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İÇİNDEKİLER 

î. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Başkanlık Önerisi 

1. — Genel Kurulun 19 . 2 . 1979 tarihli 
57 nci Birleşiminde Başkanlık Divanına karşı 
meydana gelen olayların kınandığına ve Baş
kanlık Divanı yönetimine ve kararlarına kar
şı bütün milletvekillerinin saygılı davranma
ları gerektiğine dair Başkanlık Divanı görü
şü. 

B) Danışma Kurulu Teklifi 

2. — Genel Kurulun 19' . 2 . 1979 tarihli 
57 nci Birleşiminde Başkanlık Divanına kar
şı meydana gelen olaylara dair Danışma Ku
rulu 'kararı. 

Sayfa 
819 

520:521 

581 

581 

581 

582 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1979 
Yılı Bütçe Kanunu Tasarısında yapılan de-

582 

521,582 

Sayfa 
ğişikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. 
Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sayı
sı : 844). 521,613 

A) 
ÇESt 

B) 
CESt 

YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜT-
521:536 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜT-
536:552,552:581,582:585 

C) KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 013:639 

2. — 1979 Yılı Ankara Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi : 1/212; C. Senatosu : 1/587) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 295; C. Senatosu S. Sayı
sı : 848) 585:586 

3. — 1979 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. (M. 
Meclisi : 1/219; C. Senatosu : 1/594) (M. 
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Sayfa^ 
Meclisi S. Sayısı : 302; C. Senatosu S. Sayı
sı : 855) 587:589 

4. — 1979 Yılı İstanbul Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi : 1/224; C. Senatosu : 1/599)°(M. 
Meclisi S. Sayısı : 307; C. Senatosu S, Sayı
sı : 860) 589:591 

5. — 1979 Yılı İstanbul Teknik Üniver
sitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tez
kereleri. (M. Meclisi : 1/223; C. Senatosu : 
1/598) (M. Meclisli S. Sayısı : 306; C. Sena
tosu S. Sayısı : 859) 591:593 

6. — 1979 Yılı Hacettepe Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi : 1/221; C. Senatosu : 1/596) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 304; C. Senatosu S. Sayı
sı : 857) 593:594 

7. — 1979 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu lile 1979 Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısında yapılan değişikli
ğe dair C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/225; C. Senatosu : 1/600!) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 321; C. Senatosu S. Sayısı : 
861) 594:596 

8. — 1979 Yılı Çukurova Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi : 1/217; C. Senatosu : 1/592) 
(M. Meclisi S, Sayısı : 300; C. Senatosu S. 
Sayısı : 853) 596:598 

9. — 1979 Yılı Diyarbakır Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi : 1/218; C. Senatosu : 1/593) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 301; C. Senatosu S. Sayı
sı : 854) 598:599 

10. — 1979 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko-

Sayfa 
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi : 1/216; C. Senatosu : 1/591) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 299; C. Senatosu S. 
Sayısı : 852) 599:600 

11. — 1979 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi : 1/228; C. Senatosu : 1/603) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 310; C, Senatosu S. 
Sayısı : 864) 600:601 

12. — 1979 Yılı Bursa Üniversitesi But-. 
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkerele
ri. (M. Meclisi : 1/215; C. Senatosu : 1/590) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 298; C. Senatosu S. 
Sayısı : 851) 1601:603 

13. — 1979 Yılı Fırat Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkerele
ri. (M. Meclisi : 1/220; C. Senatosu : 1/595) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 303; C. Senatosu S. 
Sayısı : 856) 603:604 

14. — 1979 Yılı Anadolu Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi : 1/211; C. Senatosu : 1/586) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 294; C. Senatosu S. 
Sayısı : 847) 604:605 

15. — 1979 Yılı Atatürk Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair C. Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi : 1/213; C. Senatosu : 1/588) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 296; C. Senatosu S. 
Sayısı : 849) 605:607 

16. — 1979 Yılı İnönü Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi : 1/222; C. Senatosu : 1/597) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 305; C. Senatosu S. Sayı
sı : 858) 607:608 

518 — 
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Sayfa 
17. — 1979 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe 

Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyona 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. 
Meclisi : 1/229; C. Senatosu : (1/604) 
(M. Meclisi S. Sayısı 311; C. Senatosu S. 
Sayısı : 865) 

Sayfa 

608:609 

18. — 1979 Yılı Karadeniz Teknik Üni
versitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/226; 
C. Senatosu : 1/601) (M. Meclisi S. Sayısı : 
308; C. Senatosu S. Sayısı : 862) 609:610 

19. — 1979 Yılı Kayseri Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkere
leri. (M. Meclisi : 1/227; C. Senatosu : 
1/602) (M. Meclisi S. Sayısı : 309; C. Sena
tosu S. Sayısı : 863) 610:611 

20. — 1979 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tez
kereleri. (M. Meclisi : 1/214; C. Senatosu : 

1/589) (M. Meclisi S. Sayısı 
tosu S. Sayısı : 850) 

