazsınız, yok bu kelime.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Milliyetçilik
sizin inhisarınızda.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Yok bu kelime. Benim inhisarımda de
ğil, yok bu kelime.
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Anayasada mil
liyetçilik yoktur.
BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etmeyin efen
dim. (C. H. P. sıralarından gürültüler.)
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Fiilde var, fiilde.
(C. H. P. ve A. P. sıralarından gürültüler.)
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BAŞKAN — Sayın Şimşek...
|
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
i (Devamla) — İyi.
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Ama bu Meclise
ı hakaret ediyorsunuz bunu söylemekle.
BAŞKAN — Sayın Şimşek, bunun hakaret neresin, de efendim.
j
OSMAN AYKUL (Burdur) — Hayır efendim, kenj dişinden şüphesi var ki, onun için söylüyor.

BAŞKAN — Hiç bir arkadaşımızın şüphesi yok
i Sayın Aykul, neden reaksiyon gösteriyorsunuz efen
dim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Milliyetçilik, Türk vatandaşına hürmet
le başlar. Milletin bütün fertlerini bağrına basan bir
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
milliyetçilik anlayışı, bu millete hizmeti benimseyen
(Devamla) — Milliyetçi derken, ne söven, ne ırkçı, ne
bir milliyetçilik anlayışıdır.
kafatasçı ne kan tahlilleri peşinde koşan insanı kastet
miyorum.
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Atatürk'ün re
OSMAN AYKUL (Burdur) — Atatürk tespit et
simlerini indirerek.
miş.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kurtlarınkini
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM i asarak.
(Davamla) — Şimdi, Atatürk'ün söyleyeyim.
BAŞKAN — Sayın Karsu, her cümleye; Bakanın
BAŞKAN — Sayın Aykul, niye bu müdahale etme
her cümlesine itiraz ederseniz bunu nasıl tekmilleyeceihtiyacını hissediyorsunuz efendim.
ğiz?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
Devam buyurun Sayın Bakan, devam buyurun.
(Devamla) — Bu toprağı vatan diye bağrına basan bir
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM
milliyetçilik anlayışı.
(Devamla) — Benim hayata yegâne iftiharım, serve
i
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Atatürk'ün
tim, Türklükten başka bir şey değildir. (A. P. .ve
resimleri...
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) Büyük
BAŞKAN — Efendim, benimsemeye mecbur değil
Atatürk'ün büyük Atatürk'ün...
siniz; ama dinleme durumundasınız.
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Bunun karşısında
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Siz söylediği
olan kim var?
niz için cevap verdim.
BAŞKAN — Sayın Şimşek, rica ederim efendim.
BAŞKAN — Rica ederim efendim, cevap verme
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (îçel) — Yalnız siz varsı
yin, ben size bir şey sormadım.
nız.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Mecburum.
BAŞKAN — Sayın Güneş, Sayın Şimşek...
BAŞKAN — Cevap vermeye mecbur değilsiniz,
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Bunun karşısın
diyorum.
da olan bir tek insan gösterebilir misiniz?
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Mecburum
BAŞKAN — Sayın Şimşek, rica ederim efendim.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Ne var bunda
yani...
BAŞKAN — Siz karşısında değilseniz, neden alı
nıyorsunuz efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Ben, siz böylesiniz, böyle değilsiniz diye
bir şey söyledim mi ki, ortaya koymuş olduğum bir
fikri kendinize alınmak suretiyle cevap veriyorsunuz.
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Ben alınmam, en
az sizin kadar Atatürk'çü bir milliyetçiyim.

| yaI
BAŞKAN — Değilsiniz, değilsiniz; alışacaksınız,
i değilsiniz.
Devam buyurun sayın Bakan, devam buyurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Atatürk'ün resminin indirildiği okulun
tahkiki okul müdüründen, validen yapılır. Müfettiş
göndermek suretiyle yapılır. Ama değerli arkadaşım
buraya çıkar da, valinin sözüne inanmaz, «yanlandı1 rılmış vali, yanlandırılmış müfettiş, yanlandırılmış
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okul müdürü» derse, onların sözü doğru olmaz da
sizin sözünüz mü doğru olur? Tahkikatı sizden mi
yapacağım?... (A. P., M. S. P. ve C. G. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Biz millî ira
deyi temsil ediyoruz;
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Vali benim valim değil Devletin valisi.
HASAN SEVER (Çanakkale) — Keşke olsa.
BAŞKAN — Sayın Sever, Sayın Sever.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Millî devlette millî okula gidilir. Millî
okulun temelinde millî terbiye, millî ülkü, millî kül
tür vardır.
Mevcut olan eğitim sistemimizi çok güzel ifade
leri içerisinde dile getiren Sayın Mehmet Altınsoy'
un yapmış olduğu tasnif ile iştirak halindeyim. Gün
gelmiş, millî eğitim sistemimiz içerisinde German,
gün gelmiş Anglo - Sakson, gün gelmiş Anglo - Ame
rikan, gün gelmiş, Kara Avrupasının eğitim sistem
leri, «İşte aradağımız eğitim budur» denerek uygu
lanmıştır.
Hiçbir şahsı, hiç kimseyi hedef almadan sadece
b:r tespit yapabilmek için ifade ediyorum bunları.
Bugün meseleyi tetkik ettiğimiz zaman elinvzde mü
racaat edeceğimiz ve gerçekten dikkatli bir tetkik so
nucu tanzim ve tedvin edilmiş yürürlükte olan, 1739
sayılı Temel Eğitim Kanunun var.

Yapmaya çalıştığımız husus,, Temel Eğitim Ka
nununun amaç maddesinde de hâkim olan görüş tar
zı budur; bunu hâkim kılmaya çalışıyoruz. Kültürü
meydana getiren boyutları aynı seviyede yükseltmek
lâzımdır. Eğer çatışmasız, buhransız bir toplum bu
boyutların kendi bünyeleri içerisinde eşit seviyeler
de gelişmesiyle ancak mümkündür. Eğer bu boyutlar
dan biri, kültürü meydana getiren boyutlardan biri,
diğerine nispetle daha yüksek bir seviyeye ulaşırsa,
geri seviyede kalanını yükselen boyut hâkimiyeti al
tına almak ister. Baskı altına girmek istemeyen reaksiyoner bir tutumun içine girer ve bunun sonucunda
toplumda birtakım çatışma ve huzursuzluklar mey
dana gelir.
O itibarla, kültürü meydana getiren boyutları
eşit seviyede yükseltmek mecburiyeti vardır.
Mevcut olan eğitim sistemimizi tetkik ettiğimizde,
aynı şekilde gerek Anayasamızın başlangıç kısmında
gerekse Temel Eğitim Kanununda, düşünen ve ona
göre hareket eden insanı yetiştirmeyi amaçlamıştır.
1919'da yola çıkanlar da aynı kararlılığın içindeydi
ler, 1923'de vaz ettikleri zaman da aynı kararlılığı
muhafaza ediyorlardı.

Millî terbiyeden kastım, kendi ifadeleri içerisinde
kullandığı dili aynen muhafaza etmek suretiyle oku
yacağım: «Bir millî terbiye programından bahseder
ken eski devrin hurafatından ve evsafı fıtriyemizle
hiç de münasebeti olmayan yabancı fikirlerden, Şark'
tan ve Garp'tan gelen bilcümle tesirlerden tamamen
uzak, seciyeyi milliye ve tarihimizle mütenasip bir
kültür kastediyorum» buyuruyorlar.
Millî terbiye .budur ve bizde bunu anlıyoruz; Te
mel Eğitim Kanunu da bunu getiriyor.
Geçmişe bağlılık, geçmişe dönüş değildir. Geçmişi
olduğu gibi taklit eden cemiyetler arkaizmin içinde
boğulur kalır. Dış kültürleri olduğu gibi ve körü körüne
taklit edenlerse, o yabancı kültürler tarafından emilip
yok edilirler. Bu akıbetlere uğramamak için her şey
den önce kendi kültürümüzü ilmî yollarla tespit et
mek ve kültürünün anaunsurlarını bulmak mecburiyetindeniz.
Sene 1923, Büyük Atatürk'e tevdi edilen bir so
ruya verdikleri cevap şudur: «Vatanı şimdi kurtardı
nız, bundan sonra yapmak istediğiniz şey nedir?»
Cevap: «Millî kültürü hâkim kılmak».

Nasıl bir nesil meydana getirilecektir? Bu nesil,
düşünen ve şahsiyet kazanan ve doğru düşünmesini
bilen, mukayeseyi yapabilen, ama bunu yaparken
mutlaka Türkçe düşünen, Türkçe konuşan, Türkçe
yazan bir nesil. O itibarla, bunu tavizsiz uygulamak
mecburiyetindeyiz. «Türk değilim, Türk halkaların
dan birisiyim» diyen insanlarla kavgamız vardır, mü
cadelemiz vardır, bu milletin kavgası vardır. (A. P.
ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
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Aynı görüşler Temel Eğitim Kanununda yerini
bulmuştur. Bu itibarla, Millî Eğitim her halükârda
mutlaka millî ve mutlaka ilmî olacaktır. Bununla an
latılmak istenen şey şudur :

FAHRÎ ÖZÇELİK (Antalya) — Biz de varız. Or
tak mücadeleyi vereceğiz.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLÎ ERDEM
(Devamla) — Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk
halkıdır. Bunun bir başka tarifi yoktur.
Büyük Atatürk'ün kendi elyazısıyle yazılmış olan
bu ibareyi ayniyle tekrar ediyorum : «Türk, Türki
ye Cumhuriyetini kuran Türk halkıdır». Türkiye
bundan daha küçük olamaz, Türkiye bundan küçük
noktaya indirilemez. O itibarla, Millî Eğitimin sade
ce tabelada millî değil, gerçekte bütünüyle millî ol
ması gerekmektedir.
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«Nasıl bir program uygulayacağız» dediği zaman,
meselenin üzerinde hassasiyetle durmamız lâzımdır.
Yozlaşmadan çağdaşlaşmayı amaçlayan, çağın geliş
melerini takip eden, çağın ilmî, çağın teknikdeki ge
lişmelerini takip eden, ama aslını, özünü hiç bir za
man yozlaştırmayan bir eğitim sistemi.
Türk siyasî hayatını tetkik ettiğimizde; Türk - İslâm medeniyetini toptan inkâr edenler olmuştur. Zen
gin millî kültür hazinelerimizi küçümseyenler çıkmış
tır. Millî sanatımızı ellerinin tersi ile itenler görül
müştür. Bütün bunlar, yetişen nesillerin millî guru
runu zedelemiş, inançlarını sarsmış ve imanlarını da
bir büyük Ölçüde yoksun kılmıştır.
Bizim de zengin muhtevalı ve seviyeli bir edebiya
tımız olduğu, bizim de musikî ve mimarî sahalarında
mucizelerimiz bulunduğu, bizim de zamanlar devresi
nin ölçülerini aşan ilim ve tefekkür meydanlarında
dolaştığımızın varolduğunu, yetişen genç nesillere öğ
retmek mecburiyetimiz vardır. (A. P. ve M. S. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar).
i

Kendi millî değerlerimize gerekli önemi veren; ta
rihimizi, tarih mezarlığında yatan üstü yazılı taşlar
dan birisi olarak kabul etmeyen, Türk kültürüne,
Türk sanatına saygı duyan, onu geliştiren, mükemmelleştiren,. koruyan, bize millî benliğimizi veren, mil
let kavramını her türlü münakaşanın üstünde tutan
ve Türk milliyetçiliğinin temel ilkelerini Atatürk'te
bulan bir anlayışı sonuna kadar savunmakta kararlı
yız. (A. P. sıralarından «Bravo», sesleri, alkışlar).
HASAN SEVER (Çanakkale) — Hele şükür na
sıl akıllandınız böyle.
BAŞKAN — Sayın Sever, çok rica ederim bu
nasıl bir lâf atmadır, araya girmedir; çok rica ede
rim.
HASAN SEVER (Çanakkale) — Benim yerimde
olsaydınız siz de atardınız.
BAŞKAN — Vermeye mecbur değilsiniz efen
dim.
Devam buyurun Sayın Bakan.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Saygıdeğer milletvekilleri, aziz arkadaş
larım;
Eğitimde kalıplar dışarıdan çizilmez, eğitim an
cak kendi zemininde, kendi özü ile beslenir. Aksine
yapılacak şey, serde çiçek yetiştirmeye benzer. Bi
zim yabancı kalmamaya, mutlaka yabancı kalmama
ya ve itina ile muhafaza etmeye mecbur olduğumuz
şey, medeniyettir. Biz medeniyet aleminin dışında
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kalamayız. Ama, bunu kendi özümüzden ayrılmadan
yapmaya mecburuz.
Değerli arkadaşlarım program uygulamasına ko
nuşmalarında bazı hususlara temas ettiler. Ders not
lan; her türlü kültür sömürgeciliğine son veren biı
anlayışla tanzim edilmelidir. Değerli arkadaşlarım,
15 senedir Bütçe - Plan Komisyonunda, Senatoda ve"
Mecliste bu tarz konuşmaları, fevkalâde zarif bir üs
lubun içerisinde dile getiren muhtelif partilerden ar
kadaşlarımız olmuştur. Her defasında bunları tekrar
ediyorum; millî eğitimde meselelere yaklaşma, millî
olma vasfının içerisinde meseleye çözüm yolu arama
keyfiyetinde arkadaşlarımızın sadece bulundukları
partilere göre değil, meselenin büyüklüğüne ve bü
tünlüğüne göre meseleyi mütalaa etmiş ve ona göre
çözüm yolları getiren arkadaşlarımız da olmuştur.
O itibarla konuya sadece bir çerçevenin, kendi dü*
şüncelerinin içerisinde çözüm getirmek isteyenler ola
bilir, yadırgamıyorum; sıfatlar takabilir, onlara da
bir şey demiyorum; zamirler bulabilir, onlara da bir
şeyler demiyorum. Ama şimdi bakınız bir arkadaşı
mız, eğitimci, Halk Partisi Grupu adına konuşan Sa
yın Fahri Özçelik, bazı iddialarda bulundu. Yetkili
arkadaşlarıma sordum, «nedir, bunlarl» Değerli ar
kadaşımızın bazı iddiaları var.
Niğde Ulukışla İlçesi İlkokul öğretmeni İsmail
Göltaş'ın açığa alındığı iddiasında bulundu. Sayın
Özçelik, nereden çıkardınız siz bunu, bunun benimle
hiç ilgisi yok. Ben Hükümette göreve başlamadan
evvel alınmış bu insan. Nereden çıkarıyorsunuz, bu
nu? (A. P, sıralarından «Bravo»' sesleri, alkışlar).
Tarihini vereyim : 10 . 3 . 1975. Ben daha yokum
orada, yokum efendim ben orada.
Ve daha sonrası, onu da söyleyeyim, asliye ceza
mahkemesinde de bir suç münasebetiyle tevkif edil
miş bu şahıs. Bana nereden anlatıyorsunuz bunu. Siz
verdiniz bana bu notu, not ortada. Ben Hükümette
değilken, tayini olan bir insanın - şahsınız adınıza ko
nuşsanız üzerinde pek fazla durmayacağım, ama grup
adına konuşuyorsunuz, grup adına konuşan bir arka
daşımın yapacağı bir şeyi fevkalâde iyi tespit etme
si lâzımdır - durumu benim üzerime niye yüklüyor
sunuz? (C. H. P. sıralarından gürültüler). Bir ikinci
şey daha söyleyeyim :
Antalya Gündoğmuş İlçesi İlköğretim Müdürü
Mehmet Karaca'nm «başka yere, - zannediyorum Adıyaman'a tayinini yaptınız» diyorsunuz. Yok böy
le bir tayin bizde.
FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Var efendim.

M. Meclisi

B : 62

21 . 2 . 1976

0:2

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM I
BAŞKAN — Devlet arşivini dile getirmek me
(Devamla) — Yetkililerim burada, devlet memurları
murla milletvekilini karşı karşıya getirmek mi sayı
bana yalan mı söylüyorlar?
lıyor?
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın Sayın Ba
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
kan.
(Devamla) — Devlet arşivi elimdeki. Devlet arşivini
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM I ifade etmek, devlet arşivinde görevli olan memurla
(Devamla) — İlköğretim Genel Müdürümden, Genel
zat ; âlinizi karşı karşıya getirmek mi?
Müdür Muavinlerine, Şube Müdürlerine kadar, Per
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Bunları yalan
sonel Dairesine kadar, şimdi kendi imzalarıyla not
cılıkla mı itham ediyorsunuz. Onlar yalancı değil şe
veriyorlar, yalan mı veriyorlar? (A. P. sıralarından
refli adamlardır.
«Bravo» sesleri, C. H. P. sıralarından gürültüler).
BAŞKAN — Saym Şimşek rica ederim efendim,
rica ederim. (A. P. ve C. H. P. sıralarından karşılık
FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Efendim, bunun
lı sataşmalar).
örnekleri vardır.
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Lütfen ikaz
BAŞKAN — Saym Özçelik, oturun efendim, si
buyurun efendim.
ze cevap hakkı doğmadı.
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Siz Bakan
FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Aynı şey olmuş
olunca bunlara yalan da söyletebilirsiniz.
tu, evrakı Saym Üstündağ'a getirdiler, verdiler; on
BAŞKAN — Sayın Güneş, rica ederim, devlet
dan sonra dosyanın altına soktular. Bunları gördük.
memuru nasıl yalan söyler efendim. Siz devlet me
(Gürültüler).
muriyetinde bulunmadınız mı efendim?
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Evvela dev
BAŞKAN — Saym Özçelik, görüşünüzü siz ifade
let memurları ile milletvekillerini yüzyüze getirme
ettiniz efendim. Siz konuşup görüşünüzü ifade etti
yin.
niz.
BAŞKAN — Çok rica ederim, sadece buraya ge
ORHAN KAYIHAN (Amasya) — Bakanın ko
lince mi insan doğru söyler?
nuşması usule uygun mu sayın Başkan? (A. P. ile
C. H. P. sıraları arasında karşılıklı gürültüler).
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
BAŞKAN — Değil efendim, onu da ikaz ediyo
(Devamla) — Eğitim hizmetinin düeznîenmesi, Terum. Cevabı davet...
m^l Eğitim Kanununa göre Türk
vatandaşlarının
ORHAN KAYIHAN '(Amasya) — Onu da lütfen
istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun ihtiyaç
ikaz edin, efendim.
larına göre yapılacağı sarihtir. Görülüyor ki, eğit.'m
hizmetinin düzenlenmesi hem Türk vatandaşının is
BAŞKAN — İkaz ediyorum efendim. Her ikisini
tek ve kabiliyetine, hem Türk toplumunun ihtiyaç
bir anda yapmak mümkün değil efendim.
larını dikkate almayı emretmektedir.
Sayın Bakan sizden de rica ediyorum; cevabı da
vet edici bir hitapta bulunmayın efendim. Devam
Eğitim insanlık için bir yatırım olduğuna göre,
buyurun efendim.
burada şu suali sormama müsaadenizi rica ediyo
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ ALİ NAİLİ ERDEM
rum. Hızlı ve dengeli kalkınmada en verimli eği
(Devamla) — Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.
tim yatırımı hangisidir? Çok sayıda insanı yetiştir
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş
mek mi, yoksa iyi eğitilmiş, üstün vasıflı insanları
kan, Saym Bakan memurları Parlamento ile yüzyüze
yetiştirmek mi?
getirmemeli, biraz daha bilinçli davranmalıdır Sayın
Sayın Altınsoy konuşmasında bu yöne temas bu
Bakan.
yurdular. Gerçekte fevkalâde önemli olan bir ko
BAŞKAN — Sayın Güneş, siz nereden çıktınız
nudur. Yalnız çağımızda, giderek, bir meseleyi şöy
eıedim şimdi, rica ederim.
le tetkik etmeye mecburuz: Üniversiteler bir taraf
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Burada Devle
tan iyi vasıflı insanlar yetiştirmeyi amaçlamışken,
tin tarafsızlığını yitirtiyorsun Saym Bakan, Devletin
bir taraftan da kitle öğrenimini yapma görevini
memurlarını bizimle karşı karşıya getiriyorsun.
üz: ı ine
almışlardır. Tabiî fevkalâde önemli olan
konu zatiâlinizin konuşmasında yer vermiş olduğu
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
nuz husustur: İyi yetişmiş çok sayıda insanı yetiş(Devamla) — Beyefendi, devlet arşivinin bana vere
' tircbilmek. Amaç bu olmalıdır. Böylece sayıya deceği...
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ğil, sayıdan daha çok iyi yetişmiş vasfa itibar ve
ehemmiyet vermek keyfiyeti doğru görüş tarzıdır,
yadırgamıyorum.
Bu arada bir arkadaşımız fevkalâde önemü bir
noktaya temas buyurdular, kendilerine teşekkür borç
luyum. Gerçekten eğitim
coğrafyamızın dengesiz
olması sebebiyle üniversite imtihanlarına giren bazı
öğrenci arkadaşlarımız yeteri derecede başarılı alma
da aynı şansa sahip değildirler.
Sayın Orhan Oğuz Bey konuşmasında bu nokta
yı fevkalâde önemli olarak ortaya koydular; görüş
tarzı doğrudur. Uygulanan merkezî sınav sistemi ile
halihazırda konuyu kendi iç bünyemizin içinde tet
kik ettiğimizde, meselâ Siirt'te, meselâ Muş'ta, mese
lâ Bingöl'de çok sayıda öğretmene ihtiyacımız var;
ama bunun yanında ortaöğretimde, meselâ Ankara'
da fazla öğretmen bulunmaktadır. Bu itibarla ora
lardan yetişen öğrencilerin gelip üniversite kapı
sında başarılı olmayışlarının nedeni o öğrencilerin
yeteneksiz, kabiliyetsiz, kâfi derecede zekâ sahibi
olmamalarından değil, kendilerine Devletin verme
si icap eden öğretmen, araç, gereci yeterince vere
memiş olrna^ndandır, Bu doğru görüştür.
Türkiye'de mevcut eğitim coğrafyasının değiş
tirilmesi lâzımdır. Bunun üzerinde ciddî, fevkalâde
ciddî bir çalışmanın yapılması gerekmektedir. Mü
saade ederseniz bu konuda yapılan bazı çalışmala
rı bir önfikir olarak sizlere arz etmek isterim. Me
selâ münakaşa konusu yapılabilir; zaten yapıla
caktır. Bir gün huzurlarınıza geldiği zaman en doğ
rusu sizin kararlarınızla ortaya çıkacaktır.
Ufak bölgelerde, geri kalmış yerlerde, köy sevi
yesindeki kısımlarda, nahiyelerde açılan ortaokul
larda öğretmen ihtiyacını karşılamak için ne gibi
tedbirler getirilmesi lâzım? Bunları iki bölümde top
lamak mümkündür: Bir taraftan maddî imkânlar,
yani tercihi cazip hale getirici imkânlar sağlamak;
ikincisi, acaba mümkün müdür ki, mecburî hizmetli
olup olmadığına bakılmaksızın, belli bir süre köyde
hizmeti kendisine görev verme keyfiyeti düşünüle
mez mi? Böylece iki sene köyde hizmetini ikmal et
tikten sonra ilçeye, ilçede iki sene hizmetini ikmal
ettikten sonra... Bir önfikir olarak arz ediyorum
sadece. Meseleye bir çözüm yolu aramanın peşin
deyiz, o gayretin içerisindeyiz. Bunları
bir önçalışmanın mahsulü olarak huzurlarınıza getiriyorum,
yoksa neticesi alınmış, işte bu böyle olmalıdır tar
zında bir ifadenin içerisinde değilim; ama sıkıntı
mız aşikâr.
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Ortaöğretimde mevcut olan öğretmen sayısı, son
dışardan öğretmenler tayin edilmiş olmasına rağmen,
5 bin civarında öğretmen sıkıntımız var. 5 bin öğ
retmen sıkıntısını bir günde, iki günde bitirmek, hal
letmek mümkün değil. Fakat, konuyu geliniz yine
genel açısının içerisinde samimî bir esprinin içeri
sinde mütalaa edelim.
Ankara'da bir okulda mevcut olan öğretmenle
rin adedi: 89, o okulda öğrencinin adedi 810. 810
öğrenciye 89 öğretmen. Bu 89 tane öğretmeni alıp
Ankara'nın civarında bulunan, meselâ Sincan'a, me
selâ Haymana'ya meselâ Aşağı Ayrancı'ya verdiğiniz
za.man kızılca kıyamet kopmaktadır ve bir kıyım
edebiyatı meselenin içerisine girmsktedir. Peki, bura
lara bu okulda 810 öğrenci, 89 öğretmen var. Aşağı
yukarı 9 tane öğrenciye bir öğretmen düşüyor. Böy
le bir lükse, böyle bir zenginliğe Türkiye'nin taham
mülü yok. Öyleyse, bunu mevcut olan ölçülerinin
içerisinde halletmemiz lâzımdır. Bugün, ortaöğretim
deki öğretmen ihtiyacı ortada ve bununla Türkiye'
nin ihtiyacını bugün'Mçin karşılamak mümkün değil
dir.
Bir önemli noktaya tem?.s etmek istiyorum. Öğ
retmenlerin- yönetici kadrolarına verilen;. isterse
niz iş riski adı altında deyiniz, isterseniz temininde
güçlük zammı adı altında deyiniz, verilen maddî
imkânlarla yeterince yönetici bulmak mümkün de
ğildir.
1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu Mecliste mü
zakere edilirken, o tarihte Halk Partisi Grupu adı
na konuşma yapan Sayın Üstündağ, bir önergede
bulundu. Önerge esasında bir ihtiyacı cevaplamayı,
bir ihtiyacı karşılamayı, belli bir ölçüde karşılaya
cağım ümit ettiğimiz bir önerge. Önergede söylediği
şey şu: «Öğretmen ve eğitici, yani, doğrudan doğru
ya okullarda; ortaokullarda ve liselerde müdür ola
rak insanları yetiştirmeyi de Temel Eğitim Kanu
nu amaçlasın» tarzında bir önergede bulunmuşlar
ve fakat bu önerge iltifat görmedi.
Öyle zannediyorum ki, Türkiye'de öğretmenin
yanında fevkalâde sıkıntısı çekilen bir husus yöneti
cidir. Yöneticiyi bugünkü mevcut, kendilerine ver
miş olduğumuz imkânlarla, ufak üniteler içerisinde
köyde müdür olarak çalıştırmada zorluklar vardır,
bunu realist bir açıdan dile getirmek mecburiyeti var
dır.
Değerli arkadaşlarım, kanaatimce; Millî Eğitimin
fonksiyonlarını özetlemek gerekirse, çevreye uyumu
temin etmek, ekonomik ihtiyacı kaışılayan insan gü-
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cünü yetiştirmek, iyi vatandaşı yetiştirmek, modern
ilim ve teknolojinin yapılmasını sağlamak, yayılma
sını sağlamak ve sosyal adaletin sağlanmasını ger
çekleştirmek.
Bu fonksiyonları yerine getirmede yükseköğreni
min yeri nedir? Medeniyetçilik mücadelesini olumlu
yönde başarıyle yapabilmek ve devlet -, millet olarak
hayatta kalmamızın da yükseköğrenimin mükemmelli
ğine bağîı olduğunu söylemeye mecburuz. Toplu
mumuzu yaşayabilir olarak koruyan ilim adamları,
öğretmenler, kültür liderleri ve yaratıcı fikir insan
ları yükseköğretim müesseselerine çok şey borçlu
durlar.
Sayın milletvekilleri, yalnız ruhunu kaybeden
milletler _deği.l, yetişmiş zekâsını da değerlendireme
yen milletler çökmeye mahkûmdur. O itibarla, yetiş
miş zekânın Türkiye'nin, Türk insanının hizmetin
de olmasını temin edecek tedbirleri almak mecbu
riyeti vardır. İsviçre'de, Almanya'da, Amerika'da,
Fransa'da, Belçika'da dünyanın her yerinde yetişmiş
insan zekâsını görmektesiniz; doktor olarak görüyor
sunuz, hukukçu olarak görüyorsunuz, bir yüksek mü
hendis olarak görüyorsunuz.
Oysa ki, benim bu insanlara ihtiyacını var. Kay
bolmuş Anadolu köyünü, barajı, elektriği, makineyi
işletecek, bulacak,-yönlendirecek ve benim kalkınma
mı bütünüyle temin edecek bu zekâya ihtiyacım var;
ama bu insanlar bırakıp gitmektedirler.
Ö5'le ise, bu konuda ciddî tedbirlerin alınması
lâzımdır. Mesele sadece bir ekonomik unsur mudur,
sadece sebep ekonomiden hareket eden bir keyfiyet
midir, yalnızca bu mudur? Kanaatimce hayır. Bu
nu derhal genişletmek suretiyle meseleye bir başka
yönden açıklık getirmek isterim.
İstanbul'un Boğaziçi'nin iki tarafındaki Türk - İs
lâm, Türk - Selçuk, Türk - Osmanlı mimarisinin eser
leri; İzmir'de. Konak'tan başlayıp Güzelyalı'ya ka
dar- uzanan hattın içerisindeki Türk mimarisinin
eserleri birbiri peşi sıra yıkılmakta, yerine beton bi
nalar yükseltilmektedir. Bu binaların yıkılmasındaki tek etken ekonomik; ama kendi insanımıza, Türk
millî kültürüne değer vermeyi, Türk sanatını sev
meyi, ona saygı duymayı ekonominin ötesinde, anc?k onunla varolabileceğim, yaşayabileceğini bir
miflî terbiye halinde verebilir isek, ne dışarda o çok
sayıdaki yetişmiş insan gücünü görebiliriz, ne de bi
zim kendi mimarimizin eserlerinin yıkılmasını gö
rebiliriz.
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Değerli arkadaşlarım, bir İngilize, isterseniz ye
ni bir yığın sömürgeler veriniz, ama karşılığında
Shakespeare'i isteyiniz vermez size, bir Shakespeare'i
vermez. Sokaklarını altınla baştan aşağı döşeyiniz,
insanlarının bugünkü refah seviyesini on katına çı
karınız; ama size Shakespeare'i vermez. «Hayır» der,
«Hepsi senin olsun, Shakespeare benimdir»
Öyle ise, Türk İnsanına, Türk eğitiminde Türk
millî kültürünün değerlerini, bir millî terbiye, bir mil
lî karakter halinde verme mecburiyeti vardır. (A. P.
sıralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dak'ikanızı rica
edeyim.
Görüşmeniz tahminen ne kadar daha devam eder?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Tahmin ederim yarım saatte ta
mamlarım.
BAŞKAN — Alınan karar gereğince çalışma sü
remiz dolmak üzeredir. Sayın Bakan yarım saat için
de konuşmalarını ikmal edeceklerini beyan buyur
duklarına göre, Sayın Bakanın konuşmasının hita
mına kadar oturumun devam etmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Bakan.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Sayın Başkana ve reylerini esir
gemeyen saygıdeğer milletvekillerine teşekkürlerimi
arz ederim.
Dil konusu üzerinde enine boyuna tartışmalar ya
pılıyor. Dil konusu üzerinde, yine elimizde Temel
Eğitim Kanunu var ve bununla ilgili olarak Hükümet
Programımızda getirmiş olduğumuz bir esas var.
Türk dili, neyi anlatmaya çalışıyoruz; söylemek is
tediğimiz husus nedir? Müsaade ederseniz bu konu
daki görüşlerimizi kısa hatlarıyle arz etmek istiyo
rum.
Dil'miz'in genç nesillere, özellikleri bozu'madan
ve aşırılıklara kaçınılmadan öğretilmesi, hem Bakan
lığın, hem de bütün öğretmenlerin temel görevidir.
Türkçenin, çağdaş eğitim ve ilim dili halinde zen
ginleştirilmesine çalışmak ve bu maksatla gereken
tedbirleri almak bize düşen görevdir.
Türk milleti çağdaş ilimleri ulaştıkları en son
merhalelere kadar takip etmek ve öğrenmek zorun
dadır. Bu maksatla çeşitli terimleri Türk Kültürüne
aktarırken, Türkçede karşılıkları bulunmayan keli
melere karşılık yeni kelimeleri yaratmak zaruretini
elbette duyacaktır. Bugüne kadar bu sahada bir çok
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yeni kelime icat edilmiştir. Bunlardan Türkçenin bün
yesine uygun olanlar eîbete okullarda da kullanıla
caktır. Dilimizin tabiî yollardan zenginleşmesine en
gel olabilecek aşırılıklardan, şahsî ve ilim dışı zor
lamalardan sakınılmasını istiyoruz; istediğimiz bu.
îiim dışı zorlamalardan sakınınız; sağlam, oturmuş,
Türk dil zevkine ve Türk ilim dili kaidelerine uygun
olarak talbiî yoldan gelişip zenginleşen Türkçeyi be
nimsiyor ve bunu geliştirmeye ve bunu mükemmel
kılmaya karar vermiş bulunuyoruz. Yunus'un dili,
Karacaoğlan'ın dili, Dede Korkut'un dili; bunlar ya
şıyor, bunlar bizim kendi dilimiz. Halkta yaşayan dil;
Türk dilinin zengin kaidelerine oturmuş dil; ilmî esas
ları benimsemiş olan dil; uydurmacılıktan kopmuş
dil; ölmeye mahkûm olan dil değil; zenginleşmeye
dönük olan dil.
tddia olunuyor ki; mevcut olan Türk dili ile
ilim yapılamaz. Yine iddia ediliyor ki; Türk dili fa
kirdir. Hayır, Türk xüli zengindir; Türk dili ile de
mükemmel ilim yapılabilir. Bu itibarla bizim üze
rinde hassasiyetle durduğumuz şey; Türk dilini zen
ginleştirmek, ihnîliğe istinat etmeyen çalışmalardan
Türk dilini kurtarmak, Türk dilinin kendine has gü
zelliğini, kendine has ahengini muhafaza etmektir;
yapmaya çalıştığımız şey budur.
Değerli arkadaşlarım, bir iki konuya daha değin
mek istiyorum. Mevcut olan kitapları tetkik ettiği
mizde; bu kitapların büyük bir kısmının, bilgi adı
altında bir yığın haberin genç zekâlara sadece ak
tarmaktan ibaret olduğunu görüyoruz. Bunların bü
yük bir kısmının hayatta geçerliliği yoktur. Çocuk,
değil okuldan ayrıldığı zaman, sınıftan teneffüse çık
tığı zaman; o ders kendisinden ayrılıp gitmiştir. Bu
tarz derslerin, ders adı altında çocuklarımıza veril
mesinde, öğretilmesinde yarar yok; zarar vardır.
Çocuklarımıza el'betteki geniş kültürlü, çocuğun fikrî
salâibetini geliştirecek, onun tekâmülünü sağlayacak
bilgiler verilecektir. Ama bunun yanında fevkalâde
önemli olan bir şey de var: Çocuğumuza şu suali
daima kendi kendine sordurtacak bir müfredat prog
ramını, bir eğitim sistemini uygulamaya mecburuz:
«Ben kimim, bu sırada niçin oturuyorum, benden ne
isteniyor?» Her öğrenci okulun her yaşında bu üç
suali kendisine sormak ve bunun cevabını bulmak
mecburiyetindedir. «Ben kimim, burada niçin oturu
yorum ve benden ne isteniyor?» öyleyse vereceğimiz
müfredat programının hayatta geçerli olması, çocu
ğun hayata atıldığı zaman sudan çıkmış bir balık
misali gibi yolunu, yöntemini bulamamanın telâşı içine
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kapılmaması ve en doğru düşünceyi kendi muhake
mesiyle bulabilmesi lâzımdır. Bu itibarla müfredat
programının ve ders notlarının gözden geçirilmesi
lâzımdır. Bu ders notlarının büyük bir kısmı eski
miştir, hayatta hiç bir geçirli yönü kalmamıştır. Büyük
(bir kısmının çağın gereklerine uygun bir tek jönü.
kalmamıştır. Verdiğimiz bu bilgilerin hiç birisinin o
çocuğun gelişmesinde yeri yoktur. O itibarla müfre
dat programlarının gözden geçirilmesi lâzımdır ve
çağın gereklerine uygun olması lâzımdır; aynı zaman
da da Türk millî değerlerine saygıyı belli bir karak
ter halinde kendi iç benliğinde duyacak bir anlayışı
verecek tarzda, ölçüde, muhtevada olması lâzım
dır.
Biz bu konuda bir çalışmanın içerisindeyiz, önü
müzdeki günlerde elbetteki Talim Terbiye'de de bu
konular tartışılacak ve hazırlanan bu kitapları, Ta
lim Terbiyedeki çalışmalarından sonra doğrulukları
ölçüsünde itibar görecektir.
Değerli arkadaşlarım, burada bir önemli noktaya
temas etmek istiyorum. Türk eğitiminde derslerde
bilhassa üç derse büyük ağırlığın verilmesi lâzım gel
diği kanaati içerisindeyiz. Birisi Türkçe dersi; birisi
matematik dersi; diğeri yabancı dil. Keşke mümkün
olsa da, bu üç dersi fevkalâde ağırlıklı bir ölçüde
şimdiden uygulayabilse idik, ama bu sene bu imkâna
sahip olamadık. Ama, şunu katiyetle belirtmek iste
rim ki, Türk eğitiminde ders programlarının tanzi
minde Türkçenin, matematiğin ve yaıbancı dilin ağır
lık kazanması lâzımdır. Burada bir önemli konuya
değinmek istiyorum: Beni yanlış anlamayacağınızı
ümit etmekteyim. Yeni bir dersin verilmesi lâzım gel
diği kanaati içindeyim. Bu, Dünya Düşünce Tarihidir.
Dünya düşünce tarihini genç kuşaklara vermeye mec
buruz. Bütün dünya düşünce sistemleri ve Türk dü
şünce sisteminin bu kitapta yeri olması lâzımdır ve
hu kitap çocuklara dünya düşünce sistemlerini, Türk
düşünce sistemini ve tarihini vermelidir ve çocuk bu
nun içerisinden doğruyu kendisi verilen derslerin so
nunda bulup ortaya koymalıdır.
Değerli arkadaşlarım, bir çok arkadaşım konuş
malarının bir iki yerinde bazı noktalara temas bu
yurdular; onlara da kısa kısa temas edeceğim.
Sayın Altınsoy'un konuşmasında «kadro kaydır
malarında isabetsizlikler olmuştur» tarzındaki düşün
cesine katılıyorum. Mümkündür tabiî, mümkündür.
Ama, bahsettiğiniz Talim Terbiye Dairesinin oraya
gönderilmesinin sebebi, bildiğiniz ölçü değildir. Gön
derilmesinin sebebi şudur : 1965'den bu yana dışarıda
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çalışan Türk işçilerinin çocuklarının eğitim meselesiy
le uğraşmışlardır. Ve şöylesine bir noktaya varmışım
da- : Buradan gönderdiğiniz her sene 100 - 120 tane
öğrenmenle dışarıda çalışan işçilerin çocuklarının tah
silini ikmal ettirmek, onlara Türk kültürünü unuttur
madan onları büyütmek mümkün değildir. Öyleyse
yeni bir şey yapmak lâzımdır ve Sayın Zekâi Baloğlıı, uzun yıllar Talim Terbiyede çalışmış bir arkadaş
olarak kendisinden rica ettim; «gidiniz, oradaki ülke
lerin insanları ile konuşunuz ve kendilerinden şun
ları isteyiniz : Bir çocuk kendi memleketinde eğitim ve
öğretimden hangi imkândan yararlanıyorsa, benim ço
cuklarım da aynı imkânlardan yararlansın ve ayrıca
kendi kültürümü, kendi millî değerlerimi unutturma
yacak imkânları da beraberinde getirsinler» dedim. Bu
görev kendisine verildi; huzurunuzda söylüyorum; isa
betli bir şey yapmışım ki bundan 15 gün evvel ilk an
laşmayı Avusturya ile yaptık ve Avusturya'da bir öğ
renci kendi hükümeti hangi imkânları veriyorsa, be
nim öğrencilerim de aynı imkânlara sahip olacaktır
ve dahası buradaki kendi Türk kültüründen, Türk
millî değerlerinden aynı şekilde yararlanma imkânla
rı da yapılan karşılıklı anlaşmaya, protokole derç edil
miştir. O itibarla, bu sadece böyle bir sebebe istinat
etmektedir. Bunu takip edecektir diğerleri.