297; C. Sena-

V. SORULAR VE CEVAPLAR 

612:613 

639 

A) Yazılı Sorular ve Cevapları 639 

1. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, 
Antakya - iskenderun'a bağlı köy yollarının 
yapımına ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı Ali ıTopuz'un yazılı ce
vabı. (7/398) 639:640 

2. — Çorum Milletvekili Mehmet lr-
mak'ın, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda yapılan 
atamalara ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Deniz Baykal'ın yazılı ceva
bı. (7/407) 640': 643 

3. — Giresun Milletvekili Şükrü Ab-
basoğlu'nun, Giresun ilinde 2022 sayılı Ya
sanın uygulanmasına ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı ceva
bı. (7/416) 643:645 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya - Gazipaşa'da tapulu bir arazide 
yapılan ağaçlandırmaya ilişkin sorusu ve Or
man Bakanı Vecdi İlhan'ın yazılı cevabı. 
(7/436) 645 

GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

. Dört oturum yapılan bu Birleşimde : 
1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı (1/208) (S. Sayı

sı : 322) üzerindeki görüşmelere devam olunarak : 
Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 
İmar ve İskân Bakanlığı, 
İçişleri Bakanlığı 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü 
b) Jandarma Genel Komutanlığı 
Adalet Bakanlığı bütçeleri kabul olundu. 
1979 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe Kanu

nu Tasarısının da (1/210) (S. Sayısı ; 846) madde

leri kabul edildi, tümünün gelecek birleşimlerde açık 
oya sunulacağı bildirildi. 

21 Şubat 1979 Çarşamba günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere Birleşime (21 . 2 . 1979) saat 02.01'de 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Denizli 

Mustafa Gaz,alcı 

Divan Üyesi 
İstanbul 

Recep Özel 

Divan Üyesi 
Adana 

İsmail Hakkı Öztorun 

— 519 
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II — GELEN 

21 ? 2 i 1979 

Tasarılar I 
1. — 16 Şubat 1976 Tarihinde Barselona'da İm

zalanan Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunmasına I 
Ait Sözleşme ile İki Protokol ve Eklerinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı. (1/259) (İçişleri ve Dışişleri komisyonlarına) İ 

2. — 2 . 1 . 1961 Tarihli ve 195 sayılı Basın - İlan 
Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 ncu 
Maddeleriyle Geçici 3 ncü Maddesinin Değiştirilme- I 
sine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname. (1/260) I 
(İçişleri Komisyonuna) 

3. — 21 Nisan 1340 Tarihli ve 500 sayılı Rüsumu 
Sıhhiye Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme- I 
sine İlişkin Kanun Tasarısı. (1/261) (Sağlık ve Sos
yal İşler ve Plan komisyonlarına) 

4. — 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk I 
Anonim Ortaklığı Kanununun 5 nci Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı. (1 /262) (Sa- I 
nayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan komisyonları- I 
na) 

Teklifler 
1. — Malatya Milletvekili Recai Kutan ve 5 ar

kadaşının, 18 yaşından küçük olanların, alkollü iç- I 
kileri satamayacağı ve satın alamayacağı hakkında ı 
kanun teklifi. (2/695) (Adalet ve İçişleri komisyonla
rına) 

2. — C. Senatosu Rize Üyesi Talât Doğan'ın, 
5 . 5 . 1972 gün ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 3 I 
ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine I 
dair kanun teklifi. (2/696) (İçişleri Komisyonuna) 

3. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, 657 sa- I 
yılı Kanunun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı mad
desinin ortak hükümler kısmının (A) bendinin yeni
den düzenlenmesine ait kanun teklifi. (2/697) .Plan 
Komisyonuna) I 

Rapor I 

1. — Gaziantep Milletvekili Celâl Doğan'ın, 765 
sayılı Türk Ceza Kanununun 119 ve 537 nci madde
lerinin değiştirilmesi ve 503 ncü maddesine iki fıkra 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (2/677) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1979) (GÜNDEME) | 

No. : 47 

KÂĞITLAR 

Çarşamba 

. Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 

Hükümetin dış yardımlar konusundaki çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/229) 

2. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Uşak Belediye Başkanına ilişkin Yerel Yönetim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/230) 

3. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Wels Fargo Of Bank ile yapılan anlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/231) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşref oğlu' nun, 

19 Mayıs töreni hazırlıklarına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi. (7/455) 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, 
fuel - oil satışına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi. (7/456) 

3. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
Sıkıyönetimce yasaklanan gazete ve dergilere ilişkin 
İçişleri ve Adalet Bakanlarından yazılı soru önergesi. 
(7/457) 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, Bo
lu ilinde açılan gardiyan sınavına ilişkin Adalet Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/458) 

5. — Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun, 
Başbakan Yardımcısı Orhan Eyüboğlu'na ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi. (7/459) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Doğan'ın, Pol -
Der'in faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanından yazı
lı soru önergesi. (7/460) 