da konan ödeneğin dışında fiilî, daha fazla ödemede
bulundukları halde, öğrenci kapasitelerini artırmamış
lardır. Bu itibarla sayın arkadaşımın bu konuda söy
lediği hususu paylaşıyorum, doğru görüş tarzı.

'Biliyorum Almanya'da 95 binden fazla Türk ço
cuğu vardır, okuyan. 95 binden fazladır, 6 yaşla 15
yaş arası. Hollanda'da, Belçika'da, Norveç'te; ama
oraya öğretmen arkadaşlarımızı gönderdik. Alman
ya'ya gönderdiğiniz 120 tane arkadaşla, 95 bin tane
çocuğun eğitimini, öğretimini yapmanız mümkün de
ğildir. Almanlar, bütün arkadaşlarımın bildiği gibi, ay
rı ayrı land'lar, kendi iç bünyelerinin içerisinde ayrı
eğitim sistemlerini uygularlar; eğitim sistemlerinin içe
risinde de ayrı ayrı öğretmenleri görevli kılarlar. Bu
öğretmenler kimdir? Öğretmen yetenekleri var mı
dır? Bir pedagojik formasyonu var mıdır? Yetiştir
diği öğrenciye ne verir? Bu yetişen çocuklar Türkiye'
ye nasıl geleceklerdir? Hangi fikrin sahibi olarak ge
lecektir? Bunların hepsi meçhuldür. İşte böylesine bir
anlayışı temin etmek için, kendilerine böylesine bir
imkân verilmiştir, başarılı bir şey yapılmıştır* bunu
ifada ederim.

Üniversiteye bugün girmek için uygulanan sınav,
seçme sınavı değildir, tasfiye sınavıdır. Her on kişi
den birini veyahut her üç kişiden birini al ikisini, sen
işe yaramazsın, kazanamadın buyurun dışarıda ka
lın tarzındaki anlayışla, meselenin doğru, âdil, eşit
yönü olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Öyley
se, belki bölgeleri dikkate almak suretiyle, mevcut
olan bu başarıdaki dengesizliği
ortadan gidermek
mümkün olacaktır. Ne günâhı var çocuğun Kabataş
Lisesinde okumadıysa, Galatasaray'da okumadıysa,
Sen Josef'te okumadıysa? Ankara Atatürk Lisesinde,
İzmir Gazi Lisesinde okumadıysa günâhı ne? Bu ço
cuğun hiçbir kabahati yok. Liseyi açmışız, İngilizce
öğretmeni vermemişiz. Bütün arkadaşlarımın, hepini
zin çok iyi bildiği bir konu. İngilizce, müzik, beden
eğitimi, resim öğretmenleri sıkıntısı fevkalâde had saf
hadadır. Bu öğretmenleri kendisine vermediğiniz za
man, çocuğun üniversite kapısında, üniversite sına
vında başarılı olması keyfiyetini kendisinden bekle
mek, zannediyorum ki, doğru bir şey değildir. O iti
barla konuya yeni bir açıklık getirilmesi lâzımdır.

Değerli arkadaşlarım, konuşmalarda, Cumhuriyet
Halk Partisi Grupu adına üniversite konusunda ko
nuşma yapan arkadaşım, bazı noktaları da kendisiyle
yüzde yüz paylaşıyorum, konuşmasının bir yerinde,
ki plandan alınmış görüştür, doğrudur; hükümetler;
'bilhassa 1968, 1969, 1970 yıllarında hükümetler, plan-

Yine aynı arkadaşım, Türkiye'nin değişik yerlerin
den sınava giren öğrencilerin başarı
derecesindeki
farklılıkların nedenlerini sıralarken ortaya koymuş
olduğu görüş tarzı -doğrudur. Eğitim coğrafyasından
gelmektedir ve haklıdır. Bu sıkıntının bertaraf edil
mesinde yapılan sistemler var. Fransa'da 50 tane üni
versite vardır. Bilebildiğim ölçüde arz ediyorum; ama
Fransa'da bölgeler esası getirilmiştir. Bununla anlatıl
mak istenen şey şudur : Erzurum'da sınava giren öğ
renci, İstanbul'u kazanıp İstanbul'a gitmektedir. Hayır
böyle bir şey yok. Fransa bölgeler esasını kabul etmiş.
Bölgeler esasından kastım şu; bir üniversite, eğer Er
zurum'da ise, bir üniversite İstanbul'da ise, bir üni
versite Çukurova'da ise, o bölgeye yakın olan insan
lar o üniversitede imtihana girerler ve o üniversitede
öğrenimlerine devam ederler. Bunu Fransa yapmış,
bir büyük ölçüde de uygulamıştır. Türkiye'de olur
mu, olmaz mı? Bir hayli münakaşa edilebilir; ama
huzurunuzda'şunu söyleyebilirim ki, bu konuda açık
lamada bulunan Sayın Orhan Oğuz'la derhal aynı
fikri, paylaşıyorum.

Değerli arkadaşlarım ,huzurunuzda bir şeyi söyle
yeyim : İstanbul'da yapılan bir panelde, Sayın İstanbul
Tıp Fakültesi Dekanı, mevcut olan iki fakültenin 6
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tane fakülte haline gelebileceğini ifade etmiştir, «peki
geliniz bunu yapalım» dediğiniz zaman, bunun neti
cesini almak, elbetteki Anayasanın 120 nci ve 1750
sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde kendi organ
larında bu iş geliştirilecektir; ama huzurunuzda bir
şeyi söylüyorum : Diyarbakır Üniversitesi Rektörü
bağırıyor; «Ben iki senedir anatomi dersini veremiyo
rum, bana öğretmen gerek.» Geçen sene de veremi
yor, bu sene de veremiyor; iki senedir anatomi dersi
yok. Orada tıp tahsili yapan öğrenciler rektöre soru
yorlar, «Anatomi dersini almayan insan nasıl doktor
"olur, bunu cevaplar mısınız» diye. Peki nasıl gide *
cek? Buraya nasıl gidecektir? 1750 sayılı Kanun, 6 ncı
madde, bir kuruluş ortaya çıkmış; ama işletilememiş.
Anayasa Mahkemesi, üniversitenin özerkliğine aykırı
mütalaa etmiş ve iptal etmiş.
Şimdi, hemen yeri gelmişken söyleyim; 1750 sa
yılı Kanunla ilgili üniversite kanunu hazırlıklarını ik
mal etmişizdir, Sayın Başbakanlığa da arz etmişiz
dir. Önümüzdeki günlerde Bütçeyi müteakip Meclise
gelecektir. Elbetteki artık yeni bir tek yükseköğrenim
'kurumu değil, bir konsey şeklinde hadise düşünül
mektedir; ama meselenin üzerinde fevkalâde hassasi
yetle duruyorum ve ifade ediyorum. Mevcut olan
Türkiye'deki üniversitelerin içerisindeki kapasiteleri
ni tetkik ettiğiniz zaman, Elâzığ Üniversitesi Rektö
rü isyan ediyor; Çukurova Üniversitesi Rektörü aynı
srkıntının içinde : «Bende de çocuklar var» diyor; ama
«Öğretmenim yok, bana bunları bulunuz» diyor. Bi
naenaleyh buna bir çözüm yolunun getirilmesi şart
tır, zaruridir. Bu; bizim, hepimizin topluca meselesi
dir. Bu sadece birimizin meselesi değildir. Diyarbakır'
daki çocuk, Erzurum'daki çocuk, Karadeniz Teknik
Üniversitesindeki çocuk bu toprağın insanıdır, bizim
insanımızdır. Öyleyse, ona öğretmenin verilmesi, üni
versite hocasının verilmesi hepimize düşen bir görev
dir. Binaenaleyh, arkadaşımın burada ortaya koymuş
olduğu keyfiyet doğrudur. Bunu yadırgamıyorum.
Değerli arkadaşlarım, bir iki konuya daha temas
edeceğim. Sayın Başkan, söylediğim zaman içerisin
de bitirmeye çalışıyorum.
Türkiye'de bugün en büyük sıkıntısı çekilen şey
ara meslek dalı insanıdır. Türkiye'de dört yüksek mü
hendise bir tekniker düşer, gelişmiş olan ülkelerde ise
tamamıyle aksidir, dört teknikere bir mühendis dü
şer. Öyleyse Türkiye'de ara meslek sınıfı insana, ara
meslek dalında yetişmiş insana ihtiyacımız vardır.
Türkiye'nin artık çok sayıda düz ortaokul, lise değil,
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Türkiye'nin artık çok sayıda meslek sanat okulları aç
ması lâzımdır. 1976 Programını, elinize gelmiş olan
Bütçeyi tetkik buyurursanız, bizim daha çok konuya
bu yönüyle ağırlık verdiğimizi, değerli arkadaşlarım
tespit edeceksiniz.
Burada bir önemli konu daha var, onu arz ede
yim :
Aynı şekilde yeni bölümler getirmeye mecbursu
nuz. Bir önemli şey daha var. Bu okullarda verilen
derslerin kitaplarını yeni baştan tanzıim etmeye mecbursunuz. Bu kitaplarla çağın gelişimini takip etme
niz mümkün değildir. Bu okullardan mezun olan ço
cuklarla, beceride başarılı bir çizgide yürümeniz müm
kün değildir. Bu kitapların yeni baştan düzenlenmesi
lâzımdır. Dahası, yeni bölümler açmaya mecburuz
dedim; telekomünikasyon, seramik; bunlar yeni bö
lümler. Bu bölümleri açmaya mecbursunuz, bir adım
daha ileri giderek söylemek istiyorum : Kız meslek
okulları, kız sanat enstitüleri; kuruluş gününden bu
yana geçen sürenin içerisinde bugün meseleyi tetkik
ettiğiniz zaman, bana göre fonksiyonunu büyük öl
çüde kaybetmiştir. Artık çiçekçilik, çocuk bakımı tar
zındaki lüks, amatör zevklerin tatmininden öteye git
meyen derslerin yerine, ekonomiye dönük, üretime
katkıda bulunan derslerin bu okullara girmiş olması
•lâzımdır ve biz bu sene, bu okullara bu dersleri ver
dik.
Değerli arkadaşlarım, bu yıl yapmış olduğumuz
çalışmanın sonucunda, 1975 planında, Kız Teknik
Okulu olarak planda yatırım yoktu. Biz 13 tane okul
yeni açtık. Ticaret okulu olarak planlanan sadece 10
idi devraldığımda, 24'e çıkardık ve Türkiye'de ilk defa
Akşam Endüstri Okullarını açtık; ilk defa açıyoruz.
Bir adım daha ileri atarak söyleyeyim; bir arkadaşım
konuşmasında «fukara edebiyatını, insan sevgisini söy
lüyorsunuz; bununla ilgili ne yapıyorsunuz» dedi. Bu
denildiği zaman bir tek cevabım olacak kendilerine :
Göreve başladığım zaman, parasız yatılı öğrencilerin
adedinin artırılmasını yetkili daire müdürlerinden rica
ettim; bana getiriniz bunları dedim. Geçen seneye na
zaran getirdikleri rakam artışı* sadece 17 idi. Olma
mış, bunda bir yanlışlık var dedim. Parasız yatılı öğ
rencinin sayısını, adedini artıracağız. Bu çocukların
okumaları lâzımdır; bu miktarı büytünüz. 17 getirmiş
siniz, geçen sene ile aradaki fark bu. 1974 - 1975,
1-975 - 1976 dilimindeki fark 17 kişi. Tekrar iade et
tim; rakam karşıma geldi : 21. 21 kişi artırdılar.
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Saygıdeğer arkadaşlarım, bu tarz bir düşünce ile
Türkiye'yi büyük kılmanız, sosyal adaleti sağlamanız,
fukara insanın okuma şansını, varlıklı insanın seviye
sine çıkarmanız mümkün değildir. Neticesi ne olmuş
tur? Meseleye müdahale etmemizin neticesinde, bu
farkı 4 500'e çıkardık. (A. P. ve M. S. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar) 17 fark, 4 500 fark; bizim
iktidarımızın bu.
Endüstriyel teknik öğretimde mevcut olan öğren
ci artışı % 30'dur. 104 yeni meslek şubesi açılmıştır.
1974 - 1975'e oranı % 16'dır. Endüstri .Meslek Lise
sinde 1974 - 1975 yılında müracaat edenlerin içinden
alınan öğrenci adedi 28 bindir. Biz yeni okul açmadık
bu sene. 6 ayda endüstri meslek okulu açılmaz. Ama,
mevcut imkânları seferber etmek suretiyle, geçen se
nenin alman 28 bin öğrencisine karşılık bu sene 50 bin
öğrenci aldık. Açtığımız 11 akşam endüstri okuluna
yeni 2 bin öğrenci aldık. Ticaret okullarının tamamın
da, Cumhuriyet Halk Partisinin 7,5 aylık hükümet dö
nemine göre, öğrenci artışındaki nispet % 45'tir.
Sayın arkadaşlarım, rakamı veriyorum; yeniden
açılan teknik öğretim kurumlarının sayısı, Sayın Ecevit Hükümetinde 45, halen açtığımız 83.
Değerli arkadaşlarım, bir büyük ölçüde, kapasite
ye temas ettiler. Bir iki noktası ile temas edeyim :
YAY - KUR, mektupta öğretim, bu konulara temas
ettiler. Hemen ifade edeyim; YAY - KUR, mektupla
öğretim filân değildir. Hiç ilgisi yok. «Adı değişti,
onun için böyle oldu». Hayır hiç ilgisi yok. Mektupla
öğretim bir eğitim sistemi değildir; sadece araçlardan
biridir, bir araçtır. YAY - KUR diye arkadaşların
bir kısmı ifade etti, «uzaktan Öğretim» filan değil. Öğ
retimin yaygınlaştırılması, yaygın yükseköğretim de
diğimiz zaman Halkevlerinin uyguladığı eğitim siste
mi aklınıza gelmesin. Bir meramı anlatmak için o'ke
limeyi kullanmaktayız. Bunun içerisinde 3 bölüm var.
Mektupla öğrenim dilimi var, doğru; devraldık. 1974
-1975 zamanında Sayın Üstündağ, eğer hafızamda
yanlış kalmadıysa veya Cumhuriyet Halk Partisinin
1973 seçimLerindeki yetkilileri, seçimler sırasında her
kesin üniversiteye sınavsız gireceğini ifade etmişler
dir. Hükümet oldular. Daha evvel vaat etmiş olduk
ları bu sözle karşı karşıya idiler. Mektupla öğretimi
bir eğitim birimi olarak, sistemi olarak kullanmayı
denediler. İlân ettiler ve «kontenjan açtık, 65 bin kişi
lik kontenjan yarattık» buyurdular. Doğru, ilân edi
len 65 bin, müracaat eden 45 bin. İmtihana giren
29 500. Eğer mevcut- olan yönetmeliği aynen uygulasaydık, yönetmeliğin 9 ncu maddesinin (D) bendini;
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:<teorik derslerin tamamından geçen ancak yaz uygu
lamalarına müracaat eder» hükmünü eğer aynen uy
gulamaydık, Ankara Ticaret Turizm Yüksekokulun
da imtihana giren 1 200 kişiden sadece bir kişi, An
kara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulunda imti
hana giren 1 800 kişiden sadece 11 kişi başarılı olmuş
olacaktı, o sizin yönetmeliğinizi aynen uygulasaydık.
Uygulamadık. Çocuklara bir ümit kapısı açılmıştı. Bu
çocukları münkesir kılamazdık. Tuttuk, döndük, An
kara Teknik Öğretmen Okulunda 2 dersten ikmale ka
lanlara, siz başarılı oldunuz dedik. Ticaret Turizm
Meslek Okulundan da 3 dersten ikmale kalanlara siz
de başarılı oldunuz dedik. Eğitim enstitülerinin ta
mamında .1 dersten başarısız olanların hepsine, siz de
başarılı oldunuz kardeşim dedik; buyurun geçiniz. Ve
bu yaz uygulamasını 9 bin öğrenciye teşmil ettik, ge
tirdik. Mektupla öğretimi başlı başına bir eğitim siste
mi olarak, eğitim sistemi halinde aldığınız zaman fev
kalâde yanlıştır. Biz bunu devraldık, 9 bin öğrencinin
3 200'ünü mevcut olan okulların içerisine daimî öğr
enci gibi kaydettik. Siz buradan devam ediniz, gidi
niz.
Şimdi mektupla öğretimle uygulanmak istenen sis
tem : Öğretmen yetiştirilecektir.
Sayın öğretmen arkadaşlarım, mektupla öğretim'e öğretmen yetiştiriliyor. Mektupla öğretimle yetişti'ilen öğretmen de beden öğretmeni, müzik öğretmeni,
^eslm öğretmeni de olacaktır. Öğretmenlik ayrı bir
?
ormasyonu gerektiren şeydir. O bir havadır, onu te
neffüs etmek lâzımdır. Bir pedagoji tahsili lâzımdır. Ve
mektupla öğretimde bunları yapacaksınız. Mektupla
iğretimle dünyanın hiçbir yerinde öğretmen yetişti
rilmez. Mektupla öğretimle ara meslek mensubu ye
tiştirilir, vardır; ama öğretmen yetiştirilmez. Yapma
ya çalıştığımız şey; mektupla öğretimin bu kısmını
devraldık, e, peki ikinci devraldığımız husus var; Hü
kümette göreve başlamadan evvel, merkezî sınav ko
mitesine müracaat edilmiş. Mektupla öğretim için kon
tenjan ayrılması istenmiş, ayrılmış. 18 bin kişilik bir
kontenjan ayrılmış. Ondan da 11 500 kişi müracaat
etmiştir, devraldık. Onu da devraldık üstümüze. O da
devam ediyor. Ama onun ötesinde yapmaya çalıştı
ğımız şey vardır : Örgün eğitim. Türkiye'de ihtiyaç
olan ara meslek insanını yetiştirmek. Türkiye'de 23
yerde yeni yüksekokul açılacak. Hayat bilimleri, sos
yal bilimler, teknoloji konusunda dersler verilecektir
ve bunlar bu sene 1 Marttan itibaren öğrenime açıla
caktır. 1 Marta fazla bir şey kalmadı.
Söylediğimiz şeylerin doğruluğu, yanlışlığı, akı ile,
karası ile ortaya çıkacaktır. Ne dereceye kadar doğ-
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ru söylemişiz, ne dereceye kadar avutma kabilinden
söylemişiz, her şey meydana çıkacaktır. Bunun dışın
da yapılan bir diğer şey, meselenin içerisinde eğitim
teknolojisini hâkim kılmak. Eğitim teknolojisi... Za
man zaman bazı Cumhuriyet Halk Partili arkadaşla
rım «Biz bunu geçen sene düşünmüştük» dediler. Sa
yın Genel Başkan Ecevit de, bütçenin tümü üzerinde
ki konuşmada bunları burada ifade ettiler. Benim tetk ikalımda, geçen sene televizyondan istifade etmede
bir tek adımın atıldığını görmedim. Bir çalışma yapıl
mış değil. Düşünce, hayal etmek. Hayal etmek ayrı
şey, uygulamak ayrı şey, inşa etmek ayrı şey. (A. P.
ve M. S. P. sıralarından alkışlar)
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Radyo televiz
yon okulunu kapattınız. Ben oradan geldim Sayın
Bakan. Yanlış söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz
yalan. (A. P. sıralarından «Otur yerine» sesleri, gürül
tüler)
BAŞKAN — Sayın Şimşek, böyle bir usul yok
efendim, rica ederim. Hemen yerinizden kalkacaksı
nız, her şeyi söyleyeceksiniz. Yok böyle bir usul.
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Anarşiyi Meclise de
getirdiniz.SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Anarşi başınızı
yesin.
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Senin başını yesin.
BAŞKAN — Çok rica ederim, hitap tarzınızı bi
raz düzeltin efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Deneme Yüksekokulu raporu : Size bir
tek cümle okuyayım : «25 . 2 .1975 tarih, Ege Üniver
sitesi Fen Fakültesinin teklif yasasını incelemek üze
re, Fakülte Kurulunun 7.2.1975 tarih ve 595 sayılı
kararı ile kurulan komisyon raporu : Millî Eğitim Bakanhğı, Eğitim Teknolojisi Stratejisi ve Yönetim Ku
rulunun öngördüğü alanlardan programlar geliştirmek
ve yaygınlaştırma olarak belirtilmiştir. Fakat bu so
nuçlarla ilgili hiçbir faaliyete rastlanamamıştır. Anla
şıldığı kadarıyle bu okul da lise öğretmeni yetiştire
cektir.» Rapor bu,
Profesörleri de okuyayım : Prof. Tevfik Karadağ,
Prof. Süreyya Aybar, Prof. Dr. Turgut Gündüz, Prof.
Dr. Rıza Çetin, Doç. Dr. Ali Fuat Cesur. Sizin Dene
me Yüksekokulu adı altında anlatmaya çalıştığınız şe
yin ne olduğunu yazmışlar burada. İşte bu Deneme
Yüksekokulu. Hiçbir şey yok.
Kıyımdan bahseden arkadaşlarıma, isimlerini ver
memek suretiyle bazı şeyleri okumaya çalışacağım.
Değerli arkadaşlarım isimler verdiler, elimdedir dos
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yalar. Bir müfettişin nasıl tayin edileceği kanunda sa
rihtir. Bu müfettişlerin tayininde takip edilecek yol
nedir, o da ortadadır. Kanun ortadadır, yönetmelik
ortadadır, usul ortadadır.
Sayın Üstündağ, ne yapmıştır? Kanunun gayet sa
rih hükmüne rağmen bir müfettişin tayin edilebilmesi
için aranan şartların hiçbirisi kendinde olmadığı hal
de, dosyasında ve karteksinde, tamamıyle baştan aşa
ğıya «fevkalâde başarılı olması lâzım geldiği» ibaresi
katiyetle belirli olmasına rağmen, kanunun amir hük
mü olmasına rağmen, hiçbirine itibar etmemiş; ne tef
tiş heyeti başkanının parafı, teklifi var, ne müsteşarın
narafı var doğrudan doğruya oturmuş bu arkadaşla
rın hepsini Bakanlık müfettişi tayin ermiştir. Bakanlık
müfettişi olarak tayin edilen bu arkadaşların hepsi
kanuna, usule aykırı olarak tayin edilmiştir. Kanun
lara aykırı tayin edilmiştir, usule aykırı tayin edilmiş
tir. Usulüne, kanununa aykırı tayin edilen müfettiş
ler için ne yapılırsa, biz de onu yaptık. Eğer bunun
adına kıyım diyorsanız, gene aynı şeyi yaparım. (A. P.
ve M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
Bir arkadaşım bahsetti, «sen hangi millî eğitim
nolitikasından bahsediyorsun, Yay - Kur'un başına
getirmiş olduğun Genel Sekreter Amerikan vatanda-.
şıdır.» Rica ettim, neyin nesidir bu, bana da getirin,
önümde bu nüfus sureti fotokopilerini çıkarttım, ne
dir? Nerede ne olmuştur? Gerçekten Amerikan va
tandaşı mı? Asker kaçağı mı?" Hadise nedir? Anlata
yım •,
Bu arkadaşın bir tarihte, bizim siyasî tarihimizde
- zaman zaman sırf bir şeyi anlatmak için söylüyo
rum, lütfen yanlış anlaşılmasın - siyasî tarihimizde
'<Tabutlük vakıası» diye geçer hadiselerde. Tabutluk
ta yattığı bir vakıa; gözlerini kaybetmek tehlikesi ile
karşı karşıya kalmış, bu da bir vakıa; gözlerini kur
tarmak için, ameliyatın olabilmesi için Amerika'ya git
tiği, o da bir vakıa. Bunlar doğru. Askerliğe müraca
at etmiş, gözlerini kaybe'tmeden evvel belli bir müd
det yapmış. Gözlerini kaybetmek tehlikesi ile karşı
karşıya kaldığı zaman Amerika'ya tedaviye gitmiş; te
davide iken Türk vatandaşlığından çıkarılmış. Doğru,
buraya kadar doğru. Müracaat etmiş...
ALİ ACAR (Samsun) — Tarihi kaç?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Söyleyeyim, hepsi burada, önümde, ga
yet açık söylüyorum, ne varsa.
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Tarihi söy
leyin de bağ kuralım.
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'MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Tarihini ne
yapacaksınız?
BAŞKAN — Efendim, bunun tarihini öğrenmenin
yolu da var,
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Danıştayda dava açmış, açılan davada
da kendisini avukat olarak Uğur Alacakaptan tem
sil etmiş ve davanın neticesinde de haklı olduğu orta
ya çıkmıştır. (A. P. ve M. S. P. sıralarından «Bravo»
sesleri alkışlar) Dosya elimde.
Bir arkadaşım, kendine göre sıfatları birbiri arkası
na yakıştırdı. Düşünce tarzıdır, bir şey diyemem; fakat
eğer böylesine bir münakaşanın içerisine girildiği za
man şunları arkadaşlarıma ifade etmek isterim.
Bakanlığı hiçbir zaman, hiçbir derneğin emrine
sokmama kararının içindeyim. Herhangi bir derneğe
gidip orada nutuk atmak suretiyle «Millî eğitimi siz
lerle başarılı kılacak» diyen insan değilim; bunu Sayın
Üstündağ yapmıştır. (A. P. ve M. S. P. sıralarından al
kışlar) Hiçbir tarafa gitmedim. Dernekler kendilerine
bağlı üyelerine hizmet ederler, meseleleriyle meşgul
olurlar; onlar yoluyla da millî eğitimin başarılı ol
masının gayretinde bulunurlar. Bunların hepsini say
gı ve şükranla karşılarım, ama Bakanlık hiçbir der
neğin emrine giremez. O en azından o Bakanlığın
içerisinde bulunan insanların haysiyetini, fikriyatını
rencide eder. O itibarla falanca derneğin emrine gir
mek suretiyle, Sayın Halk Partisi sözcüsü arkadaşım
«Birine sarılmak, birinden uzak kalmak» tarzındaki
bir ifadeyi kullandılar; bunu fevkalâde ciddiyetle red
dediyorum,
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yımlar meselesinde arkadaşlarım bir yığın tablolar
koyuyorlar; şu şundan ayrılmış, bu bundan ayrılmış.
Bunları Bütçe Plan Komisyonunda ve Senatoda dile
getirdim. Bütün bu rakamları alt alta koyabilirim,
tekrar da edebilirim; ama şunu katiyetle ifade ediyo
rum ki, arkadaşlarımın bahsettiği rakamların hiç bi
risi doğru değil. Bu rakamlar doğru değildir.
Bir kısım öğretmenlerin görevinden uzaklaştırıl
ması keyfiyeti Müdürler Komisyonu karanyle... (Gü
rültüler) Müsaade ediniz arz edeyim. Müdürler Ko
misyonu kararı kimin emriyle hareket edecek? Be
nim emrimle mi? Müdürler Komisyonunu teşkil eden
genel müdürler otururlar; Hukuk Genel Müdürün
den itibaren, Başhukuk Müşavirinden itibaren hepsi
oturur birlikte karar alır. Bu kararlan tetkik ettiğiniz
zaman ortaya çıkan tablo nedir? Kimler alınmıştır?
Niçin alınmıştır?
Sonra diyorum ki, arkadaşlarım bu konuda bazı
bilgileri doğru bilmiyorlar; lütfederseniz onlar hak
kında da bilgi arz edeceğim:
Mesken masuniyetini ihlâl, sarhoşluk, 1 yıl hapis,
141, mahkûmiyet, adam öldürmeye tam teşebbüs, kız
kaçırma; stajyerliğinin kaldırılmayarak görevine son
verilmesi...
Bunlar kimlerdir? Bunlar da var:
Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesi, devam edi
yor; hakkında soruşturma yapılan kimse 5 yıl; ikinci
bir hadise de 5 yıl 6 ay hapis, üçüncü bir hadise Türk
Ceza Kanunu 141, 142; dördüncü bir hadise sıkıyö
netim mahkemesinde daha evvel davasının devam et
mesi hali; beşinci hadise, komünizm propagandası
içerisinde bulunmak.
140'a göre uzaklaştırılanlar: Zina ve meskene te
cavüz, din, Tanrı ve Tü/klük aleyhine konuşma, öğ
renci ve halkı devlet idaresi aleyhine kışkırtma, bazı
kimselere haksız ve usulsüz olarak diploma verme...

İstediğimiz tek şey vardır; bütün öğretmenlerden
istediğimiz tek şey vardır: «Bu kanunda birleşmek.»
Hiç bir öğretmenden bunun dışında bir tek şey iste
memekteyim. İstediğimiz, genel amaçta ne yazıyorsa
buna aynen saygılı olmak, fırsat eşitliği, lâyık anlayış,
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Bunların hep
bilimsellik, planlılık ve demokrasi eğitimi... Bu ka-.,
siyle beraberiz Sayın Bakan.
nunda bir, beraber olan herkesle beraberiz. Ama bu
' MEHMET ZEKİ TEKÎNER (Nevşehir) — Bun
kanunları elinin tersiyle bir tarafa iten, kendine göre
lar mahkûm olmuşlar rnı?
yeni bir eğitim sistemi uygulamaya kalkan insanlar
olursa, onlara, bu kanunun içerisine girmeye davet
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
ederim. Bu kanunun içine girin... Bizim istediğimiz
(Devamla) — Teşekkür ederim. Bir kısmı var, mah
bunun dışında bir şey değil. Tek istediğimiz bu. Ve
kemelere verilmiş, kim ne, varsa hepsini okuyabilirim.
bugüne kadar da her yerde bu konuşmayı yaptım,
Sayın Başkan arkamdan devamlı ikaz ediyor; ken
bu konuşmayı yaparak gelmekteyim. O itibarla şunun
disine söz vermemiş olsaydım bunu daha uzun müd
emrinde, bunun emrinde... Hayır değiliz.
det devam ettirebilirdim.
Kıyım meselesini, kıyım adı altında ortaya ko
Şimdi, Sayın Üstündağ zamanında göreve, öğ
nulan meseleleri, sürgünler meselesi... Türkiye'nin
retmenliğe iade edilen ve mahkûm olmuş, aftan isti
neresi sürgün mahallidir onları da bilemiyorum. Kı
fade etmiş arkadaşları saymayacağım.
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Aldığımız bir tablo vardı. Aldığımız tablonun içe
risinde bazı okullarda plaklar
çalınıyordu. Plaklar
karşı karşıya iki kişi arasında değil, belli yerlerde öğ
retmenin, müdürün de bulunduğu belli; izni mizni
açık, rapor tanzim edilmiş, okulun müdürü ortada,
plaklar çalınıyordu. Bu plaklardan sadece bir iki ta
nesini sizlere arz etmek istiyorum: Birisi Uîaş'la ilgili;
birisi, «Uzatmalı itin biri Yusuf'u gaflette vurmuş,
ordu madalya göndermiş Yusuf'u vuran çavuşa...»

aklına bir şey gelir, lütfen sen ne zaman istersen söy
le beraber gidelim,» dedim. O okula birlikte gidelim,
mütenekkiren gidelim, herhangi bir arkadaşımın ara
bası ile gidelim kim ne yapıyor, kim nerede ne oynu
yor.. Beraber gidelim, kim kimi tahrik ediyor, kimler
var arkasında.. Ve ben bunları arkadaşıma söyledim,
bana dedi ki, «sen haklısın» dün oldu koridorda. De
dim ki, ben sana yazı ile resmen de yazdım, varsa
elinde bir belgen, bana göster.

Biz geldiğimizde öğretmen okullarında bu plak
lar çalınıyordu. Nurhak dağîaıından
bahseden bir
plak da vardı: «Dökülen kan yerde kalmaz, soraca
ğız hesabını. Dört bir yana haber salsam, öldü desem
inanır mı, dağlar bana geri verin Kadir'imi, Sinan'ı
mı» Bu plaklar da çalınıyordu. Bunlar da toplandı.
HASAN SEVER (Çanakkale) — Siz Sayın Genel
Başkan Eceviı'in beyanatını hiç okumamışsınız...
BAŞKAN — Sayın Sever, çok rica ederim, siz de
İçtüzüğü hiç okumamışsınız, rica ederim. (Gülüşme
ler, alkışlar)
HASAN SEVER (Çanakkale) — Çok okuyorum
ama siz yarım saat müsaade vermiştiniz.

Şimdi değerli arkadaşımdan soruyorum, rica edi
yorum, istirham ediyorum, «falanca yerden Atatürk'
ün resmi indirilmiş» diyorlar; rica ediyorum beraber
gidelim, bitirelim şu bütçeyi, ne zaman istiyorsan gi
delim.
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Hay hay, gide
lim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Huzurunuzda söylüyorum, lütfen ka
bul ediniz. Atatürk'ün resmini indirecek, onun yerine
bir başka resim koyacak insan bu bakanlıkta görev
yapamaz.. Bu kadar açık söylüyorum bunu, lütfedi
niz, lütfediniz. (A. P. sıralarından, «Bravo» sesleri,
alkışlar)
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Hay hay.
FAHRİ ÖZÇELİK (Antalya) — Ah öyle olsa. Ne
tatlı konuşuyorsunuz Sayın Bakan fakat uygulama
da...
BAŞKAN — Sayın Deniz, Sayın Özçelik lütfedi
niz efendim.
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Ee, peki gide
lim dedik efendim...
BAŞKAN — Söylüyorlar efendim, söylüyorlar.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Söylüyorum...
BAŞKAN — Sayın Bakan, karşıhklı görüşmeye
lim lütfen. Dışarda görüşür anlaşırsınız efendim lüt
fen... Tarihini, gününü tayin eder gidersiniz...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Sayın milletvekilleri, eğitimin amacı
milleti kamplara bölmek değildir, ama olmuştur. Her
türlü yıkıcı faaliyeti etkisiz kılmak için bize ne dü
şüyorsa onu yapmaya amadeyim, hazırım. Nereden
gelirse gelsin şiddet hareketine, hangi renge bürünürse, hangi renge girerse girsin kaba kuvvete mutlak
surette karşıyız.
Anlatmak, bazılarına inandırmak mümkün değil,
ne söylerseniz inanmayacak, ne söylerseniz kabul et
meyecek ve bir tarafından tutacak... Bunları size söy
leyecekler. Yeminine sadık öğretmen başımızın
tacıdır. Bunun bir başka türlüsünü de düşünmeyin.
Temel eğitim kanununu gönlünde yaşatan, Anayasa
yı benimseyen öğretmen mutlak surette baş tacıdır.
Kamplaşmaların olduğunu ifade ettim; âdeta, ta
raflar birbirini teslim alma yarışının içine girmiş in
sanlar var. İknada beraber olmaya kararlı değil, if
nada beraber olmaya, ifnada... Yok etmede kararlı
olanlar var. Bunların üstesinden birlikte gelmek lâ
zım. Bir insanın değil canının, bir insanın değil her
hangi bir tarafının, bir insanın burnunun kanamasına
tahammülümüz yoktur. Ama, iknada birbirini anla
ma.. Geliniz anlaşınız. Mümkün değil. Bir senatör ar
kadaşımdan rica ettim, iddia ediyorsun, «Ankara'da
bazı okullarda şu oluyor» diye, ben sana şu gün gi
delim dersem, belki ben orasını hazırlamış olabilirim,
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Anayasayı rafa koyarak Anayasayı sa
vunmak, Temel Eğitim Kanununu bir tarafa atarak
Millî Eğitim Temel Kanununu savunmak mümkün
değil, korumak da mümkün değil.
«Ben bu milletin çocuğuyum, bu toprakta yaşa
maktan, bu vatanda yaşamaktan memnunum, bu
bayrağın altında yaşamaktan gururlanıyorum» diyen
her insan, her çocuğa bağrımız açık. Bunu söylüyo
ruz, bunu ifade ediyoruz. Israrla ifade ediyoruz.
İnancımız odur ki, ideolojilere gönüllerini bağla
yanlar, ideolojilere başarılarını bağlayanlar mutlaka
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hüsrana uğrayacak. Türkiye'de hâkim olacak tek şey,
cumhuriyetçi demokratik parlamenter nizamdır. Bunun dışındaki bütün akımların, bütün fikirlerin mut
laka mahkûm olacağını, mutlaka başarısızlıkla ma
lul olacağını ifade ediyor, Yüce Heyetinizi saygıyle,
muhabbetle selâmlıyorum. (A. P. ve M. S. P. sırala
rından alkışlar)

idi. Şimdi, soru müessesesi ayrı bir müessesedir. Ko
laylık olsun diye, Bakanın konuşmasını bitirdiği an
da bu lazimeyi yerine getiriyoıduk. Arkadaşlarımın
söz hakkı mahfuzdur.

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.

BAŞKAN — Alınan karar gereğince, Millet Mec
lisinin 62 nci Birleşiminin 2 nci Oturumunu 21.30'da
toplanmak üzere kapatıyorum.

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce aldığınız ka
rar gereğince, çalışma süremizin saat 20.00'den bu ya
na kadar uzaması, Bakanın konuşmasını temin için

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın
Başkan, sataşmayla ilgili söz hakkımı kabul ediyor
musunuz?

(Kapanma saati : 20.50)

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılına saati : 21.30
BAŞKAN : Başkanvekjîi t Etem Kılıcoğlu
DtYAN ÜYELERİ : Hasan Tosyah (Kastamonu), Cemil Erhan (Ağrı)
BAŞKAN — Mület Meclisinin 62 nei Birleşimi nin 3 ncü Oturumunu açıyorum.
II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
B) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ
(Devam)
BAŞKAN — Görüşmelere

bıraktığımız

yerden

devam edeceğiz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Yazılı olarak müracaat eden sayın üyelferden baş
ka soru sormak isteyen arkadaşlarımız, lütfen isimle
rini kaydettirsinler.
Sayın İlcin, Sayın Karsu, Sayın Deniz, Sayın De
re, Sayın Tekin İleri Dikmen, Sayın İnce, Sayın Uy
sal, Sayın Şayiam,
HASAN SEVER (Çanakkale) — Sayın Başka
nım, yazılı olarak değil, sözlü olarak sorum var;
ismimin tespitini rica ediyorum,,
BAŞKAN -— Sayın Sever, sizin yazılı olarak bir
sorunuz var galiba.

HASAN SEVER (Çanakkale; — Ayrıca Bakan
dan bir temennim, dilek şeklinde bir sorum var, onla
rın dışında.
BAŞKAN — Temenni soru olmaz ki efendim.
İfade ediyorsunuz, hem temenni, dilek diyorsunuz.
HASAN SEVER (Çanakkale) — Sözlü soru şek
linde ama efendim.
BAŞKAN — Yazılı soruları okutuyorum efen
dim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadeleri
nizi saygılarımla dilerim.
Çanakkale
Hasan Sever
Sual 1. — 19 Aralık 1975 günlü demecinize rağmen;
eşlerinden ayrılarak başka illere sürdüğünüz Atatürk
çü ve devrimci 23 lise ve ortaokul öğretmeninin kı
yım sebepleri nelerdir? Demecinizin gereği olarak kaç
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öğretmen eşlerinin bulunduğu görev yerlerine geri
verilmişlerdir? Verilmemişse demecinizi nasıl açıklı
yorsunuz?
Sual 2. — Çanakkale Öğretmen Lisesinden birin
ci sömestr sonunda 100 yatılı ve 35 gündüzlü öğren
cinin, üst disiplin kurulu kararının aksine ve evraklar
da sahtecilik yapılarak yaratılan durum nasıl düzelti
lecektir? Öğrencileri, diğer dengi okullar kabul et
mediğine göre kaybolan birer yıllar nasıl geri kazan
dırılacaktır? Haksız işlemi yürüten müdür ve yetki
liler hakkında ne gibi işlemler yapacaksınız?
Sual 3. — Bayramiç Lisesi Müdürü Cahit Aksoy
öğrencilerine (Piçler) dediğini ve başka davranışları
sonucu üzücü büyük olayların çıktığını biliyor musu
nuz? Telgraf ve mektupla size bildirildiği halde ceza
landırmak şöyle dursun, izmir Millî Eğitim Müdür
Yardımcılığına atanmasını nasıl açıklıyorsunuz?
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nının direnmesine karşın; diğer illere gönderilmesini
nasıl açıklıyorsunuz? Suçu işleyenler hakkında ne gi
bi kovuşturma açtınız?»
Sual 8. — 8 ilçemizde ülkü ocakları açılması için
Millî Eğitim Müdürü ve Valiye telefonla sık sık emir
verdiğinizi nasıl açıklıyorsunuz?
Sual 9. — Rektör Kemal Bıyıkoğlu'nun davranış
larınız ve özellikle yazdığım raporla ilgili tutumunu
milliyetçi geçinen sizler nasıl izah ediyorsunuz?
Sual 10. — Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürü Mus
tafa Şen'in 6 400 mevcutlu okul öğrencileri içinde,
(Benim 6 000 tane düşmanım var.) demecini biliyor
musunuz? Biliyorsanız bu ülkücü akılsız müdür hak
kında neler düşünüyorsunuz? Hakkındaki kovuştur
maya ne zaman başlayacaksınız?
Sual 11. — Yerlerinden alarak kıyıma uğrattığı
nız Millî Eğitim Müfettişlerinin görevlerine iade edi
leceğini bir kurul toplantısında vaat ettiğinizden bu
yana kaç müfettiş eski görevlerine geri verilmiştir?
Sual 12. — Öğretmen bulmadan, araç - gereç sağ
lamadan lise ve ortaokul açmayı ve kurmayı, 4 du
varlı bir odacık bulmak için kolay ve basit uygulama
dan ne bekliyorsunuz? Bu davranış ve tutumunuzla
üniversite önündeki yığılışmanın hazırlayıcısı olmu
yor musunuz? Üniversiteye giremeyenlerin her yıl
sayısını artırmaktan ne yarar umuyorsunuz?
Sual 13. — Erkek Meslek Lisesinin sayısının artı
rılmasından yana mısınız? Yana iseniz bu okulların
değişik dallarından diploma alan yavruların iş bulma
da çektikleri güçlükleri biliyor musunuz? Biliyorsanız
bu yavrularımızın geniş Devlet olanak ve kredilerin
den yararlandırılacak büyük bir anonim ortaklık ve
ya holding halinde bir araya getirilmesini düşünüyor
musunuz? Bakanlığınızda bu konuda bir yasa tasarısı
üzerinde çalışmalar var mıdır? Böyle dışa bağlı mon
taj endüstrisinin her yönüyle millî ve lüks çıkarları
nın gereği ağır sanayiye dönüşmesinin yararına ina
nıyor musunuz? Çalışmalar varsa ne aşamadadır?
Yoksa ne zaman başlanacaktır?

Sual 4. — Bütün orta dereceli okullarımızda,
özellikle matematik, fen bilgisi ve yabancı diller ders
lerinin boş geçmekte olduğunu biliyor musunuz? Bil
diğiniz halde boşlukların doldurulması konusunda ne
gibi tedbirler aldınız? Sayılarının artırılması konusun
da çalışmalar var mıdır? Varsa gelecek öğretim yılla
rının yokluklarının giderilmesini vaat edebiliyor mu
sunuz?
Sual 5. — Kanunsuz ve partizanca bir davranışla açı
ğa alman 8 TÖB - DER yöneticisi için, Bakanlığınızla
Çanakkale Valiliği arasında çalışmalar yapılıyor mu?
Sual 6. — 2 yılını uzak illerde doldurdukları halde
Çanakkale'ye verilmeyen öğretmenlerin saayısı yüzleri
bulurken yeni okuldan çıkmış ve A. P. babaların ço
cukları öğretmenlerin, hemen Çanakkale ili emrine
verilmesini nasıl açıklıyorsunuz?
Sual 7. — Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü
Kemal Bıyıkoğlu'nun; haşhaş ekiminin yasaklanması ve
yerine buğdaygiller ekilmesini öneren AID örgütün
den 6 000 lira alınarak...
HASAN SEVER (Çanakkale) — 60 bin... İste
yerek okuyun.
Sual 14. — «Orta dereceli okullarda okul roze
BAŞKAN — Sayın Sever, bir arkadaşınızı bu şe
tinden
başka rozet takılmasın» genelgenizden sonra
kilde itham etme hakkını nereden buluyorsunuz?
ülkücü
ve komandocu müdür ve yardımcılarınızın
(Gülüşmeler) Efendim, 6 bin'i 60 bin okusa ne olur
Atatürk rozetlerinin takılmasını önleyen tutum ve
efendim?
davranışlarını nasıl karşılıyorsunuz? Hatanızı düzelt
DÎVAN ÜYESİ HASAN TOSYALI (Kastamo
mek
için yeni bir genelge yayınlamayı ne zaman ya
nu) — Yazılmış, silinmiş ve düzeltilmiş.
pacaksınız?
«... 60 bin lira alınarak düzenlenen raporu millî ,
Sual 15. — Irkçı ve Turancı ve Amerikan vatan
çıkarlarımıza ve bağımsız devlet haklarımıza tecavüz
daşlığına geçen R. Oğuz Türkkan'ın yeniden Bakan
kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorsanız, rektör
lığınızda yetkili yüksek bir mevkiye atanmasını milhakkında ne gibi işlemler yaptu diniz?- Rapora imza
koyan asistan, üniversite senatosu ve bölüm başka- ;; liyetçiliğinizle nasıl bağdaştırıyorsunuz?
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BAŞKAN —• Muhterem arkadaşlarım, bir hususu
arz etmeme müsaade buyurun:
Soruların bazıları daktilo ile yazılmış, bazıları ise
silik ve okunması zor, bazıları da el yazısı ile yazılmış.
Tabiî ilk anda o yazıları arzu edilen bir şekilde okumak
mümkün olmuyor.
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, iyi okuyamıyor.
BAŞKAN — Sayın Güneş, iyi okuyan arkadaştan
kastınız ne? Size göre bir şey mi bulalım da okuta
lım? Yüksek Heyetinizin seçtiği arkadaşlarımız oku
yor efendim.
Sayın Bakan, ayrı ayrı mı, yoksa hepsi okutulduk
tan sonra mı cevaplandıracaksınız yaîıut ne şekilde
cevap vermek istediğinizi ifade buyuracaksınız?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Tamamı okutulduktan sonra Sayın
Başkanım, yazılı olarak arz edeceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Devam edin efendim.
Millet Meclisi Başkanlığına
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşme
ler tamamlandıktan sonra Sayın Millî Eğitim Bakanı
nın aşağıda sorduğum soruyu cevaplandırmasını iste
rim.
Saygılarımla.
Nevşehir Millî Eğitim Müdürü Hazım Zeyrek,
Cephe Hükümeti Millî Eğitim Bakanınca Kırşehir
ili Boztepe Köyü Ortaokulu Türkçe Öğretmenliğine
atanmıştır. Danıştay atama kaı arını
durdurmuştur.
.Kararın Bakanlığa tebliğinden bir hafta sonra Hazım
Zeyrek, Sivas ili Eğitim Araştırma Rehberliği Merke
zi Uzmanlığına atanmıştır. Bu karar da Damştayca
durdurulmuştur. İkinci durdurma kararının Bakanlı
ğa tebliğinden on gün sonra Hazım Zeyrek, Maraş
ili Eğitim. Araştırma Rehberliği Merkezi Uzmanlığı
na atanmıştır. Danıştay, bu üçüncü atamayı da dur
durmuştur. Kararın Bakanlığa tebliğinden bu yana
üç aya yakın süre geçmiştir. Yürütmeyi durdurma ka
rarı uygulanmamaktadır.
Bugün Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan Bursa
Barosunun düzenlediği idarî yargı kararlarının uygu
lanması konulu sempozyumda Danıştay Üçüncü Da
ire Başkanı Sayın Orhan Özdeş, «Danıştay kararla
rının ve yürütmeyi durdurmayla ilgili kararların uy
gulanmaması Anayasayı ihlâl
suçudur. Türk Ceza
Kanununun 146 ncı maddesine uyan bir eylemdir.
Kararları uygulamayan bakanın Yüce Divana şevki
gerekir» demiştir.
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Aynı sempozyumda bulunan Türkiye Barolar Bir
liği Genel Başkanı Profesör Faruk Ereni ve Anayasa
Hukuku Profesörü Bahri Savcı da yukarıdaki görüşe
katıldıklarını bildirmişlerdir.
Şu durumda :
1. — Üçüncü atama ile ilgili yürütme kararı ne
zaman ugulanacaktır?
2. — Sayın Bakan, bu tutumunda Anayasayı ih
lâl etmediği kanısında mıdır?
Nevşehir
Mehmet Zeki Tekiner
Sayın Başkanlığa
Aşağıda arz edeceğim sorumun Millî Eğitim Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıyle rica ederim
Siirt
Abdülkerim Ziiân
Soru : Siirt'in (Eruh. Batman gibi) bazı ilçelerin
de görev yapan birkaç öğretmen hakkında Bakanlı
ğınızca Ocak ayı içinde gönderilen müfettişler tara
fından yapılan tahkikatta, bu öğretmenlere bazı soru
lar tevcih edilmiştir. Bu sorular arasında «Milliyeti
niz nedir?», şeklinde bir soru öğretmenlere yöneltil
miş midir? Nüfus Cüzdanlarında «Türkiye Cumhu
riyeti tabiiyesinde» oldukları hususu açıkça yazılı ol
duğuna göre bu soru ile, Bakanlığınız tarafından
«bölücülüğün» tahrik edildiği intibaı meydana gel
mez mi?
Müfettişleriniz vasıtasıyle öğretmenlere yöneltti
ğiniz bu soruyu, Anayasamızın «Herkes dil, ırk, cin
siyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep
' ayrımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir.» şeklin
deki 12 nci maddesiyle nasıl bağdaştıracaksınız?»
Sayın Trabzon Milletvekili Âdil Ali Cinel'in so
ruları :
«1. — Trabzon Öğretmen Okulu Müdürlüğüne
atanan okul müdürü hakkında :
a) Öğrencisine saldırıdan ötürü hakkında açığa
alınma işlemi olduğu söylenmektedir. Doğru mudur?
b) Doğru ise, böyle bir kimsenin kız - erkek öğ
rencinin, bir arada öğreniminde bulunduğu, konuya
hassasiyet gösteren bir bölgemizde öğretmen lisesi
müdürlüğüne atanmasını uygun buluyor musunuz?
c) Bu müdür döneminde öğretmen lisesinde çı
kan ve 80'ni aşkın öğrencinin uzaklaştırılmasına sebep
veren olaylar ile ilgili ne gibi tedbirler alınmıştır?
d) Uzaklaştırılan öğrencilerin
mağduriyetlerinin
giderilmesi için Bakanlığınızın
düşündüğü tedbirler
nelerdir?
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e) Bu olayların yönetimin kusurundan - yetenek- I nıflarma devamlarını sağlamak için hazırlığınız var
mıdır, nasıl olacaktır?
sizliğinden ileri geldiği tüm Trabzon kamuoyu tara
Zonguldak Milletvekili Sayın Zeki Okur'un sua
fından bilinmektedir. Yöneticiler hakkında bugüne
li :
kadar bir işlem yapılmış mıdır?
3. — Bazı lise ve ortaokul, meslek lisesi müdür
Sayın Bakan;
lerine, öğrencilerine, bazı gazete ve dergileri okut
Yurt dışındaki vatandaşlarımızın çocuklarının,
malarını, bir kısmını da okutmamaları için bir teb
din eğitimi için ilk fırsatta Yüksek İslâm-Enstitüsü
liğiniz olmuş mudur? Olmamışsa,
ve İlahiyat Fakültesi mezunlanndan - din ve ahlâk
Bu gibi, öğrencileri baskı ve tehdit eden müdür
dersleri öğretmenleri - de göndermeyi kararlaştırdıve öğretmenler hakkında herhangi bir tedbir düşünül
nız mı? Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenebilir mi
mekte midir?»
yiz?
İçel Milletvekili Sayın Süleyman Şimşek'in sual
Saym Başkanlığa
leri
:
Komşu memleketlerde tahsillerini tamamlayarak
1. — Öğretmen liselerinden kaç öğrenci uzaklaş
yurda dönen vatandaşların, diplomalarının muadeleti
tırılmıştır?
için giden heyet yurda dönerek raporu vermiş bulu
2. — Kaç yönetici görevden alınmıştır?
nuyor.
3.
— Kaç öğretmenin atanması yapılmıştır?
«Soru : 1. •— Verilen rapor müspet mi?
4. — Eğitimde, Anayasada öngörülen biçimde
2. — Müspet ise diplomaların tanınması için
fırsat ve imkân eşitliği konusunda bir hazırlığı var
Talim Terbiye Dairesine ne zaman emir Duyurula
mıdır?
cak?
Bingöl Milletvekili Sayın Hasan Celâlettin EzSaygılarımla.
man'ın sualleri :
Sivas
llköğretmen okullarından altı bin öğrencinin atıl
Ahmet Arıkan
dığı doğru mudur? Doğru değilse, uzaklaştırılan öğ
Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in sorula
renci sayısı nedir? Kitle halinde öğrenci atmanın se
rı :
bep ve izahı nedir?
, 1. — 1975 - 1976 öğretim yılı için Ticaret ve Tu
Artvin Milletvekili Sayın Ekrem Sadi Erdem'in
rizm Yüksek Öğretmen Okuluna puan bakımından
sualleri :
girecek durumda olmayan düşük puanlı öğrencilerin
1. — Her türlü atamanın Bakanlığın bir genelge
alındığı,, puan kartları üzerinde silintiler yapıldığı söy
si ile durdurulduğu doğru muduı?
leniyor. Doğru mudur? Size intikal ettiğine göre,
2. — Doğru ise bunun sebepleri ve hukukî gerek
herhangi bir işlem yaptırdınız mı?
çesi var mıdır?
3. — Atamaları veya nakilleri durdurduysanız
2. — Kahraman Maraş Öğretmen Lisesine 1975 buna mecburi hizmetliler ile eş durumunda olanlar da
1976 öğretim yılı için birinci sınıfa alınan öğrencile
dahil midir?
rin çoğunun düşük puanlı kişiler olduğu, yüksek puan
4. — Okullarda Atatürk rozetlerinin takıîmamalı bir çok öğrencilerin solculuk anlayışı içinde alın
madığı, bu durumun da bizzat Öğretmen Okulları Ge- [ sı için bir genelgeniz oldu mu?
Okullarda Atatürk büst ve panelleri indirilip yeri
nel Müdürlüğünce özel emirleri suretiyle bu yola I
ne bozkurt resimleri konduğu doğru mudur? Bu uy
gidildiği söylenmektedir. Bu duıum da Bakanlığını
za intikal ettiğine göre, ne gibi işlem yaptırdınız? Bu ı gulamayı Atatürkçülükle nasıl bağdaştırıyorsunuz?
5. — Eğitim konuları ve kıyımlarla ilgili soruları
hareket sosyal adalete, eğitim ve öğretimde fırsat eşit
mız neden süresinde cevaplandırılmıyor?
liğine aykırı değil midir?
3. — Gazi Eğitim Enstitüsü öğrencilerinden binlercesi okula devanı edememektedir. Bazı şubeleri
süresiz olarak kapatılmıştır. Kapatılan şubelerin tek
rar ne zaman öğretime açılması Bakanlığınızca düşünülüyor?
4. — Diğer can güvenliği için devam edemeyen
öğrencilerin, Gazi Eğitim Enstitüsündeki şube ve sı-

6. — Eğitimde, atama ve nakillerin belli aylarda
yapılması ve eğitime zarar vermemesi geleneğinin bozulmamasmın ve kış ortasında öğretmen sürmenin
1 nedeni nedir?
7. — Doğuda genellikle köy ve bucak ortaokul
ı
larında öğretmen açığı nedir? Bunların doldurulması
i için bir tedbir alınmış mıdır?
j
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8. •— Öğretmen liselerindeki ilerici gençlerin can
güvenliği sağlanıp, öğrenime devam olanağı verilecek
mi?
Sayın Tekirdağ Milletvekili Ömer Kahram'an'ın
soruları :
1. — Muvakkat olarak ilkokul, öğretmenliği yap
makta olan kaç öğretmen var? Bunlar halen çalıştığı
halde maaş alabiliyorlar mı?
2. — İlköğretim müfettişlerinin s teftiş yollukları
veriliyor mu? Verilmiyorsa ne zaman verilecektir?
3. — Meclis kürsüsünde ikide bir «Kavgamız var
dır» diyen Millî Eğitim Bakanına bu sözü bozkurtlar
mı söyletmektedir? Kavga olan yerde huzur olur
mu?
4. — Bakan olduğunuzdan bu yana kaç öğrenci
okullardan uzaklaştırıldı?
5. — Öğretim yapan kaç yüksekokul var, kapalı
kaç okul var?
Sayın Gaziantep Milletvekili Mehmet Özkaya'nın
sualleri :
1. — 1976 bütçesine Gaziantep merkez ve kaza
larında köyleri ile birlikte kaç adet ortaokul yapıla
cak ve kaç ortaokulu eğitime açma imkânınız vardır?
2. — Yine Gaziantep ve kaza köylerinde ilkokul
adedi kaç tane okul olacak, bu seneki ilâve sayısı ne
kadardır?
3. — Gaziantep'te açılacak olan Yay - Kur Yük
sekokulu kaç talebe okutacak, kapasitesi ne olacak ve
her sene talebe sayısı artabilecek mi?
Yozgat Milletvekili Ömer Lütfi Zararsız'ın sual
leri :
1. — Öğretmen okullarında din dersi okutuluyor
mu? Okutuluyor idi de sonradan kaldırılmışsa;
a) Hangi ders yılında, hangi gerekçe ile okutul
ması yasaklanmıştır?
b) Okutulmuyorsa, ilköğretimde din bilgisini
resmen okuyarak mezun olan öğretmen olmadığına
göre, bu dersleri kimler okutmaktadır?
c) Din bilgisi okumadığı için, bu ihtisas mevzu
unda tabiî olarak kendini yetkili görmeyen öğretmen
leri «İlla da din dersleri okutacaksın» diye zorlaya
bilir misiniz?
d) Okumamış olmasına rağmen, din dersi oku
tan öğretmen ne derecede faydalı olabiliyor?
e) Mezun olduğu okulda din bilgisi okumadığı
halde, okulunda din dersi okutmak zorunda kalan
öğretmenleri hiç olmazsa yaz tatillerinde elin konulu
seminerlerle, bu gibi öğretmen arkadaşların yetişme
lerine yardımcı olmayı düşünüyor musunuz?
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f) Bir ihtisas konusu olan din bilgisi dersleri,
bu ihtisas dalında öğretim ve eğitim yapan imam
hatip lisesi mezunları tarafından okutulmasını düşü
nüyor musunuz? Esasen Hükümet programındaki
Hükümet taahhüdünün tatbiki için Bakanlığınızca
bir çalışma var mı, hangi safhadadır?.
Sual 2. — Üniversitelerimizin muayyen ve uygun
bölümlerinde İslâm hukuku, - İlahiyat Faakültesi dı
şında - klâsik bir ilim olarak okutuluyor mu? Oku
tulmuyorsa, okutulması isteniyor mu? Bu konuda ça
lışma var mı?
Sual 3. — Yüksek İslâm Enstitülerinin akademi
yapılmasını düşünüyor musunuz? Bu konuda varsa,
çalışmalarınız hangi safhadadır?
Sual 4. — Maarif sistemimizde ağırlığını açıkça
gösteren mareryalizm ve inkarcı felsefelerin kaldırıl
masını düşünüyor musunuz? Çalışmalarınız varsa,
hangi seviyededir?
Sual 5. — Maarifimizin millîleştirilmesini - ki,
adına uygun bir mahiyet kazandırmak olur - düşü
nüyor musunuz? Bu konuda varsa çalışmanız hangi
safhalardadır? Çalışıyorsanız ortaya çıkaracağınız
millî projelerinizi önümüzdeki 1977 - 1978 ders yı
lında tatbik edebilecek misiniz?
Sual 6. — İlköğretim ve ortaöğretimde okutulan
ahlâk derslerinin müfredat ve kitaplarının kifayetsiz
liği geniş çapta kabul edilmiştir. O halde milletimizin
ahlâk anlayışı istikametinde düzeltmeyi düşünüyor
musunuz? Varsa hazırlığınız hangi safhadadır?
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Balıkesir
Milletvekili Sayın Necati Cebe'nin de bir önergesi
var. Yalnız, öğretmen isimlerini de buraya sıralamış
bulunuyorlar. Sadece zapta geçmesini temin için,
bunları yaptıysanız, bu soru niteliğini taşımayan bir
hal alıyor demektir. Bendeniz o kısmını hıfzederek
soru önergenizi okutuyorum.
NECATİ CEBE (Balıkesir) — Hay hay Başka
nım.
Soru 1. — Bakan olur olmaz başlattığınız ve kısa
sürede dev boyutlara ulaştırdığınız öğretmen kıyımı
na ilişkin 6 . 1 1 . 1975 tarihli yazılı soru önergemi
İçtüzükte belirtilen süre içinde niçin cevaplandırma- •
diniz? Söz konusu önergem, vaktinde cevaplandırıl
madığı için, sözlü soruya dönüştürülen sorular liste
sine mi eklenmiştir?
Soru 2. — Aile birliğini parçalayarak görev yerini
değiştirdiğiniz öğretmen sayısı, sınırlı olanaklarımla
yaptığım saptamalara göre, 78'dir. Gerçek bu iken,
«hiç bir öğretmeni eşinden ayırmadık» yollu demeçler
vermenizi nasıl açıklarsınız?
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Soru 3. — Aşağıda ad Ve soyadları yazılı 80 öğ
retmen Daruştaydan yürütmeyi durdurma karan al
mış oldukları halde, Bakanlığınız bu kararlan bugü
ne dek uygulamamıştır. Danıştay kararlarını uygula
mak Anayasa gereği olduğu halde, bunu yapmamanı
zı nasıl açıklarsınız? (Ve liste)
Soru 4. — Bir tamimle oluşturduğumuz kitap top
lama komisyonlarınca sakıncalı bulunup okul kitap
lıklarından çıkartılan kitapların adları nelerdir?. Ya
zarları kimlerdir?
Soru 5. — Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başka
nı Sayın Ecevit'in kitap toplatma girişiminize ilişkin
demecine verdiğiniz yanıt, Debliğler Dergisinde ya
yınlandı. Cumhuriyet tarihimizde ilk "kez, Tebliğler
Dergisi, siyasal iktidarın yayın organı gibi kullanıldı.
Bu olayın sorumluları hakkında herhangi bir işlem
yaptınız mı?
BAŞKAN — Sayın İlcin, buyurun efendim.
MİKAİL İLCİN (Hakkâri) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakana 3 soru tevcih edeceğim.
1. — Hakkâri ili halkının % 85'i hâlâ millî lisanı
olan Türkçeyi konuşamıyor. Bölge halkı için hayatî
önemi haiz memleketimiz için utanç verici bu tablo
nun ortadan kaldırılması ve cehalete son verilmesi
özel plan ve programla Millî Eğitim Bakanlığımızın
bütün olanaklarını seferber etmesiyle mümkün olabi
lir. Bakanlığın bu konuda alınmış veya alınması mu
tasavver tedbirleri var mıdır, varsa nelerdir?
2. — Hakkâri'nin yalnız 4 köyünde ortaokul açıl
mıştır. Ancak mahallen bina temin edilmediği için
tedrisat yapılamamaktadır. Bu 4 köyde ortaokul bina
sının yapımı için Sayın Bakan ne düşünüyor?
3. — Hakkâri'nin il merkezinde bir öğretmen oku
lunun açılması düşünülmekte midir, düşünülüyorsa
çalışmalar hangi safhadadır?.
Saygılarımla. (A. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İlcin.
Sayın Karsu, buyurun efendim.
. NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, okuyacağım soruların Sayın Bakan tarafından
açıklanmasını rica edeceğim.
BAŞKAN — Sayın Karsu, biraz daha ileri gel
meniz mümkün mü efendim?
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Ba
kan dinliyorlar.
BAŞKAN — Efendim, zapta geçiyor, zaten zap
ta geçmesini temin için zatı âlinizi de öne davet et
tim.
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NURETTİN
KARSU (Erzincan) — Bendeniz
Vekilden de dinlemelerini rica edeceğim.
BAŞKAN — Her halde kendilerine düşeni yapar
lar efendim.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Efendim,
okullarda özellikle Erzincan'da Atatürk rozeti taşı
yan Türk çocuklarının, bu rozetleri alınıp yere atılı
yor ve zorla kurt başlı rozetler çocukların bağrına
takılıyor.
a) Atatürk'çü olduğunu söyleyen Sayın Bakanın
bu konuda ne düşündüğünü öğrenmek istiyorum.
b) Günden güne tüm okulları kapsayan bu uy
gulamaya karşı ne gibi bir önlem almıştır?
2. — Okul ve üniversiteleri silâhla basan koman
do eylemlerinin okular açıldıktan sonra tekrarlanma
ması için ne gibi tedbir almıştır Sayın Bakan?
3. -r- Komando kongrelerine giden Sayın Bakana
verilen komando unvanı Sayın Bakanca benimsen
mekte midir?
4. — Erzincan'daki okulların, okullardaki öğret
men sayısını gösteren bir listeyi rica edeceğim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karsu.
Muhterem arkadaşlarım, müzakereleri tamamla
yabilmemiz için sabırlı olmaya da mecburuz, arka
daşlarımızın sorularının muhtevasını Sayın Bakan
cevaplandırırken takdir edecek. Onun için arkadaşla
rımız Bakanın yerine geçip o görevi üstlerine alma
sınlar, biran evvel bitirelim.
OSMAN CERAN (Ankara) — Sayın Başkan, sen
bakanları savunuyorsun. Acaba Sayın bakanların
müdafaasına Başkanlık vazifeli rni?
BAŞKAN — Sayın Ceran, bir haksız çıkışta bu
lunduğunuzu kabul edeceğiniz ümidi ile cevap vermi
yorum, tefekkür ederim.
OSMAN CERAN (Ankara) — Sayın Başkan,
özür dilerim, kusura bakmayın.
BAŞKAN — Sayın Deniz, buyurun efendim.
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Sayın Başkan,
1897 sayılı Yasanın geçici 7 nci maddesine göre,
ilkokul öğretmenleri terfi tavanı kaldırıldığı malumu
nuzdur. Buna göre ilkokul öğretmeni terfi dönemle
rinde bir sınava tabi tutulacak ve başarı gösterenler
1 nci ve 2 nci dereceye terfi edebileceklerdir. Ancak,
bu uygulamanın yapılabilmesi için, bu kanuna göre
bir yönetmelik hazırlanması gerekiyor mu? Oysa, bu
kanun çıktığı günden bu yana, bu yönetmelik hazır
lanmadığı için 1 nci ve 2 nci dereceye terfi edecek
öğretmenler bu haklarından mahrum edilmişlerdir.
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Acaba bıı yönetmelik hazırlanma durumunda mıdır?
Ne zaman tamamlanacaktır? Birinci sorum bu.
2. — Sayın Başkanım, bugünkü Milliyet Gazete
sinde şöyle bir ilân var: «İstanbul Yabancı Diller
Yüksekokulu Almanca Bölümünde gecelen ücret kar
şılığında ders okutmak isteyen Almanca öğretmenle
riyle, halen öğretmen olarak görevi bulunmayan; fa
kat Filoloji ya da eğitim enstitülerine gidenlerin, İs
tanbul Erkek Lisesi Cağaloğiu adresine çok acele baş
vurmaları duyurulur.»
Sayın Bakandan istirhamım; ne zaman böyle ilân
larla öğretmen değiştirmeye başlanmıştır? Bu değiştir
me öğretmen kadrosu ile bir yüksekokulu, öğretmene
gerekli formasyonu kazandırabileceğine inanmakta
mıdır? Bu ilânın neye delalet ettiğini, ne manaya gel
diğini ifade etmelerini rica ediyorum.
Üçüncü soruma geliyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN — Devam buyurun efendim, devam.
HÜSEYJN DENİZ (Malatya) — Seçim bölgem
Malatya'nın Akçadağ Öğretmen Lisesinden 400 öğ
renci dışarı atılmıştır. Bunun inkârı mümkün değil;
veliler sızlanıyor. Çeşitli makamlara, bu arada Sayın
Millî Eğitim Bakanına mektuplarla, dilekçelerle veli
ler başvuruyor; «Biz bu çocukları ne yapacağız?» di
ye. Çocuklardan son sınıfta olanlar da var, diğer sı
nıfta olanlar da var. Yurt ölcüsündeki bu kabil öğ
rencilerin sayısı 6 bin. Bu öğrencilerin dışarıya atma
yöntemi de şu : Okul müdürü...
BAŞKAN — Sayın Deniz, soru şeklinde ifade
buyursanız.
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Hay hay.
BAŞKAN — Hadiseyi anlatıyorsunuz, soru olmu
yor.
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Oraya bağlaya
cağım efendim.
BAŞKAN — Bağlayın efendim, bağlayın.
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Okulun müdürü
bir kısım öğrenciler eliyle, karşı grup öğrencileri teş
vik, tahrik ve suça yöneltiyor. Öğrenci kitlelerinin bu
rasına kadar geliyor, bir patlama noktasına geliyor;
bu öğrenciler okulda kendilerine reva görülen mua
meleyi protesto etmek, belirtmek amacıyle, bu mua
meleye dikkati çekmek amacıyle ya derse girmiyorlar
bir gün için, ya başka eyleme geçiyorlar. Bu eylem
suç sayılıyor ve öğrenciler dışarı atılıyor. Yurt ölçü
sünde sayıları 6 bin olan bu öğrenciler için ne düşü
nüyor Sayın Bakan? Sonra bu öğrencilerin büyük bir
kısmı başka okullarda okumak şartıyle tasdikname ile
uzaklaştırılan öğrenciler. Ancak öğretmen liseleri mü
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dürleri arasında bir anfeşma var; bu çocuk hangi
öğretmen lisesine giderse gitsin, alınmıyor. Devletin
6 yıl, 7 yıl, 5 yıl müddetle besleyip yetiştirdiği bu öğ
rencileri sokağa nasıl atacağız? Bunlar yarın her han
gi bir anarşik olayın içerisine girerse, bunların veba
li kime aittir?
3. — Sayın Başkanım, yine Adalet Partisi tek ba
şına iktidarda olduğu dönemde çeşitli yerlere, idarî
mekanizmalara getirilen çok güzide
arkadaşlarımız
var. Bunlardan birisi de, Hasanoğlan Atatürk Okulu
Müdürü. Öğretmen Okulları Genel Müdürü, bu mü
dürü çağırıyor, diyor ki; «Bana orada atmam lâzımgelen öğretmenlerin listesini getir.» Müdür, orada
atılacak öğretmenin olmadığını söylüyor.
BAŞKAN — Sayın Deniz...
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Efendim, soru
ya geleceğim...
BAŞKAN — Sayın Deniz, bir hususu ifade etmek
ihtiyacını hissediyorum.
Soruda şahsî
mütalaanın
dahi olmayacağı İçtüzüğümüzde zikredildiği halde,
siz başkasından aldığınız malumatı rivayeten ona
mesnet yapıyorsunuz...
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Mütalaa değil
Sayın Başkan.
BAŞKAN — O zaman sorunun bitmesi mümkün
değil. Ben size kolaylık olsun diye ifade ediyorum...
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Gazetelerde de
yayınlandı
BAŞKAN — Devam edin efendim.
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Şimdi bu mü
dür, genel müdürün ricasını kabul etmediği için mü
dürlüğü alınarak bir başka yere sürülüyor. Sayın
Bakanın bundan haberi var midir?
Bu kabil görevden alman müdürlerden haberi var
mıdır? Yoksa kendisi yanıltılıyor mu, aldatılıyor mu?
Malatya Atatürk Lisesi Müdürü, Malatya Turan
Emeks : z Lisesi Müdürü Halil İvan, Malatya Meslek
Lisesi Müdürü Mehmet Gökçe, Hekimhan Lisesi
Müdürü Ahmet Karlı ve Millî Eğitim Müdürü Halil
Tunçel hiç bir takibata uğrarnaksızın, en küçük bir
suçun sahibi olmadıkları halde yerlerinden neden alın
dılar?
Sayın Bakan, konuşmalarında bazı müdürlerin
tahkikatla ve Müdürler Komisyonu kararıyle alındı
ğını söyledi, biz de tasvip ettik, takdir ettik. Şimdi
Sayın Bakana soruyorum:
S : nop, Sivas, Hatay, Niğde, Millî Eğitim müdür
lüklerine atanan arkadaşlarımız, daha önce yine Ada
let Partisinin tek başına iktidar olduğu dönemde Mü
dürler Komisyonu kararıyle bir daha idarî görevler-
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de çalışmamak kaydıyle, sicillerinde kötü bir durum
olmadığı saptanmış olduğu halde, neden bu müdürle
ri Millî Eğitim Müdürü yaptınız?
Sorularım bundan ibarettir, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Dere, buyurun efendim.
HALİL DERE (Muğla) — Sayın Başkan, sorula
rımın Milli Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırıl
masını istiyorum.
1. — Kendilerinin de bulunduğu müfettişler top
lantısında 100 müfettişin naklini yeni öğrenmiş bulu
nuyorum. «Bu nakiller duracak» demişlerdi, acaba bu
sözünü yerine getirecek mi?
Sayın Bakanımızın dedikleriyie yaptıkları arasın
da çelişki görüyoruz, acaba hangisine inanacağız?
Sayın Bakan, TÖB - DER Genel Başkanına işbir
liği için mektup yazmışlar mıdır?
Dönemlerinde çeşitli nedenlerle kaç yüksekokul
ve kaç fakülte öğrenime kapatılmıştır?
İzmir - İkiçeşrnelik Halk Eğitim Merkezinde Ke
mal Fedai Coşkun'un odasındaki bozkurt resimleri
indirilmiş midir?
Milliyetçi Hareket Partisinde, müfettişlik görevi
olan bazı öğretmen ve yöneticiler bizzat o görevle
rinden ayrılmışlar raidir? Meselâ Afyon Ön Lisans
Okulu Müdürü sunî Komando Ordusunda albaydır,
albaylığı devam ediyor mu? Meselâ; öğretmen Bilâl
Gürel Milliyetçi Hareket Partisinin müfettişidir, mü
fettişlikten ayrılmış mıdır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim Sayın Dere.
Sayın îleri Dikmen, buyurun efendim.
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — 1. — Milli
yetçi Millî Eğitim politikasına zamanı idarelerinde
musallat olmuş lâyiklik dışı ve ırkçı tatbikatı var.
1975 yılında Sayın Bakanın tutumlarında bir değişik
lik olacak mıdır?.
Bu tatbikatı tasvip etmiyorsa,
Atatürkçülüğü
korumak için alınması gerekli tedbirler hususunda
düşünceleri nelerdir?
2. — Çeşitli okullardaki toplu tart ve ihraç işlem
lerinin temelindeki gerçek sebep nedir?
3. — Öğretmen tayini ve öğrenci kıyımı yılı
olarak damgalanan 1975 yılı gibi 1976 yılı da bu şai
beden nasibini alacak mıdır? Saygılarımı sunarım.
BAŞKA.N — Teşekkür ederim, Sayın İleri Dik
men. Sayın İnce, buyurun efendim.
SABRİ İNCE (Hatay) — Sayın Başkan, • Sayın
Millî Eğitim Bakanından aşağıdaki sorularımın ce
vaplandırılmasını rica ederim.
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Samandağı ilçesinde 700'e yakın lise öğrencisi 22
Aralıktan bu yana boykottadır. Bu boykota neden
olan yeni atanan lise müdürüdür. Lise müdürünün
tutumunun ne olduğunu da Sayın Bakan pekâla
bilmektedir. Hatay'dan birçok kişi Sayın Bakana gel
mişlerdir ve 22 aralıktan bu yana hâlâ lise müdürü
alınmadı ve devre kaybeden 700 öğrenci hakkında
ne gibi çare düşünülmektedir?
islâhiye Ortaokulundan öğretmen Durmuş Kebabçı ve gene islâhiye Lisesinden Zülküf Kaya'nın
hakkında hiç bir inceleme yapılmadan görev yerleri
nin değiştirilmesi hangi gerekçeye dayandırılmakta
dır?.
Bakanlığın müfettişlerinden Hurşit Kilıçaslan, Ha
tay'da Millî Eğitim Müdür Yardımcısı iken daire
personelinden bir bayan ile gayri ahlâki davranışın
dan dolayı tahkikat yapılmış; Disiplin Kurulu karan
ile başka bir yere nakledilmiştir. Siz Bakan olduk
tan sonra hakkında Disiplin Kurulu kararı olan,
mesai arkadaşîarıyle de aynı anlam ve ideolojide bu
lunan bu kişiyi Bakanlık müfettişliğine atadınız. Bu
yaptığınız acaba doğru mudur, kanunî midir?
Hatay Millî Eğitim Müdürü Ali Öztürk'ün yasa
dışı davranışlanyle ve İlköğretim Müdürü Ali Kibar
ve buna benzer birçok ilköğretim müdürleri yer de
ğiştirmiştir ve öğretmen olarak aynı ilçeye atanmıştır.
Bu görevini aynı ilçede öğretmen olarak yapan bu iki
kişi hakkında ne gibi gerekçe vardır?
Gaziantep Oğuzeli ilçesine bağlı Boğazpınar bu
cak merkezine köy halkı tarafından 1969 yılında bir
ortaokulun teemeli atılmış, subasman seviyesine ge
tirilmiştir. Birçok masraf yapılarak subasman seviyesi
ne getirilmiş bu ortaokul binasının tamamlanması ve
çalışır hale gelmesi için Bakanlığınız ne düşünmekte
dir? Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın İnce. Sayın
Uysal?.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sordular
efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Sever, buyu
run efendim.
HASAN SEVER (Çanakkale) — Sayın Başkanım,
Sayın Millî Eğitim Bakanı konuşmaları sırasında, Türk
millî eğitimi üzerinde baskıları sayarken; kapitalist
baskı, komünist baskı, Hıristiyan misyonlerîerin bas
kısı ve Siyonistlerin baskısından bahsetti. Biz zannedi
yorduk ki geniş açıklamalarda bulunarak; sadece bun
ları saymakla yetindi. Bu konuda ben ve Meclisin di
ğer üyeleri ciddi, ayrıntılı bir açıklama bekliyoruz.
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Bu konuda eğer şimdi hazırlarsa açıklamasını yapsın
lar; biz öyle bekliyoruz. Yapmaları gerekli olduğuna
inanıyorlarsa.
ikinci sorum: Tayin ve Atama Yönetmeliğinin 35
nci maddesi Danıştay tarafından iptal edildikten son
ra kendilerinin ve diğer daire müdürlerinin çok zor
durumda bırakan bazı ısrarlar karşısında yeni başka
hükümler getirilmesi düşünülüyor mu?
Üçüncü sorum: Hakkında tahkikat açılan öğret
men ve müdürlere gönderilen müfettişler Anayasanın
açık hükmüne rağmen, «Kimse vicdanî kanaatlerini
açıklamaya zorlanamaz» dendiği halde, Anayasanın
bu hükmüne aykırı sualler Bakanlık tarafından ısrarla
düzenlenmekte ve sorulmaktadır. Anayasaya inanmış
bir milletvekili ve Cumhuriyetin Hükümeti olduğunu
iddia eden bir Bakan buna ne dereceye kadar cevaz
verir? Saygılar sunarım,
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sever. Sayın
Şayiam, buyurun efendim.
SAİT SAYLAM (Kırşehir) — Sayın Başkan, aşağtdaki sorumun aracılığınızla Sayın Millî Eğitim Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasını rica ederim.
1. — Kırşehir Eğitim Enstitüsünde 27 öğrenci
okuldan uzaklaştırılmıştır. Bu öğrencilerin
okuldan
uzaklaştırılmasının nedeni? Sayın Bakan bu hususta
ne düşüncededir? Bu öğrencilere bir başka okulda tah
sillerine devam imkânı tanınacak mıdır.?
2. — Ankara Atatürk Lisesi müdürlüğünden emek
li Veli Soysaldı, Sayın Millî Eğitim Bakanı tarafından,
emeklilik işlemi kaldırılarak Millî Eğitim Bakanlığı
müsteşar yardımcılığına getirilmiştir. Daha sonra Ve
li Soysal görevden uzaklaştırıldı, görevinden tekrar
emekliye sevk edildi. Tekrar emekliye sevk nedeni ne
dir? öğrendiğime göre bugünlerde Veli Soysal tekrar
göreve alınmış. Emeklilik sebebi nedir, tekrar göreve
alınmış sebebi nedir? Bu sorularımın cevaplandırılma
sını istiyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şayiam. Sa
yın Kangal, buyurun efendim.
EKREM KANGAL (Sivas) — Sayın
Başkan,
mevcut üniversite, akademi ve yüksekokullarda ülke
nin ekonomik kalkınması ve sosyal gelişimi için yıllar
itibariyle kaç yüz adet araştırma projesi ele alınmıştır,
sonuç nedir? Bu araştırma projelerinde tatbikata inti
kal eden önemli projeler nelerdir, yıllar itibariyle?
2. — Mevcut üniversite, akademi ve yüksekokul
larımızda bir öğrenci devlete kaça mal olmaktadır
(Yıllar itibariyle her üniversite, yüksekokul ve akade
miler itibariyle)?

21 . 2 . 1976

O : 3

3 —• Yine mevcut üniversite, akademi ve yüksek
okullarımızda yıllar itibariyle bütçenin bir değerlendi
rilmesi yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonuç nedir?
Bunları aracılığınızla sayın Bakandan yazılı olarak rica
ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kangal.
Sayın Şimşek buyurun efendim.
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Sayın Başkan,
Sayın Millî Eğitim Bakanından, sizin aracılığınızla ri
ca ettiğim soruları arz ediyorum:;
1. — Mersin İlköğretmen Okulundan uzaklaştırılan
ve Türkiye'de birçok ilköğretmen okullarından uzak
laştırılan öğrenciler gibi, Mersin'den de uzaklaştırılan
öğrencilerimizin bir kısmı Danıştaya dava açmışlar
dır. Danıştaydan olumlu bir cevap alabildikleri tak
dirde, acaba sayın Bakan bunu uygulayacaklar mıdır?
2. — Özellikle Sayın Bakanın icraatı döneminde
atanan Millî Eğitim Müdürlerinden, hizmet gördükle
ri illerdeki solcu öğretmenlerin her ayda bir listesinin
istendiğini, bunu kabul eden kişilerin yeni Millî Eği
tim müdürleri olarak atandığı söylentisi
yaygındır,
bunun doğruluk derecesi nedir?.
3. — Atatürk Lisesi Müdürü iken, Sayın Üstündağ'
in Bakanlığı sırasında emekliye sevk edilen ve bilâhara Milliyetçi Hareket Partisi genel müfettişliğini de
ruhte eden Veli Soysaldı'nın, müsteşar muavinliğine
atandığı doğru mudur? Doğru ise, müsteşar muavin
liğinden niçin alınmıştır? Veli Soysaldı bugün hangi
görevdedir? Veli Soysaldı Milliyetçi Hareket Partisinin
hâlâ müfettişliğini deruhte etmekte midir?
4. — Alanya Lisesi Müdürü Refik Pakalın, Bakan
lıkça, bir hayli takdirname ve teşekkürü olduğu halde,
hakkında hiç bir tahkikat yapılmadan görevinden alın
masının sebebi nedir? Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şimşek.
Saym Kayıhan, buyurun efendim.
ORHAN KAYIHAN (Amasya).— Sayın Başkan,
aracılığınızla sayın Bakanın aşağıdaki sorularımı ce
vaplandırmasını rica ediyorum.
1. — Başkent Ankara'nın Abidinpaşa Lisesinde ço
cuklar ölmekte, okula hücumlar yapılmakta ve binanın
camları kırılmaktadır. Sayın Bakan bu okulda okuyan
öğrenciler ve ders verenler hakkında can güvenliği ba
kımından ne gibi tedbirler düşünmektedir?
2. — Yine Abidinpaşa Lisesinde asılı bulunan kurt
başı yerinde durmakta mıdır?.
3. — Seçim bölgem olan Amasya'nın bir ilçesi Su
luova'nın ortaokulu ve liselerinde fen dersleri öğret
menleri mevcut değildir. Bu öğretmenler ne zaman ata
nacaktır?
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4. — Amasya ve ilçeleri ortaokul, lise ve dengi
okullarında terör yaratan komandolar hakkında Sa
yın Bakan ne düşünmektedir?
. 5. — Ülkü 1 toplantılarına çiçek, TÖB - DER ve
ilk - Sen kongrelerine polis göndermelerinin sebeple
ri nedir?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayıhan.
Sayın Ceran, buyurun efendim.
OSMAN CERAN (Ankara) — Sayın Başkan,
aracılığınızla Sayın Bakandan şu soruların cevapla
rını rica ediyorum:
1. — Son Senato seçiminden sonra, Cumhuriyet
Halk Partisinin kazandığı köylerden, isteği dışında
nakledilen öğretmen sayısıyle, Adalet Partisinin ka
zandığı köylerden, isteksizliğine rağmen nakledilen
kaç öğretmen vardır bunu sormak istiyorum.
2. — Türkiye'de kendi zihniyetinde olmayan ba
şarılı öğretmenleri ve idarecileri eğitim hayatımızın
dışında bırakılmakla, Sayın Bakanın Türk eğitimine
ne kadar zarar verdiğini müşahede ediyoruz. Acaba
Sayın Bakan, bu davranışıyle, millî eğitimimizin faydalılığını zedelemiş olmasının farkında mıdır? Bu
nu soruyorum,
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Aytaç, bu
yurun efendim.
HARUN AYTAÇ (Bolu) — Sayın Başkan, zati
âlinizin aracılığı ile Sayın Bakanımıza üç soru sor
mak istiyorum.
1. — Bugün hiç bir yüksekokula giremeyen 6 bin
civarında yüksek imam hatip okulu mezunu vardır.
Altı tane yüksek İslâm enstitüsü bulunduğu halde ve
buralarda yer bulunduğu halde bu talebeler alınma
mıştır. Neden alınmamıştır?
Yüksek İslâm Enstitülerine alınmayan altı bin ci
varındaki bu imam hatip okulu mezunları, Yay Kur'a alınacak mıdır? Yay - Kur'a alınacaksa, askerî
tescil durumları ne olacak, tescilleri yapılabilecek mi
dir?
Üçüncüsü; Bursa Yüksek İslâm Enstitüsüne 150
talebe alınacağı ilân edildiği halde, 75 talebe alındı
ğı söylenmektedir, bunun aslı var mıdır? Doğru mu
dur? Mümkünse şimdi şifai olarak, değilse yazılı ola
rak cevap vermesini rica ederim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Aytaç.
Sayın Yaylalı, buyurun efendim.
ZEKAÎ YAYLALI (Erzurum) — Sayın Başkan,
sonradan devletleştirilen yüksekokul ve akademiler-

21 . 2 . 1976

O :3

deki öğretim üyesi yahut asistanlık seviyesinde bu
lunan arkadaşlar, diğer yüksekokul ve akademiler
de olduğu gibi asistanlık müessesesi şeklinde değil de,
sözleşmeli personel olarak istihdam edilebiliyorlar
mı? Ve, bu asistanların akademik kariyer yapma im
kânları yok mudur? Bu hususun Bakan tarafından
cevaplandırılmasını rica ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yaylalı. >
Sayın Güneş, buyurun efendim.
MUSTAFA GÜNEŞ (Gaziantep) — Sayın Baş
kanım, aracılığınız ile aşağıdaki sorularımın sayın
Bakan tarafından cevaplandırılmasını arz ederim.
Gaziantep ili ve ilçelerine bağlı köy ortaokullaları. binaları öğretime uygun değildir? Ortaokulu bu
lunan köylerimiz kendi olanakiarıyle birer ortaokul
binası yapmak için, 1969 yılında teşebbüse geçerek,
subasman seviyesine getirmişlerdir. Sayın Bakanın,
yarım kalmış köy ortaokulu binalarının hangi yılda
tamamlanacağı hakkında bir çalışmaları var mıdır?
Yarım kalan köy ortaokulları şunlardır:
1. — Oğuzeli ilçesi Doğanpınar bucağı
2. — Oğuzeli ilçesi Elbeyli bucağı.
3. — Nizip ilçesi Orul kasabası.
4. — Nizip ilçesi Mizar kasabası.
5. — Nizip ilçesi Çiftlik köyü.
6. — Nizip ilçesi Ekinci Köyü.
7. — İslâhiye ilçesi Sakçagöz kasabası.
8. — Nizip ilçesi Hiyam kasabası.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Güneş.
Sayın Bakan, yazılı ve şifahî soruları okutmuş
ve dinlemiş bulunuyorsunuz. Cevaplarını, takdir öl
çüleriniz içinde nasıl verebileceğinizi lütfen ifade edin.
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER
DEM (Devamla) — Sayın Başkan, sizin de tespit
buyurduğunuz gibi, aşağı yukarı 70'den fazla sual tev
cih edilmiş bulunmaktadır. Bu suallerin büyük bir kıs
mı, arşivlere istinat eden çalışmayı gerektiren cevap
lara muhtaçtır. Muhterem Heyetiniz ve zatı âliniz eğer
kabul buyurursa, hepsine yazılı olarak cevaplarımı arz
edeceğim efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
İçtüzüğümüzün tespit ettiği süre içinde yazılı ola
rak cevaplarını lütfedersiniz efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ER.
DEM (Devamla) — Teşekkür ederim.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Baş
kanım, müsaade ederseniz, İçtüzüğün 70 nci maddesi.
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BAŞKAN — Sayın Üstündağ, daha önce de ben
sizin müracaatınızı almış bulunuyorum. Müsaade eder
seniz, son sözü, sırası gelmiş arkadaşa vereyim, bu
muameleyi ikmal ettikten sonra sizleri dinleyeceğim
efendim.
Son söz Sayın Mustafa Cesur'un. Buyurun efen
dim. (A. P. sıralarından alkışlar)
OSMAN AYKUL (Burdur) — Yanlışlık var Sa
yın Başkan, daha önce benimdi. Daha önce bildirildi.
Mümkün değil.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Cesur. Sayın Aykul, bana verilen listeye göre muamele yapıyorum, iş
lem yapıyorum. Bir hata olabilir, İtirazınız üzerine
şimdi tekrar bakmak isterim. Bendeniz notuma da al
mışım, «Son söz Mustafa Cesur diye» yazmışım.
Tekrar bakarım. Bir dakika Sayın Cesur.
Şimdi Sayın Aykul, şahsınızda bütün arkadaşları
mı da, herhangi bir düşünceye sevk etmemek için, tet
kik ederek ifade ediyorum: Bugünkü görüşmelerimi
ze göre, Sayın Hasan Özçelik, Sayın Turgut Toker'e
sırasını vermişler. Sayın Turgut Toker de, Sayın Mus
tafa Cesur'a devretmiş.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, ve
rilmiş olan yazılı öneri, eğer ortadan kaldırılıp bu
Mecliste tahrif ediliyorsa bir söyleyeceğim yok. Sayın
Özçelik ikinci sırada kişisel olarak konuşmalarını aldı
lar ve o gün imza karşılığı devretmek suretiyle bana
verdiler. Ben, o gün görevlilere Cumhuriyet Halk Par
tisi Grup odasında teslim ettim. Aynen diğer durum
larda olduğu gibi onun da yerini ve sırasını alması ge
rekir.
BAŞKAN — Sayın Aykul, bir dakika efendim. Sa
yın Aykul, zatı âliniz bir imza ile size devrettiğini ifa
de ediyorsunuz. O bizim elimizdeki resmî evrakta yok.
Ama, Sayın Turgut Toker'e devrettiğine dair burada
imzalı belgesi var.
HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Sayın Başkan,
bir Divan Üyesi olarak, konuyu açıklamak istiyorum.
BAŞKAN — Müzakere açmadım Sayın Deniz,
müzakere açmadım ki efendim. (Gürültüler)
OSMAN AYKUL (Burdur) — İlk önce Sayın Ha
san Özçelik..
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Sayın Aykul, si
ze evvelâ devretmiş olabilir. Şimdi kendi bilgisine de
müracaat ederiz. Fakat bizim elimizdeki resmî evrak
ta...
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, dev
retmiş olabilir mi? Yazıyı görelim. Eğer oradaysa..
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BAŞKAN — Eğer sizi ikna etmek sadece burada
ki yazıyı görmenizle oluyorsa buyurun.
Sayın Özçelik, söz sıranızı kime verdiniz efendim?
HASAN ÖZÇELİK (Ankara) — Turgut Toker
beye devrettim. O da Sayın Cesur'a vermiş.
BAŞKAN — Sayın Toker'e verdiniz. O da Sayın
Cesur'a devretti. Bu vesileyle.. (Gürültüler)
OSMAN AYKUL (Burdur) — Sayın Başkan, na
muslu insanlar verdiği sözü geri alır mı?
BAŞKAN — Sayın Aykul, bu vesileyle bir hususu
ifade etmek isterim. Bazı arkadaşlarımız bütçe müza
kereleri başladığı günden beri, bu nevi itirazları icap
ettirecek, söz haklarını devir işlemi içine giriyorlar.
Bizi de..
OSMAN AYKUL (Burdur) — Diğer parlamenteri
müşkül duruma sokmaya hakkı var mı?
BAŞKAN — İfade ediyorum efendim. Zatı âlini
zin ifade edeceğinden daha ağır bir üslup içinde ifa
de ediyorsun.
Sayın Aykul, sizin söylemek istediğinizi ben ifade
ediyorum efendim. Ben ifade ediyorum, diyorum ki,
bütçe müzakerelerinin başladığı andan şu ana kadar,
bazı arkadaşlarımız söz sıralarını başkalarına devret
mek suretiyle bizi de, devrettikleri arkadaşları da müş
kül duruma sokuyor. Bu tekerrür etmemeli diyorum.
Siz de aynı şeyi bana söylüyorsunuz.
Sayın Cesur özür dilerim, buyurun efendim.
MUSTAFA CESUR (İsparta) — Diğer bakanlık
lar ve katma bütçelerde yer almış burs ve pansiyon gi
derlerini, bakanlıklara bağlı meslek okulu, yüksekokul
giderlerini ve meslekiçi eğitim giderlerini de hesap et
tim; 6,7 milyarı bulmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı
nın 21,7, üniversiteler ve akademiler bütçesi de 4,6
milyarı bulmakta oluşu sebebiyle, Millî Eğitim için,
Türk Milletinin, Türk Devletinin bu yılki harcaması
33 milyarı bulmaktadır. 800 milyonunu Millî Eğitim
ihtiyaçları için harcamakta olan Millî Savunma Ba
kanlığı bütçesi dahi bunun gerisinde kalmaktadır. Bu
nu, Anayasanın esprisine uygun bir netice olarak gör
düğümü belirtmek isterim. Anayasamız, 50 nci mad
desinde, millî eğitim meselesini, Devletin başta gelen
bir ödevi olarak göstermiştir. Ben, hakikaten, Cumhu
riyet Hükümetini bunun idraki içinde gördüğüm için
tebrik ediyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri,
alkışlar)
Finlandiya Anayasası, eğitimi, Finlandiya eğitimi
ni, devletin beka şartı görmektedir. Bizim Anayasamız
da da, kültürel kalkınmadan bahseden hükümler var-
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dır. Hakikaten, kalkınmanın manevî yapısını hazırla
yacak kültür kalkınması. Millî Eğitimi de aşan bir
kavramdır.
Japonya, kalkınmasını yalnız para değeri için,
üzerinde tesis etmemiş, metot ve eğitim
felsefesi
üzerine kurmuştur. Sayın Bakanımın burada izah et
tiği gibi, bir eğitim felsefesi yoktur. Japonya 1860'
da kalkınma hamlesine girmiş, eğitim sayesinde 1876'
da, 16 senede manevî yapısını kurmuş, manevî potan
siyeli hazırlamış ve 1905 senesinde, % 2 olan okur
yazar nispetini, % 98'e çıkarmıştır. Biz bugün bey
nelmilel ölçülerde, okur yazar nispeti daha fazla olan
bir ülke mesabesine ancak ulaşabilmiş durumdayız;
<% 5 l'dir. Binaenaleyh, evvela manevî kalkınmanın
temelini teşkil eden eğitim kalkınmasına, eğitim fel
sefesi ile gitmek mecburiyetimiz vardır. Japon kal
kınmasının eğitim felsefesi üç noktaya istinat ediyor:
«Her Japon, liderini tanımalıdır.» Üzüntü ile kay
dedeyim ki, bu Mecliste diğer bir partinin lideri, li
dere hakaret mesabesinde sözler sarf etmiştir. Bunun
ıstırabını yaşıyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar)
Muhterem milletvekilleri, 8 saat keçiboynuzu kemirdik.
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Bir şeyler öğ
renmeliydin.
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Biz de pa
çavra dinledik.
MUSTAFA CESUR (Devamla) — Bunun müca
delesini yaparım arkadaşlarım.
BAŞKAN — Sayın Cesur, herkese cevap verme
ye mecbur değilsiniz efendim.
MUSTAFA CESUR (Devamla) — Bütçenin tü
mü üzerinde, bilgisiz, yeteneksiz, tutarsız; demokra
si tarihimizde, bir muhalefet sözcüsüne ait en talih
siz konuşmaya Sayın Başkanım, «Yanlış» dedi.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sen onu ko
ru.
MUSTAFA CESUR (Devamla) — Bunu ilk ön
ce anlayamadım. «Yalan» dememişti.
HASAN SEVER (Çanakkale) — Bu gidişle de
hiç anlayamayacaksın.
BAŞKAN —Sayın Sever..
MUSTAFA CESUR (Devamla) — Nihayet nüfuz
ettim ki, Ecevit.
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Sayın Baş
kan, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi ile ne alâkası var?
BAŞKAN — Sayın İleri Dikmen, ikaz edeceğim;
ama fırsat bulamıyorum,
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MUSTAFA CESUR (Devamla) — Sayın Ecevit,
kendisine verilen rakamların yanlışlığına mağlup ol
muştu. Bilmeyen adamın yalan söylemesi mümkün
değildi. Demirel doğru söylüyordu ve bu suretle,
Demirel, Ecevit'in bilmediğini..
ADİL ALİ CİNEL (Trabzon) — Millî Eğitim
Bakanlığı bütçesiyle ne alâkası var?
BAŞKAN — Sayın Cinel, yeri geldiği zaman ikaz
ederim..
MUSTAFA CESUR (Devamla) — Bilmediğini,
bilgilerinin yanlış olduğunu tescil etmiştir. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar)
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Demirel
sana «Aferin» desin diye konuşuyorsun; ama sana
«Aferin» demiyecek; zabıtları okumayacak.
BAŞKAN — Saym Cesur, bir ~ dakikanızı rica
edeyim. Beş dakika müddetiniz kaldı, bir. Bütçe üze
rinde görüşürseniz, bu zamanınızı daha iyi değerlen
dirmeniz mümkün olacaktır.
MUSTAFA CESUR (Devamla) — Japonya'da
herkes birbirini .sever ve sayar, ikinci prensip ola
rak.
Türkiye'de etnik ve mezhep iddialarını bir düş
manlık meselesi haline getiren zihniyete lanet olsun.
(A. P. sıralarından «Bravo» şeşleri, alkışlar)
TEKİN İLERİ DİKMEN (Muş) — Milyon de
fa lanet.
MUSTAFA CESUR (Devamla) — Japonya'da
herkes kendine düşeni en iyi şekilde yapmak üze
re yetiştirilir ve görev içinde de öyle çalışır. Bizde
ise, İkinci Dünya Harbinden bu yana, herkesin her
şeye karıştığı, herkesin her şeyi bilir ve yapabilir
nazarı ile bakıldığı ve eğitim sistemine bu esprinin
sokulduğunu görüyoruz.
Yanlıştır arkadaşlar. Japon kalkınması, üç nok
tadan geçiyor düzlemi. Bizim düzlemimiz hangi nok
talardan geçiyor?
Eskiden eğitimimize «Maarif» denilirdi. Maarif;
ariften, irfandan gelir. İrfanda, ariflikten hilmiyet var
dır, müsamaha vardır, anlayış vardır. Bugünkü havada,
okullarımızda olsun, üniversitelerimizde olsun, bu hilmiyetten ne buluyoruz. (A. P. sıralarından alkışlar)
Yanlış bir tatbikat da, hümanist ütopisine kapıl
mamız olmuştur. Arkadaşlar, bundan yirmi sene ev
vel okuduğum bir şiirde, «Evvelâ insanları sevmeyi
öğren, sonra kurda kuşa acı» diyordu. Bunu bugüne
tahvil ederek diyorum ki, evvelâ Anadolu insanını
sevmeyi öğren, sonra diğer ülkelerin adamlarını sev.
(«Bravo» sesleri, alkışlar)
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Demek ki, bir boşluğu doldurmak üzere harekete
geçen bazı gaflet yuvaları, ideolojiyi seçti arkadaşlar.
Bu ne idi? Bu, sol, sosyalist vesaire, ortanın solu gi
bi ideolojik şeylerdi; idealler değildir; beynelmilel mu
hitlerde geliştirilen şeylerdi. İdeoloji beynelmileldir,
ideal beynelmilel değildir. Ben idealin adamı olarak
konuşuyorum burada. (A. P. ve M. S. P. sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
Muhterem arkadaşlar, bütün vatan sathına duyul
ması için şu kitaptan birkaç parça okuyacağım; Müm
taz Soysal'ın eseridir, sosyalist olmakla iftihar ettiğini
söyleyen bir kimsenin eseridir. Sosyalizmi tarif ediyor,
diyor ki, birincisi: «Sosyalist devlet, insanları şu mak
satla, bu maksatla..»; (Gürültüler) Bir dakika.. «... in
sanları sömürmek olanağını vermeyecek ölçüde kamulaştırıldığı, devlet elinde toplandığı ve egemenliğin
emekçilerin elinde bulunduğu devlet» diyor. Yani
(Eliyle, «Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir» yazı
sını göstererek) şunu aşağıya indiren zihniyet (A. P. ve
M. S. P. sıralarından «Bravo» sesleri, şiddetli alkışlar)
Bunu yaptırmayız arkadaşlar, indirtmeyeceğiz (A. P.
ve M. S. P. sıralarından alkışlar) Bu herkese düşen vazi
fedir. Bir sınıf hâkimiyetini tesis ettirmeyeceğiz (A. P.
ve M. S. P. sıralarından «Bravo« sesleri, alkışlar)
Fakat, bir de şu noktayı açıklamak istiyorum. Diyor
ki:
«Sosyalist devlet nedir?» Bunu ben söyledim der
sem, inanmazdınız. Çünkü biz sosyalizmi sathı mail
olarak gösteriyoruz. Orada kapılan insan nerede du
racak bilinmez diyoruz; ama bunun başka türlü ifa
desini bu kitapta buluyoruz (C. H. P. sıralarından
gürültüler)
Marksist düşüncede sosyalist devlet, komünist
düzene gidişte geçiş dönemindeki devletin adıdır.
Uyanalım.
Eğitim meselesinde bizim büyük bir talihsizliği
miz olmuştur. 1974 senesinde eğitimimiz Üstündağ
hüsranını yaşamıştır.
Şimdi, neden, neden? Bugün altı bin kadar öğ
renci okuldan atılmışsa, öğretmen okullarından atıl
mışsa, bunun müsebbibi Üstündağ'dır. (C. H. P. sı
ralarından gürültüler) Neden? tşte vesikası, altında
imzası da var. (C. H. P. sıralarından «Oku, oku» ses
leri) izah edeceğim.
BAŞKAN — Sayın Cesur, izah edeceksiniz ama,
zamanınız kalmıyor. O zaman ne yapacaksınız?
MUSTAFA CESUR (Devamla) — Vesikayı ken
dilerine veririm. (C. H. P. sıralarından gürültüler)
Hayır. Öğretmen okullarında, o ümitle, öğretmen ol
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mak üzere giren kimseleri, öğretmen lisesi talebesi
haline sokmak ve bunları hüsrana uğratmaktır. Onun
için, bu hüsranı yaşamıştır diyorum, hiç bir tedbir
almadan hareket etmiştir ve öğretmen okullarına git
miş, adamları vasıtasıyle kışkırtmıştır.
Vesikasını
ibraz ediyorum, size de verebilirim.
Sayın Ecevit'in iddiasına da bir cevap vereyim.
Muhterem arkadaşlar, «Ak günlerde» iki nokta
vardır: Herkes imtihansız üniversiteye girebilecekti.
Tahakkuk ettiremeyeceği şeyi niye dört sene geriye
attı? Niye vaadediyordu? Birinci mesele bu.
İkinci mesele, «Ak günlerde» deniliyordu
ki,
«üniversiteye kapasite tazyiki yapılacak ve bu su
retle netice alınacak» diyorlardı. Burada beri hatırlat
tım: Üniversiteye nasıl tesir edersiniz? «Minnet ede
riz, rica ederiz..»
Şimdi rakamları veriyorum.
BAŞKAN — Sayın Cesur, lütfen son cümlenizi
ifade edin efendim.
MUSTAFA CESUR (Devamla) — Üniversite
lerde, 1973 - 1974 döneminde 17 083 kişi, 1974 1975'te 20 069 kişi, 1975 - 1976'da 22 461 kişi almış
tır. girmiştir, girme imkânına sahip olmuştur. Bunu
üniversiteler kendiliklerinden yapmıştır, üniversiteler
gelişme kaydetmiştir. Yeni üniversiteler açılmış ve
bunlara talebe alınmıştır ve Ecevit rakamları değer
lendirmesini bilmemiştir, burada yalan söylemiştir.
(C. H. P. sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sayın Cesur, Sayın Cesur, bütçe
üzerinde, milletvekili olarak, Bakandan sonra son
söz zatıâlinizin.
Vaktiniz doldu. Son cümlenizi ifade etmezseniz,
sözünüzü kesmeye mecbur kalacağım.
MUSTAFA CESUR (Devamla) — Bu 33 milya
rı aşan eğitim sarfiyatımızın irfan ordusuna hayırlı
olmasını temenni eder, millete irfan dağıtmalarını,
milleti kaynaştırmalarını ve benim şerefli öğretme
nimin mutlu yarınlara hazırlamasını temenni ediyor,
hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cesur.
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, Di
vanın tutumu .hakkında söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun.
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, değerli
milletvekilleri;
13 Şubat 1976 günü, Senatoda, bütçenin Meclise
geldiği sıra, söz almak için eski usullere uyarak bir
sıraya girdik. Bu sırada sabaha kadar bekledik. Ara
mızda taksimat yaptık. Bütçedeki görüşülecek ko-
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nuları anlaşmak suretiyle bakanlıklar üzerinde söz
taksimi yaptık. Neticede, sabahleyin Kanunlar Mü
dürlüğü ve temsilcileri geldiler, sıraya göre hepsini
aldılar. Birbirimize imzalı kâğıtlar da verdik. Bu im
zalı kâğıtların behemahal Divanda olması gerekir
ken, bu son söz de bizim aramızda yaptığımız an
laşmaya istinaden Hasan Özçelik'ten Osman Aykul'a
devredildiği halde, burada, «Kâğıt kayboldu» diye
rek son sözü Divan, Adalet Partili bir üyeye vermiş
tir.
Bu doğru bir usul değildir. Sayın Başkan bundan
böyle biz Başkanlık Divanına vereceğimiz bilumum
evrakları zimmet karşılığında mı vereceğiz?
Bu bakımdan, Başkanlığın bu tutumunu kınıyorum;
bu doğru bir şey değil. Böyle bir usulsüzlük bu Meclise
kadar girerse Meclisin ciddiyeti kalmaz ve burada Türk
milletinin menfaatleri hakkındaki tartışmalar normal
yapılmaz.
Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Eken, dikkatle dinledim. Bu
birleşimdeki Başkanınız olarak, benim tutumumdan
şikâyetiniz olduğu kanaati ile söz vermiştim. Öyle
anlaşılıyor ki, Sayın Aykul da hemen söz istiyorlar.
O da aynı şeyi söyleyecekler.
Muhterem arkadaşlarım, ben bunu biraz önce
ifade ettim. Bir yanlışlık olduğunu, yanlışlığın ne Ka
nunlar Müdürlüğünde, ne Başkanlık Divanında ol
madığını; fakat hak sahibi arkadaşımızın bu hakkını
başkalarına devrederken titizlikle hareket etmemesin
den doğduğunu da söylemiştim.
Bu bakımdan, burada, «Evrak değiştirildi» diye
bir şey katiyen mevzubahis değildir. Nitekim, hak
sahibi olan arkadaşımız da, burada, sizlerin ifadesi
ne tamamiyle zıt başka bir devir işleminde bulundu
ğunu ifade etti.
Bu durum karşısında bizim yapacağımız bir şey
kalmamıştır; çok rica ederim.
Muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanlığı
ve üniversite bütçe tasarılarının tümü üzerindeki gö
rüşmeler şu anda bitmiş bulunuyor.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ
(Konya) — Sayın
Başkan, beni unutmayınız.
BAŞKAN — Bir saniyenizi alayım efendim.
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin bölümlerine ge
çilmesi hususunu oylarınıza
sunuyorum;
Kabul
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Üstündağ.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Efendim,
Sayın Bakan, konuşmaları sırasında ismimden bah
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sederek, geçmişte, görev yaptığım
devredeki bazı
uygulamaları Yüce Mecliste yanlış aksettirdi.
Lütfeder, müsaade ederseniz, yalnız bu konula
ra münhasır açıklama yapmak istiyorum; İçtüzüğün
72 nci maddesine göre söz istiyorum.
BAŞKAN — Bir misal rica etsem efendim.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Hay hay.
Yükseköğretimde, zamanımda yapılan uygulamaları,
teknik öğretimi ve televizyonla
yükseköğretmen
okulunu, kapalı devre yayınlarını tamamen, oldu
ğundan yanlış olarak aksettirmiştir. Bir dernekteki
konuşmamı tahrif ederek buraya getirmiştir. «Ba
kanlık müfettişlerinin tayininde yasalara ve yönet
meliklere aykırı olarak uygulama yapmıştır.» de
mişlerdir.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Üstündağ.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ
(Konya) — Sayın
Başkan, sayın milleteveküleri;
Bütün toplumlarda olduğu gibi, bizim toplumu
muzda da eğitimin üzerine düşen görevler büyük
tür. Gelecek kuşakları yetiştirmeyi eğitim sisteminden
bekleriz; kalkınmamızı sağlayacak uzmanları, ele
manları yetiştirmeyi eğitim sisteminden bekleriz. Bu
sistemin üzerinde, ne kadar büyük hassasiyet göster
sek o kadar değeri vardır, önemi vardır.
Cumhuriyet Halk Partisinin hükümet olduğu dö
nemde Millî Eğitim Bakanlığı görevinde bulundum.
Göreve geldiğim zaman, yükseköğretime, benden ön
ceki arkadaşımın döneminde, tüm yükseköğretime 36
bin öğrenci alınmış, on, binlerce öğrenci dışarıda bı
rakılmış, gazeteler Bakana, «Bu yıl açıkta kalan öğ
renciler için ne iş yapacaksınız?» diye sorduklarında,
Sayın Bakan, «Geçmiş yıllarda ne olduysa o- olacak;
açıkta kalanlar kalacak, kervan yürüyecek» demiş
tir.
Böyle bir dönemde Bakanlık görevine geldiğim
zaman, Bakanlığın önünde binlerce genç çadır ku
rup, ölüm orucu tutuyorlar, «Bizi öğretime al» di
yorlardı.
tşte bu dönemde, Cumhuriyet Halk Partisinin
Programının gereği olarak, mevcut bozuk eğitim sis
teminin, ortaöğretimdeki çarpık işleyen
sistemin
ürettiği onbinlerce genci - arkadaşım sayın Bakan da
haklı olarak buna temas ettiler - «Siz sınavı kazana
madınız» diye dışarıda bırakmaya hakkımızın olma
dığını biliyordum.
Sorunun asıl nedeni, kaynağı, ortaöğretimdi. Or
taöğretimdeki bozukluğu düzeltmek için 7,5 aylık gö
rev sıramızda, beklemedik; gereği olanı yaptık. 9
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kurduk. UNESCO'dan, OAC'den gelen uzmanlar,
ncu Millî Eğitim Şûrasını 7,5 aylık Bakanlığımız sı
üç ülkeye Türkiye'den gönderdiğim uzmanlar, tele
rasında topladık. Adalet Partisi hükümetleri
za
vizyonla deneme çalışmaları hakkında, «Kapalı dev
manında çıkan Millî Eğitim Yasası Şûrasına göre,
re
program hazırlıklarını yapmadan,
programları
Şûranın her yıl toplanması kanun emridir; ama bu
kapalı
devre
denemeden
açık
sistemde
yaymaya
baş
yıl, bir yıla yaklaştığı halde sayın Bakan Millî Eği
tim Şûrasını toplamamıştır.
j larsanız, bu sistemi baştan baltalarsınız. Ama kapalı
9 ncu Millî Eğitim Şûrası, ortaöğretimdeki çar- i devre programlarını hazırlayın, ondan sonra başla
yın» dediler. Deneme Yüksek Öğretmen Okulu bu
plklığı düzelterek, yükseköğretim önüne gereksiz öğ
amaçla
kuruldu. Makineleri için gerekli bütün talep
renci yığmayı önlemek için toplanmıştır. Bu Şûranın
ler
yapıldı
- son durumunu aylardır bilmiyorum yaptığı çalışmalara göre, öğrenciler ilgilerine, yete
transfer verilmediği için, bizim zamanımızda hazır
neklerine ve toplumun ihtiyaçlarına ve altı yıllık ba
lanan 32 - 35 milyon liralık makineler getirilmedi ve
şarılarına göre yöneltilecekler ve ortaöğretimi biti
bu okul, Sayın Bakan göreve gelir gelmez kapatıldı.
renler, üniversitelere ve yüksekokullara sınavsız ge
çeceklerdi, Bu denemeden, bir, iki, üç sene geçme
Neden kapatıldı? Sayın Bakan ve Sayın Başbakan,
den, bunun sonucu alınmazdı,
göreve gelir gelmez;» «Ecevit Hükümetindeki gibi
mektupla öğretimle filan değil, bütün öğrencilerin
Gerek, Ecevit'in seçimden önce söyledikleri; ge
hepsini üniversitelerde üçlü öğretim başlatarak ala
rek Cumhuriyet Halk Partisinin, Programında söy
cağız» dediler. Zannettiler ki, bu kolay olacak. Özerk
ledikleri budur. Açın kitabı, bir daha okuyun: «Yük
müesseselerdir üniversiteler. Ama hesap meydana çı
seköğretime yöneltilen öğrenciler, sınavsız, yüksek
kınca, ilk defa Cumhuriyet tarihimizde - mektupla
öğretime geçeceklerdir» dedik; bugün de diyoruz.
öğretim hariç - geçen yıl 66 000 alındı; bu yıl 50 000'e
Bunun gereğini yaptım; ama bu, bugünkü Ba
kanlık tarafından 9 ncu Millî Eğitim Şûrasının bü- I düşürdüler, ilk defa düştü. Niye düştü? Özerk üni
tün kararları askıya alındı.
I versiteler, öyle karşıdan gazel okumayla, istediğinizi
almazlar, alamazlardı, imkânları müsait değildi, ala
Bunu yaparken, geçmişte olduğu gibi seyirci kal
madılar.
madık. Çocukları dışarıda bırakmamak için, elimiz- I
de mevcut bütün olanakları kullandık.
Alamayınca ne oldu? Onbinlerce öğrenci dışarıda
kaldı. Kötüledikleri mektupla öğretime 18 000 öğren
Ben göreve geldiğim zaman milyarlarca liralık
ci kaydoldu; kaydetmeyebilirlerdi, hiç zoru yoktu,
tesise sahip olan Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Oku
kaydedildi. En sonunda ne oldu? En sonunda onbin
luna alınan öğrenci adedi 600'dü. Bizim zamanımız
lerce öğrenci dışarıda kalınca, Sayın Feyzioğlu'nun
da bu 2 500'e çıkarıldı. Kısacası, 36 000 öğrencinin
başkanlığında - bu işleri bilir - bir toplantı yapıldı.
yerine, Ecevit Hükümeti döneminde, 66 000 öğrenci I
Bu toplantıda kapasite artırmanın yolu olarak, mek
yükseköğretim okullarına yerleştirildi. Bunun üzeri
tupla öğretim ve televizyonlu çalışmalarla bunun ya
ne 60 500 kişilik de, «Mektupla öğretim» kapasitesi
pılabileceği
öne sürüldü. Bunun üzerine çalışmalara
açıldı.
girişildi.
Mektupla öğretim bir sistem midir, değil midir?
BAŞKAN — Sayın Üstündağ, üç dakikanız var,
Bunun münakaşasına girmek istemem. Ama, zama
lütfedin.
nımda, benden önce, sistem teorileri ile ilgili. Mil
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Hemen
lî Eğitim Bakanlığında bazı broşürleri vardır, onun
tamamlayayım Sayın Başkanım.
okunmasını isterim, Uzundur; «Sistem nedir?» onun
Değerli arkadaşlarım, mektupla öğretim çalışma
münakaşasını yaparım ama, burada değil, inşallah
ları
ve televizyonla deneme çalışmalarına YAY Sayın Bakanla bir ara bir sohbette bunu uzunboylu
KUR adı altında başlandı. Sayın Bakan ilk açıkla
münakaşa etmek isterim.
malarında, «YAY - KUR, üniversitenin ikinci sınıfı
Değerli arkadaşlarım, insangücü açıklarımız yö
na öğrenci hazırlıyacak» dedi. Özerle üniversitelerden
nünden, dışarıdan içeriden birçok
uzmanlarımızla
sesler
yükselince, şimdi onu kaldırdı.
yaptığımız çalışmalar sonucunda, mektupla öğretimi
ve televizyonla öğretim çalışmalarını, kısacası eği
Şimdi, YAY - KUR'un üç fonksiyonu görülüyor.
tim teknolojisinden faydalanmayı öngördük. Bunun I
Birincisi, örgün eğitim; Millî Eğitim Bakanlığı
tedbirlerini aldık: «Mektupla öğretimi»
başlattık;
nın görevidir. Bizim zamanımızda da 24'ten fazla
Televizyonla, Deneme Yüksek Öğretmen Okulunu j okul açtık. Siz de açarsınız.

— 118 -

M. Meclisi

B : 62

Diğer bir görevi, «Dışarıdan bitirme» dir.
Bir diğer görevi de, «Açık yükseköğretim»dir.
Açık yükseköğretim ne ile yapılacaktır? TV yoluyle yapılacaktır. Mektupla öğretim de, mektuplaş
mak öğretim yoluyle yapılacaktır. Öyle diyorlar.
Değerli arkadaşlarım, bu yol yanlış bir yol de
ğildir. Bunu söyledim. Bu yolda atılacak samimî
adımların destekçisi olacağız, yardımcısı olacağız.
Ancak, amaçlanan programlara göre notlar hazırla
nır, ona göre yürütülürse buna destekçi olacağız.
Bir konuda herhangi bir elemanı yetiştirmek istiyor
sanız, o konuda gerekli amacınızı, konuları, araçları
nızı tespit edersiniz; ona göre programlar hazırlarsı
nız.
Bir ocakta, Sayın Bakan katılıp, o ocaktaki bazı
profesörlerin kitaplarına göre dersleri hazırlamaya
kalkarsanız, Cumhuriyet Halk Partisini karşınızda
bulacaksınız.
Film çevirttiriyorsunuz bir ocakta; haber almıyor
zannetmeyin, hepsinden haberimiz var; «Atın kuy
ruğu nasıl bağlanacak? Nasıl bozkurt izlenimi veri
lecek? Nasıl beyin yıkanacak? Nasıl indaktrinasyon
yapılacak?» onun hesapları içerisinde olursanız, bu
nun hesapları verilecektir.
Mektupla öğretimi kötülemeseydiniz, baltalamasaydınız, notları zamanında göndertebilseydik, o ço
cuklar başarılı olurdu. Başarısızlığı sisteme değil, on
ları zamanında göndertemeyişimize, yapamayışımıza yükleyin lütfen.
Şimdi size soruyorum:
Bu yılın başından beri Hükümettesiniz; ikinci sö
mestre olmuştur, birinci sınıftaki çocukların bazıla
rının notları gitmemiş, 18 bin öğrencinin notlarının
bir tanesi gitmemiş; ikinci sınıftaki çocuklara bir tek
not gönderilmemiş; dışarıdan 400 kadar film ithal
ddilmiş, henüz daha ne senaryo hazır, ne program
hazır. Bunlar ortaya çıkacaklar. Bu çocuklardan ba
şarı bekliyorsanız yanılırsınız. İkinci sömestr geldi
çattı, hâlâ bir tek not gönderilmemiş.
HASAN ÖZÇELtK (Ankara) — Sataşma mı, eleş
tiri mi?
j
BAŞKAN — Sayın Üstündağ, lütfen...
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sayın
Başkanım, sabrınızı taşırmayacağım, bağlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, bir defa daha şunu söyle
mek isterim: Devlette devamlılık ilkesini hiçbirimi
zin unutmaması lâzım. Dokuzuncu Millî Eğitim Şû
rasını ben toplarken, Sayın Profesör Oğuz'un zama
nında yapılan uzun çalışmalardan yararlanarak onu
-
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topladım. Bir birikimin sonucunda Dokuzuncu Mil
lî Eğitim Şûrası toplanmıştır.
Sayın Bakana bir önerim :
Geçmişi baltalayarak değil, onun iyi taraflarını
alarak yürümenizi dilerim. Baltalarsanız, «mektupla
öğretim kötü» diye başlarsanız, Bakan olarak, o sis
temin başarılı olmasını beklersek hayal olur Sayın Ba
kan.
!
Sayın Bakan, zamanımda yasalara aykırı olarak
ne bir kişi göreve verilmiştir, ne de bir tek Bakanlık
müfettişi tayin edilmiştir. Bütün yaptıklarınız gibi,
bunları, lütfederseniz, burada yalan olarak vasıflan
dırıyorum.
Diğer bir konuda da grupumuzdan olan arkadaşı
ma sizin cevap vermenizi dilerim. Öğretmen liseleri
meselesi Millî Eğitim Temel Kanununun bir gereğidir.
Bildiğiniz gibi, bütün öğretmenlerin yükseköğretimden
geçmesi medburiyeti, Millî Eğitim Temel Yasası ile
getirilmiştir. 1973'te kabul edilen bu Yasaya göre,
göreve geldiğim zaman mecburdum iki yıllık eğitim
enstitülerini açmaya. Artık bütün ilkokul öğretmen
lerini...
BAŞKAN — Sayın Üstündağ, lütfedin bağlayın
efendim. Vaktiniz geçti efendim.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Hemen
bağlayayım efendim .j
Yükseköğretimden geçmesini sağlayabilmek için,
onu yapmak zorundaydık. Sayın Bakan onu cevap
landırır.
Sayın Başkanım, son cümlemi söylüyorum müsaa
de ederseniz.
Dernekte konuşmam şudur Sayın Bakan. Bu bir
öğretmen derneğidir. Öğretmenler derneğinde eğitim
le ilgili bilgileri kendilerine verdim. Sonucunda ko
nuşmamı bağlarken şunu söyledim:
«Millî eğitimde masa başında kararlar almaya
cağız. Millî eğitimde yapacağımız, ülkemizin yara
rına yapacağımız tüm değişiklikleri öğretmen toplumuyle (bir dernekle demedim) oluşturarak, sizlerin
görüşleri alınarak bunlar gerçekleştirilecektir» demiş
tim.
Sayın Bakan, milliyetçilik konusunda söylediğiniz
sözlere katılıyorum. Burada milliyetinden şüphe edi
len adam yoktur. Cumhuriyet Halk Partisinin altı oku
nun kollarından biri milliyetçiliktir. Milliyetçilik lâf
ta değildir.
BAŞKAN — Sayın Üstündağ...
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Ben en
son cümlemi bağlıyorum, yarım dakika daha rica
edeyim.
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BAŞKAN — Bitmiyor ki, son cümle ama; rica
edeyim efendim. Bana yardımcı olacak yerde, beni
müşkül durumda bırakıyorsunuz.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Yardım
cı oluyorum Sayın Başkanım.
HASAN ÖZÇELÎK (Ankara) — Milliyetçilik
aleyhine Anayasa Mahkemesine açtığınız dava ne
idi?
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sizden
bir şeyi isirham ediyorum: Eğer, milliyetçilikle bu
memlekete hizmet etmek istiyorsak, gelin bu mem
leketi bölmeyelim, gelin bu memleketin çocuklarını
'birbiriyle dövüştürmeyelim. Kendi görüşümüzün zıttına olanları altı biriden fazla çocuğu olan okuldan
sürerek, on bine yakın öğretmeni kıyarak düşman
kardeşler yaratıp, memlekette iç harp yaratmaya kal
karsanız, bu milliyetçilik değil, milliyetçiliğin düş
manlığı olur.
Sözlerimin son cümlesini şöyle bağlıyorum:
Sayın Bakan, eğitim tarihi yazacaktır; bana so
rarsanız, işgal ordularının yapmadığı kötülüğü siz
yaptınız milliyetçiliğe.
Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından «Bravo»
sesleri, alkışlar.)
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan...
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sa
yın Bakan, cevap verin buna.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan...
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — Sa
yın Bakan, cevap ver ona!...
SÜLEYMAN ŞİMŞEK (İçel) — Sen ver ona ce
vabı.
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) —
Veririm, müsaade etseler, veririm cevabını.
BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, karşılıklı görüş
menize iüzum yok. Gayet tabiî, İçtüzük...
MEHMET İSMET ANGI (Eskişehir) — Bir ki
şiye ismen mi cevap veriyorsunuz? Oradan da ko
nuşuldu.
BAŞKAN — Başkan, Heyeti Umumiyeye hitap
eder Eaym Angı, size bundan bir nebze düşer. (C.
H. P. şuralarından gülmeler.)
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan...
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir isteminiz mi oldu
efendim?
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan, Sayın Üstündağ konuşma
sının son cümlesi ile «İşgal ordularının yapamaya
cağını siz yaptınız» tarzda bir iddia ve isnadın içe
risinde ve siyasî ithamı geçen bir anlamın içerisinde
beyanda bulunmuştur. Bu itibarla, bu konuda, lütfe
derseniz, cevap vermek isterim.
SİAT SAYLAM (Kırşehir) — Doğru... Neye ce
vap vereceksiniz Sayın Bakan?
BAŞKAN — Sayın Bakan, müsaade ederseniz
ben de aynı şey üzerinde duruyordum; fakat arka
daşlarımız bize yardımcı olmadılar, araya konuşma
girdi.
Sayın Üstündağ, şu anda zaptı hemen tetkik et
mek mümkün değil; fakat benim de hafızamda tes
pit edebildiğim kadanyle, bir Millî Eğitim Bakanı
veyahut bir iktidara, (aynı görüşü paylaşsanız da
paylaşmasanız da) işgal orduları arasında bir ben
zerlik kurmayı ve kafada bir istifham yaratmayı, si
zin de tasvip etmeyeceğinizi umuyorum.
Bir tavzih yaparsanız memnun olurum. Çünkü,
ıböyle ağır bir sözü söyleyeceğinizi zannetmiyorum.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Baş
kan, tavzih edeyim efendim. Önce iltifatınıza teşek
kür ederim.
BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ederim.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Bir öğ
retmen olarak, bugün millî eğitim sistemimizde olan
ları en acı şekilde yaşıyorum. Gerçekten inanarak
söyledim: Bir işgal ofdusunun, ülkeyi, içeriden millî
eğitim sistemini bu kadar tahrip edeceğine inanmı
yorum. Bir işgal ordusundan daha ötede tahrip edil
miştir. (A. P. sıralarından gürültüler.)
İHSAN ARSLAN (Yozgat) — Sizin kadar kim
se tahrip etmedi. (C. H. P. sıralarından ayağa kalk
malar, gürültüler.)
BAŞKAN —- İşgal ordusu olsa...
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sen ne an
larsın, sen ne anlıyorsun? Otur satılmış adam, otur
satılmış adam!... (A. P. ve C. H. P. sıralarından gü
rültüler.)
BAŞKAN — Sayın Kahraman rica ederim, Sa
yın Eken, ne var efendim? Müsaade buyurun.
Burada ifade edilen sözler zapta geçiyor, sahip
leri de buradadır, cevapları da vardır.
Sayın Üstündağ...
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — İnanma
dan söylemedim Sayın Başkan, inanarak söyledim.
Milyarlarca lira bütçe tahsis ettiğimiz milî eğitim ça
lışmıyor; okullar kapalı.
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BAŞKAN — Efendim, şimdi, «tavzih eder misi
niz?» diye, zatıâlinizin yardımını isterken, aynı şeyi
tekrar etmeniz diye bir şey düşünmüyorum tabiî.
Takdir edersiniz ki, işgal ordusu olan yerde öğretmen
de olmaz, hiç kimse de olmaz. (Gürültüler, A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri.)
Sayın Bakan, buyurun efendim. (A. P. ve M. S.
P. sıralarından «Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.)
Sayın Bakan, sadece bu konuya değinmenizi ve
yeni bir sataşma açılmamasına yardımcı olmanızı
rica ediyorum.
Buyurun efendim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Oribeşinci seneyi bitirdik Parlamento hayatımı
zın içerisinde. Çok lâflara şahit olduk; ama bu Par
lamentonun çatısı altında böylesine bir kelâmı kulla
nan ilk insana da şahidim.
Sayın Başkan, ben İzmir'in Kemalpaşa ilçesindenim. Yunan işgalini görmüş bir toprağın çocuğuyum.
Sayın Üstündağ, bilmiyorum aklınızın kenarından
geçer mi?... Benim rüyalarımda hâlâ, işgal orduları
nın benîm vatanımda yapmış olduğu mezalim yatar.
Siz bunu anlayabilir misiniz?... (A. P. sıralarından
«'Bravo» sesleri, sürekli alkışlar.)
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M.
GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Anlamaz, anla
maz!...
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM
(Devamla) — Eğer, siz bunu anlamış olsaydınız,
millî eğitim müdürlerini bir bir karşınıza çağırıp;
«Bayralk, sağ elden sola geçti; ver elden mühürü»
demezdiniz. Bayrak sağdadır sağda; bayrak, sağda
kalacaktır.
Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.)
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Yalan söy
lüyor, bir defa da'hi söylemedim.
OSMAN AYKUL (Burdur) — Yalan, yalan, (A.
P. sıralarından «Yuh» sesleri.)
(Trabzon Milletvekili Âdil Ali Cinel, Erzincan
Milletvekili Nurettin Karsu, Eskişehir Milletvekili M.
İsmet Angı'nın birbiri üzerlerine yürümeleri, A. P.
ve C. H. P. sıralarından ayağa kalkmalar, gürültü
ler.)
BAŞKAN — Sayın Cinel, Sayın Cinel, Sayın Cinel
rica ederim.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Eskişehir
Milletvekili M. İsmet Angı'ya dönerek) Allah'sız
herif; ben, senin ne olduğunu biliyorum (Gürültü
ler.)
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BAŞKAN — Sayın Karsü... Sayın Karsu... (Baş
kanın tokmağı vurması) Sayın Karsu, rica ederim,
lütfen oturun efendim... Sayın Karsu, rica ederim
efendim...( Gürültüler.)
İdare Amiri arkadaşlarımın ve grup yöneticile-.
rinin, arkadaşlarımı teskinde yardımcı olmalarını ri-:
ca ederim.
Efendim, şu konuyu tamamlayalım, rica ederim...
(Gürültüler.)
Sayın Karsu, rica ederim, lütfen oturun efendim.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ben senin
ne olduğunu biliyorum.
BAŞKAN — Sayın Karsu, rica ederim efendim.
Sayın Karsu... Sayın üyeler, lütfen yerlerinizi alın
efendim.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Eskişehir
Milletvekili M. İsmet Angı'ya dönerek) Konuşaca
ğım, baban bile susturamaz beni.
BAŞKAN — Sayın Karsu, bu şekilde hitap ede
mezsiniz.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ben buraya
gelmişim, konuşacağım.
BAŞKAN — Ne yapacaksınız efendim ö zaman?
Yani, İçtüzüğün dışında bir gücünüz mü var zanne
diyorsunuz? (C. H. P. sıralarından gürültüler.)
Sayın Eken, rica ederim efendim. Ben rica ediyo
rum hepinizden, yardımcı olunuz diyorum; bir gö
rev vermişsiniz, onu tamamlayalım diyorum.
YÜCEL DİRİK (İzmir) — Sayın Başkan, sizi
de döverler.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Baş
kanım, müsaade eder misiniz?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Üstündağ, buyurun
efendim.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Ba
kan son cümlesinde açık bir yalan söylemiştir hak
kımda, bunu açıklamam lâzımdır.
BAŞKAN — Sayın Üstündağ, siz «İşgal orduları»
dersiniz; siz, «Bakan yalan söyledi» dersiniz; Bakan
gelir böyle şeyler; bunun sonunu nasıl alacağız? Bir
usulünü gösterin de, ona göre hareket edelim.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Baş
kanım, ben inandığım bir şeyi söyledim.
YILMAZ ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Baş
kanım, ben inandığım bir şeyi söyledim.
YILMAZ HOCAOĞLU (Adana) — O da inan
mış. (Gürültüler.)
BAŞKAN — O da inandığını söylüyor efendim.
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MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Baş
kan, büyük tecrübeniz vardır, müsaade ediniz arz ede
yim.
BAŞKAN — Dinliyorum efendim, dinliyorum
t>en... Dinliyorum... Sayın Üstündağ, sizi dikkatle din
leyeceğim efendim; yalnız, bana yaptığınız müracaat
ta, haklı olduğunuz yeri de göstereceksiniz ki, ona
göre bir işlem yapmış olayım.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Memleke
tin içinde bulunduğu durumda İstırap çeken bir Öğ
retmen olarak hissettiğim... (Gürültüler.)
iBAŞKAN — Bir dakika efendim, bir dakika.
Muhterem arkadaşlarım, rica ederim-efendim.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Ba
kan bunu böyle yapmıştır, şunu şöyle yapmıştır; ya
ni, yanlış olarak yalnız şu şöyledir demedim. (A. P.
sıralarından «Yalan söylüyorsun» sesleri, Başkanın
tokmağı vurması.)
Sayın Bakan, benim demediğim, benim yapmadı
ğım bir şeyi ki, beni bilenler bilirler, yapsam yap
tım derim bunu açıklamam lâzım. Böyle, zamanı on
dakika falan alacak, değilim. Hemen söyleyip inece
ğim.
BAŞKAN — Sayın Üstündağ, biraz önce de söz
verdim, biraz önce de söz hakkı tanıdım; ama cüm
leniz bir türlü bitmedi. Bitseydi daha isabetli ola
caktı. O son cümleyi sarf etmeyecektiniz ve böyle
ibir durum da meydana gelmeyecekti.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Baş
kanım, onu da arz edeyim eğer müsaade ederseniz.
BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. Efen
dim, direnirseniz... Ben bir sataşma görmüyorum.
Karşılıklı ithamlardır bunlar. Eğer İsrar ederseniz,
Heyeti Umumiyenin reyini alırım ve ona göre işlem
yaparım.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Hayır, ka
rarımda İsrar etmiyorum; ama müsaade ederseniz,
iki cümleyle buradan cevap vereyim.
BAŞKAN — Efendim, zaten orada ifade ediyor
sunuz ne düşündüğünüzü.
MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın Ba
kanın ifade ettiği şeyi eğer bir tek millî eğitim müdü
rüne söylemişsem. Bunu ispat etmelidir; yalan söy
lemiştir.
BAŞKAN — «Söylemedim» diyorsunuz; tamam
efendim, tamam; «Söylemedim» diyorsunuz.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bir müracat vardı.
BAŞKAN — Evet...
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Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesi hususunu oylamıştık.
Şimdi bölümleri sırayla okutuyorum.
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, bir başka müracaatımız vardı.
BAŞKAN — Var efendim, burada duruyor. İş
lemi bir bitirelim de ondan sonra,
Bölümleri okutuyorum:
B) MlLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Bölüm
(Prog.)
Lira
101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
646 497 500
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
111 Temel eğitim ve öğretim hiz
metleri
10 207 513 400
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
112 Genel ortaöğretim
hizmetmelteri
4 676 058 900
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
113 Orta dereceli meslekî ve tek
nik öğretim hizmetleri
2 597 656 100
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Ka'bul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
114 İlk, orta ve yüksek dereceli
okullara öğretmen yetiştirme
hizmetleri
840 277 000
BAŞKAN — Bölümü oylarına
aa sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
115
Yükseköğretim hizmetleri
1 236 689 800
'BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum.
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Altprogram kodu : 15
Ödenek türü kodu : 2
Faaliyet türü : 001
Harcama kalemi: 900 - 910
Miktar : 15 000 000
Düşülen : Maliye Bakanlığı
930, 09, 3, 304, 900, 940
Miktar: 15 000 000
Gerekçe : Malatya'da açılması öngörülen ve ka
nunu 3 Nisan 1975 tarihli Resmî Gazetede yayın
lanan İnönü Üniversitesi için DPT İmar ve iskân
Bakanlığı, M. T. A. Enstitüsü, Millî Eğitim Bakan
lığı ve Üniversite mensuplarından kurulu bir heyet,
Malatya'da uygun bir arazi seçmiş ve bu arazinin üni
versite için kamulaştırılması kararlaştırılmıştır. An
cak, bu arazi seçimi yatırım ve kamulaştırma teklif
leri DPT.'na intikal ettirildikten sonra yapıldığından,
1976 yılı Bütçesine bu kamulaştırma için ödenek ay
rılamamıştır. Kamulaştırmanın biran önce yapılabil
mesi gecikmelere ve yeni fiyat artışlarına sebep olma
ması için 15 000 000 TL. nın, Maliye Bakanlığı Büt
çesindeki Yüksek Öğretimde kapasite artırma fonun
dan Millî Eğitim Bakanlığına ait yukarıdaki bölüm
lere aktarılmasını arz ve teklif ederiz.
Malatya
Muğla
Mehmet Delikaya
Halil Dere
Urfa
Amasya
Celâl Paydaş
Orhan Kayıhan
Hatay
Sinop
Malik Yılman
T. Fikret Övet
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu?.
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M.
GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — Katılmıyoruz
efendim. Yılı içerisinde Maliye Bakanlığının ilgili
ödeneğinden karşılanması mümkündür, bu bakımdan
katılmıyoruz.
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım..

Daire ve Kurum

Prog.
Kodu

Millet
Altprogram
Kodu
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MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Sayın Baş
kanım, önerge sahibiyim, söz vermeniz mümkün mü?
BAŞKAN — Sayın Delikaya, Anayasamızın 94
ncü maddesine göre yapılan muamelelerde müzakere
açmıyoruz.
MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Sayın Baş
kanım, bendenizin önergesi bir aktarma önergesidir,
bir gider artırıcı önerge değildir. Anayasanın 94 ncü
maddesine aykırı olmadığı için, oylanmasında bir
mahzur yoktur kanaatindeyim.
BAŞKAN — Sayın Delikaya, bu hususu beraber
ce de daha önce görüştük. Eğer, aynı bütçe içerisin
de olsaydı, size iltihak etmem mümkündü. Fakat
Maliye Bakanlığı Bütçesinde görüşülecek, bir bölüm
den buraya alınacak paranın bir aktarma mahiyeti
taşıdığını ve verilmediği takdirde de masraf arttırıcı
bir teklif olduğunu kabul buyurursunuz.
Şunu ifade etmek istiyorum ki, Maliye Bakanlığı
Bütçesi görüşülürken bu takririnizi orada işleme koy
ma gayretleri içinde bulunacağız.
MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Teşekkür
ederim Sayın Başkan.
Buyurduğunuz husus oylansa.
BAŞKAN — Mümkün değil efendim, görüşül
meyen bir bütçedeki parayı biz nasıl alıp verelim
efendim?
MEHMET DELİKAYA (Malatya) — Zamanını
zı işgal etmek istemiyorum, temenni mahiyetinde.
BAŞKAN — Efendim, bu dediğiniz şekilde te
menni mahiyetinde bir kararı o zaman almak müm
kündür.
Bölümü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Bölüm
(Prag.)
Lira

116
Halk Eğitimi hizmetleri
620 878 500
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum:
Meclisi Başkanlığına
Ödenek
Faaliyet
Türü
Türü
Harcama Kalemi
Kodu
Kodu
Yüzler Onlar
Birler Miktar

Eklenen

Millî Eğitim Bakan
lığı Kız Teknik Yay.
Eğitim
116
03
2
002
9
1
Düşülen Millî Eğitim Bakan
lığı Erkek Teknik Yay.
gın Eğitim
116
2
03
001
6
2
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederim.
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Gerekçe : Kız Teknik yaygın eğitim kurumları
na bütçede kamulaştırma için ödenek konulmadığın
dan 1976 malî yılında planlanan işlerin gerçekleşme
si aksayacaktır. Bu sebeple yukarıdaki değişikliğe
şiddetle ihtiyaç vardır.
Arz ve teklif ederiz.
Eskişehir
Orhan Oğuz
Antalya
Remzi Yılmaz

Kocaeli
Sabrı Yahşi
Adana
Yılmaz Hocaoğlu

Samsun
Ali Acar
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
M. GÜNDÜZ SEVİLGEN (Manisa) — 94 ncü mad
deye uygundur; aktarma mahiyetindedir. Heyeti
Umumiyetin takdirine arz ediyorum. Para artırıcı
mahiyette değildir.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümü, kabul ettiğiniz önergeyle değiştirilmiş
şekliyle tekrar okutuyorum; oylayacağım.
(Bölüm 116 tekrar okundu)
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 117 nci bölümü okutuyorum :
'Bölüm
(Prog.)

Lira

117 Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademileri hizmetleri
256 422 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
79 433 700
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Atatürk Üniversitesi Bütçesinin bölümlerini oku
tuyorum.
Millî Eğitim Bakanlığı
Atatürk Üniversitesi Bütçesi
101 Genel yönetim ve destek hiz
79 645 400
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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Bölüm
(Prog.)
103 Mediko - Sosyal hizmetleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
,
104 Yüksek Hemşirelik Okulu
BAŞKAN —- Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
111 Fen Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
113 Temel Bilimler ve Yabancı
Diller Yüksekokulu
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
132 Diş Hekimliği Fakültesi
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.
152 Edebiyat Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
157 tslâmî İlimler Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

Lira
3 120 400

477 200

16 286 400

11 526 800

9 530 700

66 638 000

15 486 700

8 238 300

10 417 700
158 işletme Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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Bölüm
(Prog.)

Lira

184 Ziraat Fakültesi
38 957 600
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
3 010 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçesinin bö
lümlerini okutuyorum :
Millî Eğitim Bakanlığı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçesi
101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
41 348 300
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
103 Mediko - sosyal hizmetler
4 615 406
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
104 Rektörlüğe bağlı okullar ve
araştırma merkezleri
2 638 500
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
113 Temel Bilimler Fakültesi
31 152 600
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
174 tnşaat Mimarlık Fakültesi
35 849 500
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
177 Makine, Elektrik Fakültesi
29 661 800
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler,.. Kabul edil
miştir.

Lira

183 Orman Fakültesi
25 859 200
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir,
185 Yer Bilimleri Fakültesi
18 589 500
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir,
900 Hizmet programlarına
tılamayan transferler

dağı50 000

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Kandilli Rasathanesi Bütçesinin bölümlerini oku
tuyorum :
Millî Eğitim Bakanlığı
Kandiffi Rasathanesi Bütçesi
101 Genel yönetim ve destek
metleri

hiz
4 012 400

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
111 Uzay ve Yer Bilimleri hizmet
leri

7 755 100

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler

50 000

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir,.
Validebağ - Prevantoryum ve
çesinin bölümlerini okutuyorum ;
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Millî Eğitim Bakanlığı
Validebağ - Prevantoryum ve Sanatoryum Bütçesi
©ölüm
(Prög.)
Lira
101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
4 534 990
. BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
111 Yataklı tedavi hizmetleri
29 511 800
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
113 Orta dereceli meslekî öğretimi
gerçekleştirme ve geliştirme
hizmetleri
1 442 400
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler
50 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe Kanun Tasarısı
Yüksek Meclisimizce kabul edilmiştir. Vatan ve mil
lete ve Millî Eğitim camiasının değerli mensupları
na hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi üniversite
kanun tasarılarının görüşmelerine başlıyoruz.

bütçe

2. — Ankara Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/367; C. Se
natosu : 1/371) (M. Meclisi S. Sayısı : 238; C. Se
natosu S. Sayısı : 519) (1)
BAŞKAN — Önce Ankara Üniversitesi Bütçe
Kanun Tasarısının maddelerine geçilmesi hususunu
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.

(1) 238 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.
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1 nci maddeyi okutuyorum :
Ankara Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
Madde 1. — Ankara Üniversitesine 1976 yılında
yapacağı hizmetler için, bağlı (a) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (746 086 800) lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN
tuyorum :

1 nci maddeye bağlı cetveli

Bölüm
(Prog.)

oku-

Lira

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
22 003 700
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
103 Mediko - Sosyal hizmetleri
5 225 800
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
111 Fen Fakültesi
54 891 100
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
132 Diş Hekimliği Fakültesi
32 793 900
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
133 Eczacılık Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

18 986 300

135 Tıp Fakültesi
318 779 500
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
136 Antalya Tıp Fakültesi
34 252 900
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir,
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Bölüm
(Prag.)
137 Veteriner Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
151 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
153 Eğitim Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
154 Hukuk Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
157 İlahiyat Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
160 Siyasal Bilgiler Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
184 Ziraat Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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B - CETVELİ

Lira

Gelir
türü

Lira

44 500 000

38 801 400

22 838 900

23 216 200

11 171 700

31 629 300

1 Vergi gelirleri
150 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 Vergi dışı gelirler
5 565 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
3 Özel gelirler
740 371 800
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza.
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1976 malî
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında
da devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

86 996 100

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. •

1 nci maddeyi bağlı cetvelle birlikte oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
2 nci madideyi okutuyorum :
Madde 2. — Ankara Üniversitesi gelirleri, bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (746 086 800)
lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetveli
tuyorum :

4 ncü maddeyi okutuyorum :

oku

- m

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
5 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve
40 ncı maddeleri hükümleri, Ankara Üniversitesine
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır.
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

M, Meclisi
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6 ncı maddeyi okutuyorum :
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiş
tir.
7 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 7.
yürürlüğe girer.

Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir,
8 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eğitim
Bakanları yürütür.
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Tasarının tümü bilâhara açık oya sunulacaktır.
3. — Ege Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/372; C. Sena
tosu : 1/376) (M. Meclisi S. Sayısı : 239; C. Sena
tosu S. Sayısı : 524) ( 1)
, BAŞKAN — Ege Üniversitesi Bütçe Kanun Ta
sarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum :

Bölüm
(Prog.)

Lira

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
36 255 160
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.

9 029 200

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri
45 440 200
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
111 Fen Fakültesi
39 826 300
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
132 Diş Hekimliği Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

16 986 300

133 Eczacılık Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

6 437 100

135 Tıp Fakültesi
241 122 760
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

Ege Üniveristesi 1976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
Madde 1. — Ege Üniversitesine 1976 malî yılında
yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (545 276 700) lira ödenek veril
miştir.
BAŞKAN .— 1 nci maddeye bağlı cetveli
tuyorum :

O :3

156 iktisadî ve Ticarî İlimler Fa
kültesi
28 191 340
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler.,. Kabul edil
miştir.

oku

(1) 239 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir.
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Bölüm
(Prög.)
Sosyal Bilimler Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
181 Mühendislik Bilimleri Fakül
tesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
1.84 Ziraat Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

21 . 2 . 1976
Gelir
türü

Lira

161

*.

B : 62

4 852 700

53 966 400

3

O : 3

Lira
Özel gelirler
536 976 700
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.

2 nci maddeyi bağlı cetvelle birlikte oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.

6 597 700

3 ncü maddeyi okutuyorum:
Madde 3. — Ege Üniversitesince 1976 malî yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin,
özel hükümlerine
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında
da devam olunur.

1 nci maddeyi bağlı cetvelle birlikte oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum:
Madde 4. — Ege Üniversitesince gelecek yıllara
geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar,
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

187 Güzel Sanatlar Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

56 571 540

2 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (545 276 700)
lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum:
B — CETVELİ
Gelir
türü
1

Lira
Vergi gelirleri .

1 CCG CCC!

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
Vergi dışı gelirler
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.

7 3CÖ CC0

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
5 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
6 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve
4Q nci maddeleri hükümleri, Ege Üniversitesine bağlı
döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygulanır.
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
7 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 7. — Üniversite
bütçesinin fakülte ve
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya
Maliye Bakanı yetkilidir.

— 129 —
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BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: aKbul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
8 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Tasarının tümü bilâhara açık oylarınıza sunula
caktır.
4. — İstanbul Ünversitesi 1976 malî yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
ile 1976 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe kanunu tasa
rısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (Millet Meclisi: 1/375; Cumhuriyet
Senatosu:
1/379) (Millet Meclisi S. Sayısı: 240; Cumhuriyet
Senatosu S. Sayısı: 527 (1)
BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi Bütçe kanun
tasarısının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaedilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum:
İstanbul Üniversitesi 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısı
Madde 1. —
yılında yapacağı
velde gösterildiği
rilmiştir.
BAŞKAN —
yorum:

İstanbul Üniversitesine 1976 malî
hizmetler için, bağlı (A) iaretli cet
üzere 958 026 547 lira ödenek ve

(1)

Lira

103

16 877 610

Mediko - sosyal hizmetler
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
Yabancı Dil Yüksek Okulu
2Q1<
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
Fen Fakültesi
111
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
112
Kimya Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
131

132

133

lira
Genel yönetim ve destek hiz
metleri
135 825 185
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul -edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.

240 S. Sayılı basmayazı tutanağına

O :3

Bölüm
(Prog.)

1 nci maddeye bağlı cetveli okutu

Bölüm
(Prog.)
101'

21 . 2 . 1976

135

eklidir.
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10 32Cl 750

6 215 470

83 579 358

27 228 246

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
230i 391 948
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
Diş Hekimliği Fakültesi
27 882 892
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
Eczacılık Bilimleri
16 436 212
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
Tıp Bilimleri İstanbul Tıp Fa
kültesi
229 174 070
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.

M, Meclisi

Lira
Veteriner Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul
Kabul
etmeyenler...
edilmiştir.

12 776.753

138

Edirne Tıp Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.

29 678 825

152

Edebiyat Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul
Kabul
etmeyenler...
edilmiştir.

34 688 ICO

154

Hukuk Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.

27 516

155

İktisat Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul
Kabul
etmeyenler..
edilmiştir.

30 555 518

158

işletme Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler..
Kabul
edilmiştir.

17 384 684

Orman Bilimleri
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler...
Kabul
etmeyenler..
Kabul
edilmiştir.

21 494 018

183

21 . 2 . 1976

O : 3
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Bölüm
(Prog.)
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Gelir
türü

Lira

1

1 nci maddeyi bağlı cetvelle birlikte oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:

3 CCGi CCÛ
Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler...Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
2
Vergi dışı gelirleri
7 712 CCO
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
3
Özel gelirler
947 314 547
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul
edenler...
Kabul
etmeyenler...
Kabul
edilmiştir.
2 nci maddeyi bağlı cetvelle birlikte oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum:
Madde 3. — İstanbul Üniversitesince 1976 malî
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bininin
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir.
i
Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine
göre tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında
da devam olunur.
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum:
Madde 4. — istanbul Üniversitesince gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül,
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

bağlı

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.

Madde 2. - - İstanbul Üniversitesinin gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 958 C26 547
lira olarak tahmin edilmiştir.

Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun
38, 39,
4Q nci maddeleri hükmü, istanbul Üniversitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygulanır.

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum :
.

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

131
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Madde 7. — Üniversite bütçesinin fakülte ve
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerimi, Rektörlük programlarına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim
bakanları yürütür,. ^
BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanun tasarısının tü
mü bilâhara açık oylamaya sunulacaktır.
5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1976 Malî yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. {Millet Mecli
si : 1/376; Cumhuriyet Senatosu : 1/380)
(Millet
Meclisi S. Sayısı : 241; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı ; 528) (1)
BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe
sine geçiyoruz.
Kanun tasarısının maddelerine geçilmesi hususunu
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum :

21 . 2 . 1976
Bölüm

101

(1)

Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

103

Mediko - sosyal hizmetler
B A Ş K A N — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

104

Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri
B A Ş K A N — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Kimya Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Temel Bilimler Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Elektrik Fakültesi
^BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Gemi İnşaatı Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

112

113

171

172

10 898 300

3 530 6C0

17 702 ICC

14 770 0C0

28 726 2C0

10 489 2CQ

173 . İnşaat Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

26 768 200

175

Maden Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

26 179 8CÜ

176

Makine Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

50 265 6CCı

154 964 700

241 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa

Lira

(Prog.)

İstanbul Teknik Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu
Tasarısı
Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine 1976
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere (425 660 6CCıj lira ödenek
verilmiştir.
\
BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum :
Bölüm .
(Prog.)
Lira

O : 3

eklidir.
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Bölüm
(Prog.)

B : 62
Lira

179 Mimarlık Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,.. Kabul
edilmiştir.
182 Mühendislik - Mimarlık Fakül
tesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
201 Nükleer Enerji Enstitüsü
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

18 067 900

5Q 186 000

13 112 COO

1 nci maddeyi bağlı cetvelle birlikte oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 2. — istanbul Teknik Üniversitesinin ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(425 660 600) lira olarak tahmin edilmiştir,
BAŞKAN — ikinci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum :
B - Cetveli
Gelir
türü
1 Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
2 Vergi dışı gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
3 Özel gelirler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

Lira
370 CCO

5 701 CCO

419 589 600

21 . 2 . 1976

O :3

ikinci maddeyi bağlı cetvelle birlikte oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum.
Madde 3. — istanbul Teknik Üniversitesince 1976
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde
gösterilmitşir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre,
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da de
vam olunur.
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 4. — istanbul Teknik Üniversitesince gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6 nci maddeyi okutuyorum :
*
Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve
40 nci maddeleri hükümleri istanbul Teknik Üniver
sitesine bağlı vdöner sermayeli kuruluşlar hakkında da
uygulanır.
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 7. — Üniversite bütçesinin falcülte ve ens
titü İle ilgili programlarında yer alan proje ödenekle
rini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
8 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9 ncu maddeyi okutuyorum :
Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler..;.Kabul edilmiştir

— 183 —

M. Meclisi

B : 62

Tasarının tümü bilâhara açık oylarınıza sunula
caktır.

21 . 1 . 1976
Bölüm
(Prog.)

6. — Hacettepe Üniversitesi 1976 Malî Yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi :
1/374; Cumhuriyet Senatosu : 1/378) (Millet Mecli
si S. Sayısı : 242; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
526) (1)

112 Kimya Bilimleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
132 Diş Hekimliği Bilimleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
133 Eczacılık Bilimleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
134 Gevher Nesibe Tıp Bilimleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi Bütçe Kanun
tasarısının maddelerine geçilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum :
Hacettepe Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine 1976 malî
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 743 217 ICO lira ödenek ve
rilmiştir.
BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum :
Bölüm
(Prog.)

O :3

V
Lira
9 850 800

10 130 900

6 807 700

67 430 000

135 Tıp Bilimleri
242 962 ICO
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

Lira

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
168 249 900
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
103 Mediko - Sosyal hizmetler
43 926 ICO
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri
33 362 ICCı
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
111 Fen Bilimleri
.34 850 2C0
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
(1) 242 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir.

134

136 Sağlık Bilimleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

3 809 400

141 Eskişehir Tıp Bilimleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

4 475 CCÖ

159 Mezuniyet sonrası eğitimi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
161 Sosyal ve idarî Bilimler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum .: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

977 9CÛ

66 889 800

M< Meclisi
Bölüm
(Prog.)

B : 62

21 , 2 . 1976

O :3

I.

. BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
49 495 2C0
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
I
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sumıyo| rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Lira

180 Mühendislik Bilimleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1 nci maddeyi ilişik cetvelle birlikte oylarınıza su
nuyorum : Ka'bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin gelirleri,
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 743 217 ICO
lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum :
B - Cetveli
Gelir
türü
Lira
1

Vergi gelirleri
300 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
2 Vergi dışı gelirleri
3 610 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
3 Özel gelirler
739 307 ICO
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
2 nci maddeyi bağlı cetvelle birlikte oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.

5 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve
40 ncı maddeleri hükümleri Hacettepe Üniversitesine
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır.
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6 ncı maddeyi okutuyorum :
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kaubl edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi' okutuyorum :
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü bilâhara açık oylarınıza sunula
caktır.
7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1976
Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri.
(Millet Meclisi : 11378; Cumhuriyet Senatosu :
1/382) (Millet Meclisi S. Sayısı : 243; Cumhuriyet
Senatosu S. Sayısı : 530) (1)
BAŞKAN — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri Bütçe Kanun tasarısının maddelerine geçilmesi
hususunu oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum :
İktisadî ve Ticari İlimler Akademileri 1976 yılı Bütçe
Kanunu tasarısı

3 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1976 malî
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 1976 malî yılında da
devam olunur.

Madde 1. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademile
rine 1976 malî yılında yapacakları hizmetler için,
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 104 060200
lira ödenek verilmiştir.

(1) 243 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
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BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum :

21 . 2 . 1976

0:3
B - Cetveli

Gelir
türü

Lira

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri
Bölüm
(Prog.)
111 Adana İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
112 Ankara İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
113 Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler
Akademisi
,
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
İ14 Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
115 İstanbul iktisadî ve Ticarî İlim
ler AkaJdanisi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler,.. Kabul"
edilmiştir. .

1
Lira

9 2*1 lCCı

35 069 700

11 408 500.

2

3

Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Vergi dışı gelirler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
özel gelirler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.... Kabul
edilmiştir.

.6 ICO CCO

745 CCO

97 215 2CO

İkinci maddeyi bağlı cetvelle birlikte oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir,
Madde 3. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademilerince 1976 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.

31 194 4CCı

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

17 146 500

Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül,
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

bağlı

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 nci maddeyi ekli cetvelle birlikte oylarınıza su
nuyorum : KabıA edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 2. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
lerinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere (104 060 200) lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum :
4

Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler..; Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü bilâhara açık oylarınıza sunula
caktır.
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& -^- Çukurova Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/370; Cumhuriyet Senatosu : 1/374) (Millet
Meclisi S. Sayısı : 244; Cumhuriyet Senatosu : S. Sa
yısı : 522) (1)
BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi Bütçe Kanun
Tasarısının maddelerine geçilmesi hususunu oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Çukurova Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu
tasarısı
Madde 1. — Çukurova Üniversitesine^ 1976 malî
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (257 688 768) lira ödenek ve
rilmiştir.
BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum :
Bölüm
(Prog.)
101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü .oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
103 Mediko - Sosyal hizmetler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri
"
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
135 Tıp Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

21 . 2 . ? *

Bölüm
fi
(Program) şm

BAŞKAN — İkinci maddeye bağlı cetveli okutu-,
yorum :
B - Cetveli
Gelir
türü

Lira

1 235 947

663 5C0

118 656 055

Lira

184 Ziraat Fakültesi
90 126 513
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Birinci maddeyi ekli cetveli ile birlikte oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 2. — Çukurova Üniversitesi gelirleri, bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (257 688 768)
lira olarak tahmin edilmiştir.

1

47 006 753

O :3

2

3

Lira
ICO 000
Vergi gelirleri
BAŞKAN —Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1 000 ClCÛ
Vergi dışı belirler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Özel gelirler
256 588 768
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

İkinci maddeyi bağlı cetvelle birlikte oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 3. — Çukurova Ünivere esinin 1976 malî
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 1976 malî yılında da
devam olunur.

(1) 244 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Madde 4. — Çukurova Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Dördüncü maddeyi oylar,nıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
,Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Beşinci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve
40 ncı maddeleri hükümleri, Çukurova Üniversitesine
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır.
BAŞKAN — Altıncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 7. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, rektörlük programlarına aynı unvanda aktarmaya
Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Yedinci maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Sekizinci maddeyi oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim
bakanları yürütür.

21 . 2 . 1976

Diyarbakır Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu
tasarısı
Madde 1. — Diyarbakır Üniversitesine 1976 malî
yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (229 105 800) lira ödenek ve
rilmiştir.
BAŞKAN — Birinci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum :
Bölüm
(Prog.)

BAŞKAN — Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Ka
nun Tasarısının maddelerine geçilmesi hususunu oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
(1) 245 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir.

Lira

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
•103 Mediko - Sosyal hizmetler
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
111 Fen Bilimleri Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
132 Diş Hekimliği Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

BAŞKAN — Dokuzuncu maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Kanun tasarısının tümü bilâhara açık oylarınıza
sunulacaktır.
9. — Diyarbakır Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/371; Cumhuriyet Senatosu : 1/375) (Millet Mec
lisi : S. Sayısı : 245; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 523)(1)

O :3

135 Tıp Bilimleri Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

41 635 400

714 CCO

19 695 6C0

4 801 000

162 259 800

1 nci maddeyi ekli cetveliyle birlikte oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 2. — Diyarbakır Üniversitesinin gelirleri,
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 229 105 8C0
lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN
yorum :
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2 nci maddeye bağlı cetveli okutu-

M. Meclisi
B - Cetveli
Gelir
türü
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__
Lira

1

Vergi gelirleri
225 CCO
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
2 Vergi dışı gelirleri
2 520 000
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
3 Özel -gelirler
226 360 800
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
~ edilmiştir.
2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 3. -— Diyarbakır Üniversitesince 1976 ma
lî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde
gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül,
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

bağlı

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve
40 ncı maddeleri hüküfnleri,sDiyarbakır Üniversitesi
ne bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uy
gulanır.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
'
6 ncı maddeyi okutuyorum :
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya
Maliye Bakanı yetkilidir.
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BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler..î Kabul edilmiştir.
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür.
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının tümü bilâhara açık oylarınıza
sunulacaktır.
10. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976 malî yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/369;
C. Senatosu : 1/373) (M. Meclisi S. Sayı : 246; C.
Senatosu : S .Sayısı: 521) (1)
BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi Kanun ta
sarısının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
1 nci maddeyi okutuyorum :
Cumhuriyet Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu
tasarısı
Madde 1. — Cumhuriyet Üniversitesine 1976 malî
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (207 159 400) lira ödenek ve
rilmiştir.
BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum:
Bölüm
(Prog.)

Lira

101 Genel Yönetim ve Destek hiz
metleri
145 374 100
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
112 Fen ve Sosyal Bilimler
16 610 600
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. - Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
(1) 246 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir.

M. Meclisi
Bölüm
(Program)
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Lira

45 174 700
135 Tıp Bilimleri
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
1 nci maddeyi bağlı cetvelde birlikte oylarınıza
sunuyorum. Kaibul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
%
Madde 2. — Cumhuriyet Üniversitesi gelirleri bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (207 159 400,)
BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum:
B — CETVELİ
Gelir
Türü

Lira

1 000
1 Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
210 000
2 Vergi dışı gelirleri
BAŞKAN —Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kaibul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
3 Özel gelirler
206 948 400
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 nci maddeyi bağlı cetvelle tarikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum:
Madde 3. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1976
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde
gösterilmiştir.
• + .
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum :

0:3

Madde 4. — Cumhuriyet Üniversitesine gelecek
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren Ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenuler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
6 nci maddeyi okutuyorum'.
Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve
ve 40 nci maddeleri hükümleri, Cumhuriyet Üniver
sitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında
da uygulanır.
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 7. — Üniversite Bütçesinin Fakülte ve
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak-.
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiştir.
8 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN— Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir.
Tasarının tümü bilâhara açık oylarınıza sunula
caktır.
11. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976 malî yılı Bütçe
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/377; C. Se
natosu : 1/381) (M. Meclisi : S. Sayısı : 247; C. Se
natosu : S. Sayısı: 529) (1)
. BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesi Kanun tasa
rısının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul
edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum :

140 —

(1) 247 S. Sayılı Basmayazı tutanağına eklidir.
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19 Mayıs Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
Madde 1. — 19 Mayıs Üniversitesine 1976 malî
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (47 954 700) lira ödenek ve
rilmiştir.
BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyorum :
Bölüm
(Prag.)

Lira

101 Genel Yönetim ve Destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
111 Fen ve Mühendislik Bilimleri
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
135 Tıp Bilimleri
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

47 685 400

99 200

170 100

1 nci maddeyi, bağlı cetvelleriyle birlikte oyunu
za' sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Kabul edilmiştir.
Madde 2. — 19 Mayıs Üniversitesi gelirleri, bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (47 954 700) lira
olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN
tuyorum :

2 nci maddeye bağlı . cetveli okuCETVELİ

Gelir
Türü

Lira
Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
Vergi dışı gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

1 000

11 000

21 . 2 . 1976
Gelir
türü

O :3
Lira

3 Özel gelirler
47 942 700
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 nci maddeyi bağlı cetvelle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir..
3 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 3. — 19 Mayıs Üniversitesinin 1976 malî
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 1976 malî yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarmıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 r^ü maddeyi okutuyorum :
Madde 4. — 19 Mayıs Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 5. — Harcamalara üişkin formül, bağlı
-(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6 ncı maddeyi okutuyorum :
Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve
40 ncı maddeleri hükümleri, 19 Mayıs Üniversitesine
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakında da uygulanır.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 7. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, rektörlük programlarına aynı unvanla aktarmaya
Maliye Baknı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
8 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde yü
rürlüğe girer.
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9 ncu maddeyi okutuyorum :
Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir.
Tasarının tümü bilâhare açık oylamaya sunulacak
tır.
12. — Bursa Üniversitesi 1976 malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C, Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/368; C. Senato
su : 1/372) (M. Meclisi': S. Sayısı : 248; C. Senato
su : S. Sayısı: 520) (1)
BAŞKAN — Bursa Üniversitesi Bütçe kanun ta
sarısının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza
sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul
edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum :
Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
Madde 1. — Bursa Üniversitesine 1976 malî yılın
da yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (188 961 800) lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum :
Bölüm
(Prog.)

Lira

101

Bursa Üniversitesi
13 229 900
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
103 Mediko - Sosyal hizmetler
1 239 200
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
142 Bursa Tıp Fakültesi
167 132 700
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

(1) 248 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir.
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Bölüm
(Prog.)

Lira

162

Bursa İktisadî ve Sosyal Bi
limler Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
176 Makine Fakültesi
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.

6 446 400

913 600

1 nci maddeye bağlı cetvelle birlikte oylarınıza su
nuyorum. -Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 2. — Bursa Üniversitesi gelirleri, bağlı (B)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (188 961 800) lira
olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum :
B — CETVELİ
Gelir
Türü

'

Lira

10 000
Vergi gelirleri
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 Vergi dışı gelirleri
52 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
3 Özel gelirler
188 899 800
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 nci maddeyi bağlı cetvelle birlikte oylarınıza
sunuyorum. 'Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 3. — Bursa Üniversitesinin 1976 malî yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
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Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da de
vam olunur.
BAŞKAN — 3. ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 4. — Bursa Üniversitesine gelecek yıllara
geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar,
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
6 ncı maddeyi okutuyorum :
Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve
40 ncı maddeleri hükümleri, Bursa Üniversitesine
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uyulanır.
BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 7. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, Rektörlük programlarına aynı unvanla aktarma
ya MaMye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
8 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
9 ncu maddeyi okutuyorum :
Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü bilâhara açık oylarınıza sunulacak
tır.
13. — Fırat Üniversitesi 1976 malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/373; C. Senato
su : 1/377) (M. Meclisi S. Sayısı : 249; C. Senatosu
S.Sayısı:525)(l)
(1 ( 249 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.
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BAŞKAN — Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu ta
sarısının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum :
Fırat Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
Madde 1. — Fırat Üniversitesine 1976 malî yılın
da yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (122 501 400) lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum :
Bölüm
(Prog.)

Lira

101 Genel - Yönetim ve Destek hiz
metleri
4 321 900
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
103 Mediko - Sosyal hizmetleri
1 089 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
111 Fen Fakültesi
15 278 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
137 Veteriner Fakültesi
93 413 500
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
152 Edebiyat Fakültesi
8 399 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
1 nci maddeyi ekli cetvelle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul
edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 2 .— Fırat Üniversitesinin gelirleri, bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (122 501 400)
lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum :
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B — CETVELİ
Gelir
Türü

Lira

1 Vergi gelirleri
30 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 Vergi dışı gelirler
50 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
3 Özel gelirler
122 421400
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kahul edil
miştir.
2 nci maddeyi bağlı cetvelle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 3. — Fırat Üniversitesince 1976 malî yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden birinin dayandığı
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
lbul edenîer... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
4 ncü madeyi okutuyorum :
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı (R)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
5 nei maddeyi okutuyorum :
Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve
40 ncı maddeleri hükümleri, Fırat Üniversitesine bağlı
döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygulanır.
'BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum.
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6 ncı maddeyi okutuyorum :
Madde 6. — Üniversitesi Bütçesinin fakülte ve
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya
Maliye Bakanı yetkilidir.
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1976 tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Sekizinci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tasarının tümü bilâhara açık oylarınıza sunula
caktır.
14. — Anadolu Üniversitesi 1976 malî yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 11366; C. Sena
tosu : 1/370) (M. Meclisi S. Sayısı : 250; C. Senatosu
.S. Sayısı; 518) (1)
BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi Bütçe Kanunu
tasarısının maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza
sunuyorum: Kalbul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
1 nci maddeyi okutuyorum :
Anadolu Üniversitesi 1.976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
, Madde 1. — Anadolu Üniversitesine 1976 malî
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (53 665 000) lira ödenek ve
rilmiştir.
'BAŞKAN — Birinci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum.
Bolüm
(Prog.)

Lira

101 Genel Yönetim ve Destek hiz
metleri
53 336 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
113 Temel Bilimleri
106 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. _ Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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Bölüm
(Prag.)
135 Tıp Bilimleri
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
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Lira
223 000

Birinci maddeyi ekli cetvelle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 2. — Anadolu Üniversitesi gelirleri, bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (53 665 000) lira
olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — İkinci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum :
B — CETVELİ
Geiir
Türü
Lira
J

Vergi gelirleri
1
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
2 Vergi dışı gelirler
71
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
3 Özel gelirler
53 593
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
İkinci maddeyi bağlı bulunan cetvelle birlikte
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler...
bul edilmiştir.

000

000
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yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1976 malî yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı,
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 38, 39 ve
40 ncı maddeleri hükümleri, Anadolu Üniversitesine
bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında da uygu
lanır.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — Üniversite Bütçesinin
fakülte ve
okullarla ilgil programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktarma
ya Maliye* Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 7. — Bu Kanun i Mart 1976 tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir .
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eğitim
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

000

oy
Ka

Tasarının tümü bilâhara açık oylarınıza
lacaktır.

sunu

Muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitim
Bakanlığı
ve Üniversiteler Bütçe Kanun tasarılarının görüşül
mesi bitmiştir. Her bütçeyi görüştüğümüzde de açık
oylamasının bilâhara yapılacağını ifade etmiştim. Şim
diden bütün bütçelerin hayırlı, uğurlu olmasını temen
ni ederim.
Program gereğince, yani 22 . 2 . 1976 Pazar günü
saat 10'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum.

3 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 3. — Anadolu Üniversitesinin 1976 malî
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
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SORULAR VE CEVAPLAR

YAZILI SORUL/: R VE CEVAPLARI

1. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un, İstanbul Boğaziçi yangınına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Başbakan adına Ulaştırma Bakanı
Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (71740)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafındam
yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadelerini say
gılarımla rica ederim.
İstanbul Milletvekili
Mehmet Emin Sûngurı
Soru : 1. — İstanibul halkına tehlikeli, korkulu
saatler yaşatan ve büyük zararlara sebep olan sıon
yıllarım Boğaziçindeki korkunç yangınının en önemli
Sebeplerinin dikkaltsdzlik ve ihmal olduğu, özellikte
19 Nisan 1972 tarihli Denizaltı Dergisinde ortaya
çıkacak tehlikelerin bütün açıklığıyle ortaya konduğu
iddiaları doğru mudur?
İlgililer söz konusu tarihte bu derıginin uyarısını:
dikkate alarak ne g'i'bi tedbirler almışlarıdır? Gerekli
tedbirlerin alınmadığı tehlikeli yangımla anlaşıldığına
göre sorumlular hakkında ne gibi işlem yapılacak
tır? Beykoz Kaymakamlığı bu depolarla ilgilenmiş
midir?
.Soru 2. — Çu'buklu'da yanan depolarla Boğaziçindeki benzeri diğer depolar için Hıfzıssıhiha Kanunu
ve gayri sıhhi müesseselere ait yönetmelik uyarınca
(parlayıcı, patlayıcı, petrol ve benzerleri, karpit ve
kimyasal v. b. maddelerin depolarına) Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığı alınması
zorunlu olan
açılma müsaadesini (ruhsat) vermiş midir? Verme
mişse şimdiye kadar ruhsatsız faaliyete nasıl devam
etmiştir?
Gayri sıhhî müesseseler sağlık teşkilâtının daimî
kontrolü altında olduğuna göre birinci sınıf gayri
sıhhi müesseselerden olan Çubuklu parlayıcı, patla
yıcı ve diğer tehlikeli maddeler deposu sahipleri
hakkında şimdiye kadar ne gibi işlem yapılmıştır?
Soru : 3. — Gayri sıhhî müesseseleri denetlemek
le görevli Çalışma Bakanlığı istanbul İş Güvenliği
Grup Başkanlığı müfettişlerince yanan Çubuklu'daki
depolar ve diğer ..benzerleri kontrol edilerek, günün
teknik şartlarına uydurulması önerilmiş midir?
Söz konusu örgütte kaç müfettiş vardır? ihti
sasları nedir? Kaç gayri sıhhî müessese kontrol edilmişitir? Kaç depo kapatılmıştır?

Gayri sıhhî müesseselerle ilgili olarak; İşçi Sağlığı
ve İş Güvenliği Tüzüğü, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli
ve zararlı maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde
alınacak tedbirler hakkındaki tüzüğü ve diğer tüzük
leri uygulamayan sorumlular hakkında ne gbii işlem
ler yapılacaktır?
T. C.
Ulaştırma Bakanlığı
Deniz Ulaştırması
Genel Müdürlüğü
DUGM : M-1/2-1/670 - 4645

19 . 2 . 1976

Konu : Çubuklu gaz depoları
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Başbakanlığa, muhatap 26 . 12 . 1975 gün
ve 7/740-2995/24054 sayılı yazınız.
İstanbul Milletvekili Sayın Mehmet Emin Sungur'un, Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması talebile Başkanlığınıza sunmuş bulun
duğu Çubuklu gaz depoları hakkındaki soru öner
gesinin, Sayın Başbakan kendi adına tarafımdan ce
vaplandırılmasına tensip buyurduklarından, bu soru
önergesine, bir nüshası adı geçen milletvekiline tevdi
edilmek üzere, tarafımdan verilen cevabın iki nüs
hası ilişikte takdim kılınmıştır.
Bilginize ve gereğini müsaadelerinize arz ede
rim.
Nahit Menteşe
Ulaştırma Bakanı
Sayın Mehmet Emin Sungur
İstanbul Milletvekili
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş bulun
duğunuz ve Sayın Başbakan tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılmasını talep ettiğiniz Çubuklu gaz
depolan hakkındaki soru önergesinin, Sayın Başba
kan kendi adına tarafımdan cevaplandırılmasını ten
sip buyurmuşlardır.
Bu nedenle, önergenizde yer alan sorular sırasıyle
aşağıda cevaplandırılmış bulunmaktadır.
Soru : 1. — istanbul halkına tehlikeli, korkulu
saatler yaşatan ve büyük zararlara sebep olan son
yılların Boğaziçindeki korkunç yangınının en önemli
sebeplerinin dikkatsizlik ve ihmal olduğu, özellikle
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19 Nisan 1972 tarihli Denizaltı Dergisinde ortaya çı
kacak tehlikelerin bütün açıklığıyle ortaya konduğu
iddiaları doğru mudur?
İlgililer söz konusu tarihte bu derginin uyarısını
dikkate alarak ne gibi tedbirler almışlardır? Gerekli
tedbirlerin alınmadığı tehlikeli yangınla anlaşıldığına
göre sorumlular hakkında ne gibi işlem yapılacaktır?
Beykoz Kaymakamlığı bu depolarla ilgilenmiş mi
dir?
Cevap: 1. — İstanbul Boğaz trafiğinin günden
güne artması, geçen gemilerin tonajlarının büyümesi
ve bu gemilerin zaman zaman can ve mal kayıplanyle sonuçlanan kazalara sebep olması nedeniyle
19 . 11 . 1965 tarih 6/5539 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile yürürlüğe girmiş olan İstanbul Liman Tü
züğünün bazı maddelerinin değiştirilmesine lüzum gö
ren Bakanlığımız konuyu, bu çalışmalar için ilgili
kuruluşların iştirakiyle oluşan boğazlar ve Marmara
Geçidi ve Trafik ve Navigasyon Kontrol ve Emni
yeti İcra Komitesine getirmiştir.
Bu komitenin yapmış olduğu toplantılarda;
İstanbul boğaz trafiği için ayrı ve önemli tehlike
arzeden Çubuklu gaz depolarının durumu da görü
şülmüş ve bu depoların hassas bölge dışına nakli ve
nerede inşa edilebilecekleri hususunun, kesinlik ka
zanmayan İstanbul Kargo limanı inşaatı ile müştere
ken mütalaa edilmesine karar verilmiştir.
Bu arada İstanbul'a yeni bir liman inşası için yerseçimi ve planlanması Nisan 1975 tarihinde Bayın
dırlık Bakanlığı tarafından bir protokol ile Boğaziçi
Üniversitesi uhtesine tevdi edilmiştir.
İstanbul Belediyesine ait Çubuklu gaz depolarının
durumu ve yangına karşı alınacak tedbirlerin hangi
Bakanlık ve kuruluş tarafından gerçekleştirileceği hak
kında İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma İdaresi Baş
kanlığında Bakanlığımız ile diğer ilgili Bakanlıkların
yetkili temsilcilerinin iştirakiyle 19 . 8 . 1975 ve
25 . 8 . 1975 tarihlerinde yapılan toplantılar ile
18 . 11 . 1975 tarihinde alman kararlar arasında bu
lunan Bakanlığımızı alâkadar eden hususlardan;
1. Yurt dışından ithal yolu ile gemilerle gelen
parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yanmayı kolaylaştırıcı
maddelerin supalan sistemi ile doğrudan gemide mal
sahibine teslimi,
2. Özel kuruluşların müracaatları halinde kendi
lerine özel antrepo inşa izni verilmesi,
3. İstanbul Valiliğinin Koordinatörlüğünde yapı
lacak toplantılarda saptanacak kararların da aksatıl
madan yürürlüğe konulması, hakkında :

\
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Marmara Bölgesi Liman ve Denizişleri Müdürlü
ğü ile Denizcilik Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü
ne talimat verilmiş ve tatbiki sağlanmıştır.
Ayrıca İstanbul. Limanı ile Marmara Denizinde
gemilerde ve Boğazın sahil şeridinde çıkması muhte
mel yangınları söndürmek maksadıyle Bakanlığımız
bütçesinden bir adet yangın söndürme gemisi inşa et
tirilerek hizmete konulmuş, İstanbul Limanı dahil
diğer önemli limanlara tahsis edilmek üzere 1974 malî
yılı bütçesine konulan 220 milyon TL. ödenekle her
biri 20 milyon TL. keşif bedelli yangın söndürme
teçhizatını da haiz 11 adet römorkörün inşası işi
25 . 2 . 1975 tarihli bir sözleşme ile Denizcilik Ban
kası T.A.O. Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bunla
ra ilâveten mevcut römorkörlerde köpük basabilecek
duruma getirilmiş ve getirilmektedir. TCDD. İşlet
mesi ile Denizcilik Bankası T.A.O. Genel Müdürlü
ğünde de 1976 - 1979 yılları için bu yönde çalışmalar
yapılmaktadır.
Kararlar arasında bulunan İstanbul Liman Tüzü
ğünün (Parlayıcı, Patlayıcı, Yanıcı) maddelerin taşın
ması yükleme ve boşaltması ile ilgili IV ncü bölüm
hükümlerinin günün ihtiyaç ve şartlarına göre yeni
den düzenlenmesinin gerçekleşmesi konusundaki ça
lışmalar, alınan Bakanlıklar mütalâaları çerçevesinde
halen devam etmektedir.
Diğer taraftan Boğaz trafiğinin güvenlik içinde
sağlanması ve gemilerin çeşitli tehlikelere karşı korun
ması maksadıyle;
VHF (VİYEÇEF) telsiz telefon cihazı ile müceh
hez süratli kılavuz motorları, isteyen gemilere kıla
vuz verilmesi imkânı sağlanmış, Boğazlardan geçen
yerli ve yabancı gemi kaptanlarına tavsiyeleri havi
Türkçe - İngilizce olarak hazırlanan broşür dağıtıl
mış, Boğazın gereken mevkilerine" yeni fenerler ko
nulmuş ve bazı fenerlere de Radar Reflektörü tesis
edilmiş bulunmaktadır.
Ayrıca İstanbul Boğazında Harem, Kandilli ve
Türkeli (Rumeli feneri) mevkilerinde de birer Navi
gasyon kontrol istasyonu kurulması konusu Bakanlı
ğımız 1976 yılı yatırım programına alınmıştır.
Bu meyanda 8 . 9 , 1975 tarih ve 15350 sayılı
Resmî Gazetede yayınlanan «Karada çıkabilecek yan
gınlarla, deniz liman veya kıyıda çıkıp karaya ulaşa
bilecek veya karada çıkıp kıyı, liman ve denize ula
şabilecek yangınlara karşı yönetmelik» in kendilerine
verdiği görevlerin aksatılmadan yürütülmesi hususun
da Bölge Liman ve Deniz İşleri Müdürlükleri ile Li
man Başkanlıklarına gerekli talimat verilmiştir.
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İstanbul Belediyesine ait Çubuklu Gaz Depoların
da 26 . 8 . 1 9 7 5 tarihinde çıkan yangının, Doğruyollar adlı yük motorunun bu depo vinçleri ve perso
neli tarafından yapılan tahliye işi sırasında vincin iyi
hareket etmemesi ve varillerin sapana iyi istif edil
memesi nedeniyle sapandan kayıp yere düşen varil
lerin patlamasından ileri geldiğinin Marmara Bölgesi
Liman ve Deniz işleri Müdürlüğü gemi sörvey kuru
lunca mütalaa edilmiş ve söz konusu olaya ait kaza
raporu ve ifadeler mezkûr bölge müdürlüğünce bu
kanaatle birlikte İstanbul Cumhuriyet Savcılığına in
tikal ettirilmiştir.
Bu depoların ve bu depolara gelen ve giden mal
ların tahmil - tahliye işlerinde kullanılan vinçlerle bu
işlerde çalışan personelin İstanbul Belediyesine ait ol
ması sebebiyle olayın sorumluları hakkındaki idarî
tahkikatın İçişleri Bakanlığınca yürütülmesi icab ede
ceği düşünülmektedir.
Soru : 2. — Çubuklu'da yanan depolarla Boğaziçindeki benzeri diğer depolar için Hıfzısıhha Kanunu
ve Gayri Sıhhî Müesseselere ait Yönetmelik uyarınca
(parlayıcı, patlayıcı, petrol ve benzerleri, karpit ve
kimyasal v.b. maddelerin depolarına) Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı alınması zorunlu olan açılma
müsaadesini (Ruhsat) vermiş midir? Vermemişse şim
diye kadar ruhsatsız faaliyete nasıl devam etmiştir?
Gayri sıhhî müesseseler sağlık teşkilâtının daimî
kontrolü altında olduğuna göre birinci sınıf gayri sıh
hi müesseselerden olan Çubuklu parlayıcı, patlayıcı
ve diğer tehlikeli maddeler deposu sahipleri hakkında
şimdiye kadar ne gibi işlem yapılmıştır?
Cevap : 2. — Bu soru, mahiyeti bakımından, Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığını ilgilendirmekte
dir.
Soru : 3. — Gayri sıhhi müesseseleri denetlemek
le görevli Çalışma Bakanlığı İstanbul İş Güvenliği
Grup Başkanlığı Müfettişlerince yanan Çubuklu'daki
depolar ve diğer benzerleri kontrol edilerek, günün
teknik şartlarına uydurulması önerilmiş midir?
Söz konusu örgütte kaç müfettiş vardır? İhtisas
ları nedir? Kaç gayri sıhhi müessese kontrol edilmiş
tir? Kaç depo kapatılmıştır?
Gayri sıhhî müesseselerle ilgili olarak; İşçi Sağ
lığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, parlayıcı, patlayıcı, teh
likeli ve zararlı maddelerle çalışılan iş yerlerinde ve
işlerde alınacak tedbirler hakkındaki tüzüğü ve diğer
tüzükleri uygulamayan sorumlular hakkında ne gibi
işlemler yapılacaktır ?
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Cevap ; 3. — Bu soru da, mahiyeti bakımından,
Çalışma Bakanlığı ile Sağük ve Sosyal Yardım Ba
kanlığını alâkadar etmektedir.
Bilginize arz ederim.
Nahit Menteşe
Ulaştırma Bakanı
2. — Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, THY
Genel Müdürüyle bazı personeline ilişkin sorusu ve
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı
(7/791)
Millet Meclisi Sayın Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Ba'kanı tarafından
yazılı olarak cevaplanmasına delâletinizi saygılarım
la rica ederim.
3 . 1 1 . 1975
Ankara Milletvekili
Cevat Önder
. 1. — 2 Kasım 1975 Pazar günü saat 20ı20ı'de
İstanbul - İzmir seferini yapması lâzımgelen yolcu
uçağı, Türk Hava Yolları Genel Müdürünün emriy
le 19,30'da İstanbul'dan İzmir'e yolcu almadan, boş
olarak gönderilmiş midir? Gönderilmiş ise sebebi
nedir?
2. — 2Q,20 uçağı yolcuları ne kadar bekletilmiş
ve ne i'le gönderilmişlerdir? Bu yolculara Türk Ha
va Yolları Personelinden Yalçın Onar ve Filiz İçten
Ihakaret etmişler midir? Yolculara yakışıksız sözler
Söyleyen bu memurlar hakkında her hangi bir işlem
yapılmış mıdır?
3. — Türk Hava Yolları Genel Müdürünün şahsî
emirle tarifeli uçakları seferden alıkoyması ve boş
olarak şuraya buraya göndermesi tabiî midir? Bu gi
bi keyfî hareketlerle Türk Hava Yollarının itibarını
'kıranlar hakkında ne gibi tedbirler düşünülmektedir?
T. C.
Ulaştırma Bakanlığı
Hava Ulaştırması
Genel Müdürlüğü
HUGM: 5Z-3/HNK-324-4444

. 17.2.1976

Konu : Sayın Cevat Önder'in yazılı soru
önergesi.
Millet iMeclisi Başkanlığına
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığı 26 . 1 . 1975
tarih, Genel Sekreterlik Kanunlar
Müdürlüğü
7/791-3108/25421 sayılı yazı.
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İlgide kaptlı yazıya ekli olarak alınan, Ankara
Milletvekili Sayın Gevat Önderin yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerinize arz ederim.
Nahit Menteşe
Ulaştırma Bakam
Soru 1. — 2 Kasım 1975 Pazar günü saat 20,20'de
istanbul -" İzmir seferini yapması lâzım gelen yolcu
uçağı, Türk Hava Yolları Genel Müdürünün emriy
le 19,3,0'da îstanul'dan İzmir'e yoku almadan, boş
olarak gönderilmiş midir? Gönderilmiş ise sebebi
nedir?
Cevap : 1. — 2 Kasım 1975 günü, saat 20,20'de
İstanbul - izmir seferini yapması gereken TK-356
sefer sayılı uçağın hareket saati, Çiğli Havalimanında,
Hava Kuvvetleri Komutanlığınca yürütülmeklte dlan
onarım nedeni ile 19,40 olarak değiş'tiriılmdştir.i Bu
değişiklik, usullere uygun olarak, önceden bütün THY
teşkilâtına bMdiritaştir. Ancak, saat 19,40'da henüz
yolcuların büyük bir kısmının otobüsle havaalanına
gelmekte olduğu haiber alındığımdan, THY Yeşil
köy Havalimanı Müdür Muavini Yalçın Onar, şahsî
insiyatifini kullanarak uçağı 20 dakika bekleltmiş,
uçak saat 20,00'de 69 yolcu ile İzmir'e hareket et
miştir.
ıSoru : 2. — 20,20 uçağı yolcuları ne kadar bek
letilmiş ve meyle gönderilmişlerdir? Bu yolculara
Türk Hava Yolları personelinden Yalçın Onar ve Fi
liz İçten hakaret etmişler midir? Yolculara yakışık
sız sözler söyleyen bu memurlar hakkında her hangi
bir işlem yapılmış mıdır?
Cevap : 2. — Uçağa yeifcişemeyen yolcular, Türk
Hava Yolları tarafından o gece İstanbul'da Olcay ote
linde misafir edilmişler ve ertesi sabah TK-304 sefer
sayılı uçakla İzmir'e gönderilmişlerdir. Anlaşıldığı
na göre, bu yolcularla THY personeli arasında tartış
ma veya yakışıksız bir konuşma geçmemiştir. Ancak
zaman zaman, bu gtfibi nahoş durumlara da rastlanıl
dığı bir gerçektir. Bu konu üzerinde, gerek THY
yöneticileri, gerekse Bakanlığımızca hassasiyetle du
rulmakta, eğitim, uyarıda bulunmak, cezalandırmak
gibi tedbirlerin alınması sağlanmaktadır.
Soru : 3. — Türk Hava Yolları Genel Müdürü
nün şaibsî emirle tarifeli uçakları seferden alıkoyması
boş olarak şuraya buraya göndermesi tabiî midir?
Bu gibi keyfî hareketlerle Türk Hava Yollarının iti
barını kıranlar hakkında ne gibi tedbirler düşünül
mektedir?
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Cevap 3. — Yukardakı açıklamalardan anlaşılacağj üzere, Türk Hava Yollan Genel Müdlurünün şah-'
ısî anri ve uçağın seferden alakıonuteası veya boş
gönderilmesi gibi 'bir durum olmamıştır. Pist ona
rımı nedeniyle hareket saatimin değiştirilmesi zorun
luluğundan dolayı yolcuların bir zarara uğramaması
için THY görevlileri gerekli tedbirleri almaya ve
THY'nın itibarını korumaya gayret etmişlerdir.
3, —* Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, İn
giltere'nin İstanbul Başkonsolostuğunca Türk Hava
Yolları Genel Müdürlüğüne gönderilen davetiyeye
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe' •<
nin ycplı cevabı (7/792)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına delalet buyurulmasmı istirham ederim.
Saygılarımla.
Ankara Milletvekili
Cevat Önder
1. — 2 Kasım 1975 tarihli Zaman gazetesinde
yayınlanan bir haber ve ona ekli olan belgede,
2 Ekim tarihinde İstanbul'u ziyaret etmiş olan
Buhvark isimli İngiliz savaş gemisinde verilen bir
gece eğlencesi için, İngiltere'nin İstanbul Başkonso
losluğu tarafından THY Genel Müdürlüğü'ne gön
derilen bir davetiye ile 40 adet hostes istendiği
bildirilmektedir. Haberde ayrıca, hosteslerin eğlen
ce sonunda evlerine dağıtılması için THY. ca mini
büs temin edileceğinin bildirildiği ve gerekli masrat
konusunda faturanın ödenmek üzere İngiltere'nin
İstanbul Başkonsolosluğuna gönderilmesi talep edil
mektedir. Yayından anlaşıldığına göre bu davetiye
kişiye özel olarak yapılmamış aksine bir davetiye
üzerine toptan 40 hostes gönderilmesi ifade edilmiş
tir.
İngiltere'nin istanbul Başkonsolosluğundan THY
na bu konuda bir davetiye çıkartılmış mıdır?
2. — THY 40 genç Türk hostesinin İngiliz ge
micileri ile arkadaşlık etmeleri yolundaki bu isteğe
ne cevap vermiştir? THY hostesleri meşgul ol
duklarını ileri sürerek 9 hostesin gönderilmesinin
mümkün olduğunu İngiltere Başkonsolosluğuna bil •
dirmiş midir?
3. — İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu tara
fından gönderilen davetiyede sözü edilen masraf
lar THY tarafından fatura edilmiş midir ve edfldi
ise kaç para alınmıştır?
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4, — Bu kabil davetlere THY daha önce muha
tap olmuş mudur? Oldu ise ne cevap verilmiştir?
5. — İzmir'in düşman işgalinden kurtarıldığı 9 Ey
lül günü yazılan bu davetiye ve istek karşısında
Ulaştırma Bakanlığı olarak bir tedbir alınmış mı
dır?
T. C.
Ulaştırma Bakanlığı
Hava Ulaştırması
Genel Müdürlüğü
HUGM; : 5z-3/HNK-323-4443

17.2.1976

Konu : Sayın Cevat Önder'in yazılı soru
önergesi,
Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Millet Meclisi Başkanlığı 26 . 12 . 1975
tarih
Genel Sekreterlik Kanunlar
Müdürlüğü
7/792-3109/25422 sayılı yazı,
İlgi'de kayıtlı kazıya ekli olarak alınan, Ankara
Milletvekili Sayın Cevat Önder'in yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır.
Bilgilerine arz ederim..
Na'hit Menteşe
Ulaştırma Bakanı
Soru.: 1. — 2 Kasım 1975 tarihli Zaman gaze
tesinde yayınlanan bir haber ve ona ekli olan belgede,
2 Ekim tarihinde İstanbul'u ziyaret etmiş olan
Bulv/ark isimli İngiliz Savaş Gemisinde verilen bir
gece eğlencesi için, İngiltere'nin İstanbul Başkonso
losluğu tarafından THY Genel Müdürlüğüne gönde
rilen bir davetiye ile 40 adet hostes istendiği bildiril
mektedir. Haberde ayrıca, hosteslerin eğlence so
nunda evlerine dağıtılması için THY. ca minibüs te-.
min edileceğinin bildirildiği ve gerekli masraf ko
nusunda faturanın ödenmek üzere İngiltere'nin İs
tanbul Başkonsolosluğuna gönderilmesi ifade edil
miştir.
İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğundan THY
na bu konuda bir davetiye çıkartılmış mıdır?
Cevap : 1. — 2 Ekim 1975 tarihinde Buhvark
gemisinde düzenlenen geöe eğlencesi için THY na
(hiçbir yerden davetiye gelmemiş ve hostes gönderil
mesi talebinde bulunulmamıştır. Zaman gazeıtesıinin
2 Kasım 1975 tarihli nüshasında yayınlanan haber
üzerine yapılan inceleme sonucunda, böyle bir da
vetiyenin,
«Türk Hava Yolları Hostes ve Kabin
Memurları Derneği» ne gönderilmiş olduğu anlaşıl
mıştır.
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Soru : 2. — THY 40 genç Türk hostesinin İngiliz
gemicileri ile arkadaşlık etmeleri yolundaki bu iste
ğe ne cevap verilmiştir? THY hostesleri meşgul ol
duklarını ileri sürerek 9 hostesin
gönderilmesinin
mümkün olduğunu İngiltere Başkonsolosluğuna bil
dirilmiş midir?
Cevap : 2. — Yukarıda da belirtildiği üzere THY
'böyle bir davet almamış ve İngiltere Başkonsolos
luğuna da her hangi bir bildirimde bulunmamıştır.
Ancak, «Türk Hava Yolları Hostes ve Kabin Me
murları Derneği» THY A. O. dışında faaliyette bu
lunan, tüzelkişiliğe sahip bir meslek kuruluşu ol
masına rağmen, Genel Müdürlük bu konuda gere
ken titizliği göstererek dernek sorumlularından bilgi
almış; bu davete hiçbir hostesin iştirak etmediği öğ
renilmiştir.
Soru 3. — İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu
tarafından gönderilen davetiyede sözü edilen masraf
lar THY tarafından fatura edilmiş midir? Ve edildi
ise kaç para alınmıştır?
Cevap : 3. — Böyle bir duruim olmamıştır.
Soru : 4. — Bu kabil davetlere THY daha ön
ce muhatap olmuş mudur? Oldu ise ne cevap veril
miştir?
, Cevap : 4. — • Böyle bir durum olmamıştır.
Soru : 5. — İzmir'in düşman işgalinden kurtarıl
dığı 9 Eylül günü yazılan bu davetiye ve istek karşı
sında Ulaştırma Bakanlığı olarak bir tedbir alınmış
mıdır?
Cevap ; 5. — THY hakkında tedbiri gerektirecek
bir durum olmamıştır.
Zaman gazetesinin asılsız
yayınları ile ilgili olarak THY A. O. Gendi Müdür
lüğü gerekli yasal yollara başvurmuştur.
4. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, Sos
yal Sigortalar Kurumuna ait konut ve işyeri kirala
rına ilişkin sorusu ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet
Mahir Abhım'un yazılı cevabı (7/904) (x)
Millet .Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sosyal Güvenlik Bakam ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasında delaletle
rinizi saygılarımla arz ve rica ederim.
3.12.1975
Kastamonu Milletvekili
Sabrı Tığh

(x) Bu soru cevabına ekli cetveller çokluğu ne
deniyle yaymlanamamıştır. Esas dosyasındadır. (7/904)
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Soru :
1. — Sosyal Sigortalar Kurumunun mülkiyetine sa
hip olduğu konut ve işyerlerinde kimler, ayda kaç lira
kira karşılığında oturmakta ve ticaret yapmaktadır
lar?. Bunların ismen açıklanması?
2. — Bunların aynı şehirlerde kendilerine, eşleri
ne ve 18 yaşından küçük çocuklarına ajt konut ve iş
yerleri var mıdır? Varsa oralardan aylık veya yıllık
ne miktar kira almaktadırlar? Buralarda oturanların ve
çalışanların Kurumla ilişkileri nedir?
T. C.
Sosyal Güvenlik
Bakanlığı
Sosyal Güvenlik
Kuruluşları
Genel Müdürlüğü
Sayı : 4.5,6/1815

18.2.1976
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Ancak, yazılı sual önergesindeki 2 ncı suale daha
ayrıcalı bilgi Kastamonu Milletvekili Sayın Sabri Tığ
lı tarafından istendiği takdirde, bütün teşkilâta duyu
rularak istenilen bilgilerin derlenmesine çalışılacak
tır.
Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim.
Ahmet Mahir A blum
Sosyal Güvenlik Bakanı
5. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın Ay
çiçeği taban-fiyatı ve Ünilever Şirketine ilişkin soru
su ve Ticaret
Bakanı Halil BaşoVun yazılı cevabı
(7/948)
Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın Ticaret Bakanınca ya
zılı olarak cevaplandırılması için durumu bilgilerini
ze sunuyorum. Saygılarımla. 25 .12 .1975
Tekirdağ 'Milletvekili
Yılmaz Alpaslan

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 3 0 . 1 2 . 1 9 7 5 günlü Kanunlar Müdürlüğü
7/904.3346/26449 sayılı yazıları.
Kastamonu Milletvekili Sayın Sabri Tığlı'nın, Sos
yal Sigortalar Kurumuna ait konut ve işyeri kiraları
na ilişkin yazılı soru önergesi incelenmiştir.
Yapılan incelemede;
1) Sosyal Sigortalar Kurumunun mülkiyetine sa
hip olduğu Konut ve işyerlerinde kimlerin, ayda kaç
lira karşılığında oturmakta ve ticaret yapmakta ol
dukları, isimleri ilişikte takdim kılınan listelerde ay
rıntılı olarak gösterilmiştir.
2) Sosyal Sigortalar Kurumu ile kiracıları ara
sında 6570 sayılı Yasa hükümleri ile Sosyal Sigorta
lar Kurumu Emlâk Talimatnamesi hükümleri cari bu
lunmaktadır.
'Sosyal Sigortalar Kurumunca daha önce yapılan
anket neticesinde; merkezde kiraladıkları mecuru mes
ken olarak kullanan 89 Kurum mensubu kiracıdan 13'
nün evi olduğu, 76'sının evi olmadığı, taşrada ise; 28
şahsın kendine, eşine veya çocuklarına ait meskeni
bulunduğu anlaşılmıştır.
Halen, Sosyal Sigortalar Kurumu merkez birimle
rinde, bundan- başka ayrıcalı bilgi bulunmamakta
dır.
Yukarıda da ifade edildiği gibi, Sosyal Sigortalar
Kurumu ile kiracıları arasında 6570 sayılı Kira Kanu
nu hükümleri cari olması nedeniyle, gerekli istatistik!
bilgilerin merkezde derlenmesi yolu ihtiyar edilme
diğinden, bu husustaki bilgilerin bir kısmı taşra şube
lerinde bulunmaktadır.
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Trakya'nın en önemli ürünü olan ayçiçeği bugün
alıcı bulamamaktadır. Kurban Bayramı nedeniyle yap
tığınız gezide, üreticilerin şikâyetlerine muhatap ol
duğunuzu öğrenmiş bulunuyorum.
ö t e yandan her gün ayçiçeği ekim sahalarının da
ralmakta olduğunu sizin de bildiğinizi sanıyorum.
1. Hükümetiniz ayçiçeği taban fiyatını 550 kuruş
olarak belirlemekle birlikte köylüler bu yıl taban fiya
tının çok altında mal satmak zorunda kaldılar. Sıvı
yağ ithalâtına, malın pazarlanacağı günlerde karar
vermenizin, köylüleri bu zor duruma düşürdüğü ve
mallarını değer pahasının altında satmalarına yol aç
tığım bildiğiniz halde, neden karar verdiniz? Bunda
özel sektörü koruma amacı açık ve seçik olarak or
tada durmuyor mu?
2. Trakya Yağlı Tohumlar Kooperatifleri alıma
başlamıştır. Ancak, bunların alımı da köylüye bir şey
sağlamayacaktır. Çünkü, malın gerçek değeri 600 ku
ruşun üstünde olduğu halde, bugün ayçiçeği 525 ku
ruştan yukarıya satılamamaktadır. Köylümüzün Yağ
lı Tohumlar Kooperatiflerine karşı çekingen davran
masının nedenleri nedir?
3. Bu yıl kooperatifler, satacakları ayçiçeklerinden sağlayacakları kârı ortaklarına dağıtacaklar mı?
Bu yapılmayacak olursa, Anayasamızın ve kooperatif
yasalarının tanımladığı kooperatifçilikten söz edilebi
lir mi?
4. Tüketicilere margarin satan firmaların başın
da; daha doğrusu margarin sanayiini elinde bulun
duran, Ünilever Şirketinin yağ ithalâtı kararı verme-
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nizde büyük etken olduğu söyleniyor. Doğru mu? Bu
Hollandalı yabancı sermaye kuruluşu, 1952 yılında 5
milyon lira sermaye ile kurulmuştur, deniliyor. Bu id
dia gerçek mi? Yılda en az 20 - 30 milyon lira kâr
sağlayan bu yabancı sermaye kuruluşunu devletleştir
meyi ve fabrikanın Kooperatifler Birliği aracılığıyle iş
letilmesini düşünüyor musunuz?
T. C.
Ticaret 'Bakanlığı
Teşkilâtlandırma Gn. Md.
Dosya No. : 15-2/57-53

O:3

kooperatiflere verdiği ayçiçeği miktarı 55 000 tonu
bulmuştur.
40 milyon vatandaşımızın bitkisel yağ ihtiyacını
karşılamak, piyasadaki yağ darlığını ve yokluğunu gi
dermek amacı ile yağ ithali kararlaştırılmış ve böyle
likle yokluk önlenmiştir.
Cevap : 3. —•

6.8.1975 tarih ve 15318 sayılı Resmî Gazetede
yayınlanan 4 . 8 . 1975 tarih ve 7/10340 sayılı Ayçiçe
ği Taban Fiyatı Kararnamesinin 7 nci maddesinde
kooperatifler kâr ettiği takdirde bu kârın ortaklara
dağıtılacağı kabul edilmiştir.

19.2.1976

Konu : Ayçiçeği taban fiyatı hk.
Millet Meclisi 'Başkanlığına
İlgi : 13 . 1 . 1976 tarih ve 7/948-3438/26898 sayılı
yazınız :
Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın ayçiçeği
taban fiyatı ve Unilever Şirketine ilişkin yazılı soru
önergesinde yer alan soruların cevapları aşağıda be
lirtilmiştir :
Cevap : 1, 2. —
1975/1976 sezonu için 4.8.1975 tarih ve 7/10340
sayılı Kararname ile ayçiçeğine kilo başına 550 ku
ruş taban fiyatı tespit edilmiştir. Alımlara Trakya
Yağlı Tohumlar Kooperatifleri Birliğince devam olun
maktadır. Küçük çiftçi gerek alımlardan gerek tespit
edilen fiyattan memnundur. Ayçiçeği sahalarının da
ralması sebeplerini Hükümetimizin iş başına geçme
sinden önce sürdürülen tatbikatta aramanın dalıa doğ
ru olacağı kanısındayım.
Nitekim, 1974'te verilen 375 kuruşluk taban fiyat
bunun açıklığını ortaya koymaktadır.
Kooperatiflere 1974 senesinde 3 100 ton mal tes
lim edilmiş olmasına karşılık 1975 yılında üreticinin

Cevap : 4. —
Yağ ithali kararında en büyük etken 1974 sene
sinde takip edilen politika olup, 1 yıl önce yaratılan
darlık ve yokluktan 40 milyon vatandaşı kurtarmak
düşüncesidir.
Bu kararın alınmasında Hükümete hiçbir özel ku
ruluş etkili olmamıştır ve esasen böyle bir şey de dü
şünülemez.
Unilever - iş Türk Limitet Şirketi, 1951 yılında 50
hisseye bölünmüş 5 milyon lira sermaye ile kurul
muştur. Kuruluşta 40 hisseye karşılık olan 4 milyon
lira Lever Brothers en Unilever, 10 hisseye karşılık
1 milyon lira da T. İş Bankası tarafından taahhüt edil
miştir.
Türkiye'nin bu konudaki potansiyelinin, yeni iş
letmelerin hizmete sokulması suretiyle geliştirilmesi yo
lunda çalışmalara başlanılmış olup bu arada Trakya
Birlik aynı zamanda işletmeci bir kuruluş haline ge
tirilecektir,
Birtakım özel kuruluşların devletleştirilmesi düşü
nülmemektedir.
Bilgilerinize arz olunur.
Halil Başol
Ticaret Bakanı
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Millet Meclisi
GÜNDEMİ
62 NCİ BİRLEŞİM
21 . 2 . 1976 Cumartesi
Saat : 10.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
X 1. — 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt•çe Karma Komisyonu raporu ile 1976 yılı Bütçe
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/363; C. Senatosu : 1/367)
(M. Meclisi S. Sayısı : 235; C. Senatosu S. Sayısı :
515) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)
X 2. — Ankara Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/367; C. Se
natosu : 1/371) (M. Meclisi S. Sayısı : 238; C. Sena
tosu S. Sayısı : 519) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)
X 3. — Ege Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka^
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/372; C. Sena
tosu : 1/376) (M. Meclisi S, Sayısı : 239; C. Sena
tosu S. Sayısı : 524) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)
X 4. — İstanbul Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ravoru ile İ976 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/375; Cumhuriyet
Senatosu : 1/379) (Millet Meclisi S. Sayısı : 240;
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 257) (Dağıtma ta
rihi : 13 , 2 . 1976)
X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1976 Malî yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma

Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/376; Cumhuriyet Senatosu : 1/380) (Millet
Meclisi S. Sayısı : 241; Cumhuriyet Senatosu S. Sa«
yısı : 528) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976)
X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Meclisi :
1/374; Cumhuriyet Senatosu : 1/378) (Millet Meclis
si S. Sayısı : 242; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı :
$26) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976)
X 7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1976
Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri.
(Millet Meclisi : 1/378; Cumhuriyet Senatosu :
1/382) (Millet Meclisi S. Sayısı : 243; Cumhuriyet
Senatosu S. Sayısı : 530) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976)
X 8. — Çukurova Üniversitesi 1976 Malî yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/370; Cumhuriyet Senatosu : 1/374) (Millet
Meclisi S. Sayısı : 244; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 522) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976)
X 9. — Diyarbakır Üniversitesi 1976 Malî yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mecli
si : 1/371; Cumhuriyet Senatosu : 1/375) (Millet Mec-;
lisi S. Sayısı : 245; Cumhuriyet Senatosu S. Sa-i
yısı : 523) (Dağıtma tarihi : 1 3 . 2 . 1976)
X 10. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976 Malî yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/369;
C. Senatosu : 1/373) (M. Meclisi S. Sayısı : 246; C,
Senatosu : S. Sayısı : 521) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976)

X 11. — 19 Mayıs Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/377; C. Senato
su : 1/381) (M. Meclisi : S. Sayısı : 247; C. Senato
su : S. Sayısı : 529) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976)
X 12. — Bursa Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/368; C. Senato
su : 1/372) (M. Meclisi : S. Sayısı : 248; C. Senato
su : S. Sayısı : 520) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)
X 13. — Fırat Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe Ka-'
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/373; C. Senato
su : 1/377) (M. Meclisi S. Sayısı : 249; C. Senatosu
S. Sayısı : 525) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)
X 14. —• Anadolu Üniversitesi 1976 Malî yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/366; C. Sena
tosu : 1/370) (M. Meclisi S. Sayısı : 250; C. Senatosu
S. Sayısı : 518) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 , . 1976)
X 15. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1976 Malî
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/379;
C. Senatosu : 1/383) (M. Meclisi S. Sayısı : 251; C.
Senatosu S. Sayısı : 531) (Dağıtma tarihi: 1 3 . 2 . 1976)
X 16. —• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri. (M. Meclisi: 1/383; C. Senatosu: 1/387) (M.
Meclisi S. Sayısı : 252; C. Senatosu S. Sayısı : 535)
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)
' X 17.— Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu

Başkanlıkları

tezkereleri. (M.

X 18. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1976
Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ile 1976 yılı Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısında yapılan deği
şikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe
Karma Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 1/384; C. Se
natosu: 1/388) (M. Meclisi S. Sayısı : 254; C. Sena
tosu S. Sayısı : 536) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1976)
X 19. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1976 Malî
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu Başkanlıkları
tezkereleri. (M. Meclisi:
1/385; C. Senatosu: 1/389) (M. Meclisi S. Sayısı :
255; C. Senatosu S. Sayısı : 537) (Dağıtma tarihi :
13 . 2.1976)
X 20. — Tekel Genel Müdürlüğü 1976 Mâlî yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/381; C. Se
natosu: 1/385) (M. Meclisi S. Sayısı: 256; C. Senato
su: S. Sayısı: 533) (Dağıtma tarihi: 13 . 2 . 1976)
X 21. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri.
(M. Meclisi: 1/382; C. Senatosu: 1/386) (M. Meclisi
S. Sayısı : 257; C. Senatosu S. Sayısı : 534) (Dağıtma
tarihi: 13 . 2 .1976)
X 22. — Orman Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi 1/386;
C. Senatosu : 1/390) (M. Meçlisi S. Sayısı : 258;
C. Senatosu S. Sayısı : 538) (Dağıtma tarihi :
13 . 2 . 1976)
X 23. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1976
Malî yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi :
1/387; C. Senatosu : 1/391) (M. Meclisi S. Sayısı :
259; C. Senatosu S. Sayısı : 539) (Dağıtma tarihi ::
13 . 2 . 1976)

Meclisi: 1/380; C. Senatosu: 1/384) (M. Meclisi S.
Sayısı : 253; C. Senatosu S. Sayısı : 532) (Dağıtma
tarihi: 13 . 2 .1976)

(X)

Açık oylanacak işleri gösterir,
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3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
X I . — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı
1976 Malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi : 1/365; C. Senatosu : 1/369) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 236; C. Senatosu S. Sayısı : 517) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 , 1976)
X 2. —• Vakıflar Genel Müdürlüğü 1976 Malî yılı
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu

raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/364;
C. Senatosu : 1/368) (M. Meclisi S. Sayısı : 237; C. Se
natosu S. Sayısı : 516) (Dağıtma tarihi : 13.2.1976)
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
6
SÖZLÜ SORULAR
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

ÜÖnem : 4
Toplantı : 3

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

238

1976 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri M. Meclisi : 1/367; C. Senatosu :
1/371)
(Not: C Senatosu S. Sayısı: 519)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 3417-1/371

9.2.

1976

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına
İlgi : 20 . 1 . 1976 gün ve 1/367-99 sayılı yazınız:
Ankara Üniversitesi 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni,
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu'nun 7 . 2 . 1976 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edi
lerek, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Açık Oy neticesi

(159)

Kabul
Ret

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/367, C.S. 1/371
No : 221

96
63

12 . 2 . 1976

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli, 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Anka
ra Üniversitesü 1976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurulun tasviplerine iktiran edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

Dönem : 4
Toplantı : 3

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

239

1976 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma
Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/372; C. Senatosu :

1/376)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 524)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 3420-1/376

9.2.

1976

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına
İlgi : 20 . 1 . 1976 gün ve 1/372-97 sayılı yazınız :
Ege Üniversitesi 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısının, Bütçe Karma Kom'isyonunca kabul olunan metni,
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu'nun, 7.2.1976 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edi
lerek, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Açık Oy neticesi
Kabul
Ret

:

(159)
:
:

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/372
C.SJ/376
No : 216

96
63

12 . 2 . 1976

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kumlunun 7 . 2 . 1976 tarihli, 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen, «Ege
Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurulun tasviplerine iktiran edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanı
Aydın Milletvekili
ismet Sezgin

Dönem : 4
Toplantı : 3

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

240
#

1976 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporu İle 1976 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Senatosu Başkanlığı
Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu (M. Meclisi : 1/375;
C. Senatosu : 1/379)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 527)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 3416-1/379

11 . 2 . 1976

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına
ilgi : 20 . 1 . 1976 gün ve 1/375-95 sayılı yazınız:
îstanbul Üniversitesi 1976 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan
metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli 35 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık
oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
NOT :
Açık oy neticesi
Kabul
Ret

: (169)
:
:

108
61

Bütçe Karma Komisyonu Raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/375
No. : 112

12 «2 « 1976

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun, 7 . 2 . 1976 tarihli, 35 nci Birleşiminde değiştirilerek kabul
edilen, «îstanbul Üniversitesi» 1976 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı,

—2—
Fen Fakültesinin;
111 - 11 - 1 - 001 - 400 - 460 kod numaralı harcama kaleminden 185 000 liranın düşülerek, Fakülteye
bağlı Matematik Araştırma Enstitüsünün 1976 yılı içerisinde milletlerarası yapacağı dört kongre ve sem
pozyum giderleri karşılığı olarak,
111 - 12 - 1 - 001 faaliyetinin altında yeniden açılacak (400 - 480) harcama kalemine 185 000 liranın
konmasını
İşletme Fakültesinin; .
158 - 02 - 2 - 001 - 700 - 710 kod numaralı harcama kaleminden 1 500 000 liranın yıl içinde müşavir,
firma ve kişilere ödemelerin yapılabilmesi için aynı fakültenin (158 - 02 - 001) faaliyetinin altında yeniden
açılacak (300 - 310) harcama kalemine 1 500 000 liranın konması suretiyle yapılan değişiklikler aynen be
nimsenmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa arz olunur.
Başkan
Aydın
7. Sezgin

Sözcü
Manisa
G. Sevilgen

Kâtip
Elâzığ
H. Buz

Adana
Muhalefet şerhim eklidir
O. Çıtırık

Adıyaman
A. Unsal

Ankara
H. T. Toker

Aydın
Muhalefet şerhim eklidir.
H. Goral

Balıkesir
R. Eriş

Çankırı
Söz hakkım mahfuzdur
M. A. Arsan

Denizli
Muhalefet şerhim eklidir.
H. Oral

Erzincan
Muhalefet şerhim eklidir.
N. Unsal

Eskişehir
M. /. Angı

Gaziantep
/. T. Kutlar

Gümüşhane
Ö. N. Bozkurt

Gümüşhane
T. Yücel

İstanbul
Muhalefet şerhim eklidir
M. Tüzün

İzmir
Muhalefet şerhim eklidir.
S. Genç

Kahraman Maraş
A. Karaküçük

Kars
Muhalefet şerhim eklidir.
K. Okyay

Kayseri
C. Cebeci

İzmir
Söz hakkım mahfuzdur
Muhalefet şerhim eklidir
C. Karagözoğlu
Kocaeli
S. A kay

Kütahya
,M. Ersoy

Malatya
A. Karaaslan

Niğde
H. Özalp

Sivas
Muhalefet şerh'm eklidir.

Kütahya
A. Özmumcu
İmzada bulunamadı
Sivas
Muhalefet şerhim eklidir.

Tekirdağ
Muhalefet şerhim eklidir.

Tokat
H. Abbas

A. Durakoğlu

E. Kangal

Trabzon
Muhalefet şerhim eklidir.
H. Güven

S.

Muhalifim
Y. Alpaslan
Zonguldak
S. Ataman

Millet Meclisi

(S. Sayısı ; 240)

Zonguldak
A. D .Yüce

İstanbul
Bayramoğlu

Kütahya
/. Ersoy

— 3—
Karşı Oy Yazısı
1. — 1976 yılı Bütçesi, program bütçe tekniğine aykırıdır. 1976 yılı programı Yüksek Planma Kurulunda
görüşülüp 91 sayılı Yasanın 1 nci maddesinin son bendi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı haline getirilmeden
hazırlanmıştır.
2. — Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ve yıllık programlar hedefine aykırı olarak halkımızın mutlulu
ğunu azaltıcı, sosyal adaleti zedeleyici, istihdamı daraltan enflasyonist etkileriyle ekonomiyi darboğazlara sü
rükleyen bir belge niteliğindedir.
Bu nedenlerle muhalifiz.
Tekirdağ
Y. Alpaslan
Kars
K. Okyay

Aydın
Ş. Koç
izmir
S. Genç

İstanbul
M. Tüzün

istanbul
E. Unsal

Samsun
/. Kılıç

Sivas
E. Kangal

Adana
0. Çıtırık

Denizli
H. Oral

îzmir
C. Karagözoğlu

Sivas
A. Durakoğlu

Aydın
H. Gorai

Erzincan
N. Unsal

Kontenjan Üyesi
S. Babüroğlu

Trabzon
H. Güven

)>m<i

Millet Meclisi

(S. Sayısı ; 240)

İSTANBUL ÜNİV
Ö D E N E K

Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği

KODLAR

CQw

C

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Daire
Kurum

Ms_

OS

S>-PH

W W

A Ç I K L A M A

Harcama
kalemi

Madde
(Faaliyet Proje)

ödenek
türü

FEN FAKÜLTESİ
EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ

111
11

Kesim
(Alt program)

Bölüm
(Program)
8* 579 358

53 525 979
41 750 979

001

12

Eğitim ve öğretim faaliyetleri
400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIM
LARI
460 Özel malzeme alımları
BİLİMSEL ARAŞTIRMA HİZMETLERİ

41 750 979
3 698 COO
1 800 OCO
14 650 825
10 000 825

001

158
G2

Enstitüler araştırma faaliyetleri
400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIM
LARI
480 Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri
İŞLETME FAKÜLTESİ
DESTEK HİZMETLERİ

10 OCO 825
870 OCO
17 384 684
5 972 470
3 OCO CCÛ

001
300
310
700
710

İşletme Fakültesi yapı, tesis ve büyük onarımı
HİZMET ALIMLARI
Müşavir firma veya kişilere ödemeler
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri

3 OCO OOO

3 000 000
3 000 000

Dönem : 4

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

241

Toplantı : 3

1976 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/376;
C. Senatosu : 1/380)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 528)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 3419-1/380

9

e

12 ._ 1976

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına
İlgi : 20 . 1 . 1976 gün ve 1/376-96 sayılı yazınız:
istanbul Teknik Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olu
nan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 , 2 . 1976 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık
oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Açık oy neticesi

: 173

Kabul
Ret

: 110
: 63

Bütçe Karma Komisyonu raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/376, C. S. 1(380
No. : 218

12 , 2 , 1976
Millet Meclisi Başkanlığına

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli, 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «İs
tanbul Teknik Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte su
nulmuştur.
Genel Kurulun tasviplerine iktiran edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

Dönem : 4
Toplantı : 3

M İLLET

MECLİS İ

S. Sayısı :

242

1976 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/374;
C. Senatosu : 1/378)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 526)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 3408-1/378

9 . 12 . 1976
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına

- İlgi : 20 . 1 . 1976 gün ve 1/374-98 sayılı yazınız:
Hacettepe Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan
metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla
kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Açık oy neticesi

163

Kabul
Ret

101
62

Bütçe Karma Komisyonu raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/374, C. S. 1/378
No. : 217

12 . 2 . 1976
Millet Meclisi Başkanlığına

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli, 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen
«Hacettepe Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte sunul
muştur.
Genel Kurulun tasviplerine iktiran edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin
<!•»•

Dönem i 4
Toplantı : 3

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

243

1976 yılı İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri Bütçe Kanunu Tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi :
1/378; C. Senatosu : 1/382)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 530)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı: 3414-1J382

9.2.

1976

Bütçe Kama Komisyonu Başkanlığına
İlgi : 21 . 1 . 1976 gün ve 1/378-100 sayılı yazınız :
İktisadî ve Ticaî İlimler Akademileri 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca
kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu'nun 7 . 2 . 1976 tarihli 35 noi Birleşiminde aynen ve
açık oyla kabul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Balkanı
Açık oy neticesi

163

Kabul
Ret

ıor
62

Bütçe Karma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/378, C. S. 1/382
No. : 228

12 . 2 . 1976

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli, 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «İktisa
dî ve Ticarî İlimler Akademileri 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişik
te sunulmuştur.
Genel Kurulun tasviplerine iktiran edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

Dönem : 4
Toplantı : 3

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

244

1976 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/370;
C. Senatosu : 1/374)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 522)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 3409-1/374

9 . 2 . 1976

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına
ilgi : 20 . 1 . 1976 gün ve 1/370-90 sayılı yazınız :
Çukurova Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan
metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu'nun 7 . 2 . 1976 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla ka
bul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Açık oy neticesi

170

Kabul
Ret

109
61

Bütçe Karma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. :l/370, C.S. 1/374
No. : 219

12 , 2 , 1976

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli, 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Çu
kurova Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurulun tasviplerine iktiran edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

Dönem : 4
Toplantı : 3

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

245

1976 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/371;
C. Senatosu : 1/375)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 523)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 3418-1/375

9 . 2 . 1976

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına
İlgi : 20 . 1 . 1976 gün ve 1/371-91 sayılı yazınız:
Diyarbakır Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan
metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 .1976 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
AÇİK

OY NETİCESİ

: 167

Kabul
Rot

106
61

Bütçe Karma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/371, C. S. 1/375
No. : 220

12 . 2 . 1976

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli ve 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Di
yarbakır Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte sunulmuş
tur.
Genel Kurulun tasviplerine iktiran ediJmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

Dönem : 4

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

246

Toplantı : 3

1976 Yıh Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/369;
C. Senatosu : 1/373)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 521)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 3407-1/373

9 . 2 . 1976

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına
İlgi : 19 . 1 . 1976 gün ve 1/369-93 sayılı yazınız:
Cumhuriyet Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca kalbul olunan
metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı

AÇIK
Kabul
Ret

OY NETİCESİ

: 168
: 107
: 61

Bütçe Karma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/369, C.S. 1/373
No. : 224

12.2,

1976

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli, 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Cum
huriyet Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» ve Bütçe Kanma Komisyonu raporu üşdktie sunulmuş
tur.
Genel Kurulun tasviplerine iktiran edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Bütçe Karma Komisyonu
. Başkam
Aydın Milletvekili
ismet Sezgin

Dönem : 4
Toplantı : 3

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

247

1976 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi 1/377;
C. Senatosu 1/381)
(Not ; C. Senatosu S. Sayısı : 529)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı: 3406-1/381

9.2.

1976

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına,
İlgi : 19 . 1 . 1976 gün ve 1/377 - 88 sayılı yazınız:
19 Mayıs Üniversitesi 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısınm, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni,
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Arıburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Açık oy neticesi

167

Kabul
Ret

106
61

Bütçe Karma Komisyonu raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/377, C. S. 1/381
No. : 225

12 .2 . 1976

MUlet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli, 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «19
Mayıs Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurulun tasviplerine iktiran edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

Dönem : 4
Toplantı : 3

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

248

1976 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
K a r m a Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe K a r m a
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/3S8;
C. Senatosu : 1/372)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 520)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı
:3410-l/372

9 . 2 . 1976

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına
İlgi : 19 . 1 . 1976 gün ve 1/368 - 89 sayılı yazınız :
Bursa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe kanunu tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni,
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun
7 . 2 . 1976 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Anburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
Aç?k oy neticesi

169

Kabul
Ret

108
61

Bütçe Karma Komisyonu raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/368, C. S. 1/372
No. : 227

12 . 2 . 1976

Mülct Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli, 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Bur
sa Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurulun tasviplerine iktiran edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sa.ygı ile arz olunur.
Bütçe Karma Komisyonu
Başkam
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

'**•»-

Dönem : 4
Toplantı : 3

SLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

249

1976 Yzlı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
K a r m a Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe K a r m a
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/373;
C. Senatosu : 1/377)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 525)

Cumhuriyet
Senatom
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 3415 - 1/377

9 . 2 . 1976

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına
İlgi : 19 . 6 . 1976 gün ve 1/373 - 94 sayılı yazınız:
Fırat Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni,
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 2 . 1976 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla,
Tekin Arıbunın
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
ACIK

OY

NETİCESİ

: 169

Kabul
Ret

108
61

Bütçe Karma Komisyonu raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/373, C. S. 1/377
No. : 226

12 . 2 . 1976

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun
7.2.1976 tarihli, 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Fırat
Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte sunulmuştur.
Genel Kurulun tasviplerine iktiran edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

Dönem : 4
Toplantı : 3

M İLLET MECLtS i

S. Sayısı :

250

1976 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/366;
C. Senatosu : 1/370)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 518)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 3411 • 1/370

9 . 2 . 1976

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına
ilgi : 19 . 1 . 1976 gün ve 1/366 - 92 sayılı yazınız:
Anadolu Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan met
ni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7.2.1976 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Tekin Anburun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı
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NETÎCESÎ

: 165
: 105
: 60

Bütçe Karaıa Komisyonu raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/366, C. S. 1/370
No. ;• 223

12 . 2 . 1976

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7.2.1976 tarihli, 35 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «Ana
dolu Üniversitesi 1976 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte sunul
muştur.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Aydın Milletvekili
İsmet Sezgin