7. — Adana Milletvekili Hasan Gürsoy'un, bazı 
eğitim enstitülerinde okuyan kız öğrencilere baskı 
yapıldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/461) 

8. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, pa
muk üreticilerine verilen krediye ilişkin Ticaret Ba
kanından yazılı soru önergesi. (7/462) 

9. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, İçel 
yöresinde yetişen beyaz üzüm türünün pazarlanma-
sına ilişkin Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi. 
(7/463) 

10. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, İçel 
ili üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından yazılı soru önergesi. (7/464) 
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11. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, İçel 
ilinde sulama suyuna yapılan zam ile akaryakıt sıkın
tısına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından 
yazılı soru önergesi. (7/465) 

12. — Giresun Milletvekili-Şükrü Abbasoğlu'nun, 
Giresun - Kazancılar semtinde yapılan kamulaştırma 
işlemlerine ilişkin İmar ve İskân ve Kültür Bakanla
rından yazılı soru önergesi. (7/466) 

/ . — 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sayısı : 844) (1) 

A) YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Yargıtay Başkanlığı Bütçesi üzerin
deki görüşmelere başlayacağız. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Söz alanları okuyorum : Milliyetçi Hareket Par

tisi Grubu adına Mehmet Yusuf Özbaş, Milli Sela
met Partisi Grubu adına Lütfi Göktaş, Cumhuri
yet Halk Partisi Grubu adına Hasan Cerit, Adalet 
Partisi Grubu adına Ramazan Çalışkan. 

Kişisel olarak lehinde : Adem Ali Sarıoğlu, Al-
tan Tuna, İsmail Hakkı Köylüoğlu, Çağlayan Ege. 

Aleyhinde : Müfit Bayraktar, Mehmet Çatalbaş, 
Şener Battal, İbrahim Vecdi Aksakal. 

(1) 322 S. Sayılı Basmayazı 16 . 2 . 1979 ta
rihli 54 ncü Birleşim tutanağına eklidir. 

13. — Kırşehir Milletvekili Mustafa Eşrefoğlu'-
nun, bir eğitim enstitüsünde yapılan öğretime ilişkin 
Milli Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi. (7/467) 

14. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Fet

hiye ilçesi Emniyet Amirine ilişkin İçişleri Bakanın

dan yazılı soru önergesi. (7/468) 

Üzerinde : Ali Ak, Turgut Artaç. 
Mıilliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Mehmet 

Yusuf Özbaş, buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır Sayın Özbaş. 

MHP GRUBU ADINA MEHMET YUSUF ÖZ
BAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın mil-
letekilleri, yargı teşkilatımızın en yüksek murakabe 
mercii olan Yargıtayımızın bütçesi hakkında, Yüce 
Meclisinize Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun gö
rüşlerini arz ederken saygılar sunarım. 

Mahkemelerinin çeşitli kademelerinden verilmiş 
olan kararları yetki ve bilgi süzgecinden geçirerek, 
adli hataları asgariye indirme gayesi ile kurulmuş 
bulunan kanunun tatbik ve tefsirinde bütün mahke
melere yol göstererek birlik sağlayan ve içtihatlarda 
ayrılma meydana geldiği zaman bunu birleştiren en 
yüksek yargı organımız Yârgıtayın yıldan yıla ar
tan iş hacmi sebebiyle daima ağırlaşmakta bulunan 
görev yükünü hafifletmek, adaletin erken tecellisini 
sağlamak, bu şerefli kuruluşun ve tüm hâkimlerle 
adalet mensuplarının maddi ihtiyaçlarını daha adila
ne karşılayabilmek konusunda, arkadaşlarımız her 
yıl geniş bilgiler vermektedir. Biz grup olarak o hu
suslara değinmeyeceğiz. Ömrünü mesleğine adamış 

BİRİNCİ OTURUM 

, Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Muslin Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), Halil Karaatlı (Bursa 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 59 ncu Birleşimini açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

— 521 — 
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ve adli teşkilatın en yüksek kadamesine çıkmaya hak 
kazanmış olması nedeniyle mahkemeler, hâkimler ve 
adalet mensuplarının konularını en yakından görüp 
teşhis ederek, gerekli tavsiyeler ile taleplerini bir adli 
yıl başlangıcı dolayısıyla yaptığı açılış konuşmasında 
dile getirmiş bulunan, Yargıtay Başkanı Sayın Cevdet 
Menteş'in görüş ve teşhislerini Yüce Meclisinizde di
le getirmekle iktifa edeceğiz. 

Hâkim kelimenin gerçek manası ile hükmetmiş, 
yani yapılacak veya yapılmayacak şeyleri kararlaş
tırmış, daima en iyiyi ve en doğruyu bulun ihtilaf
ların hakça çözülmesinde tek mercii olarak tanınmış, 
ilk topluluklardan beri manevi havası maddi hava
sından daha ağır kabul edildiği cihetle daima o at
mosferi muhafaza için dünya nimetlerinin birçoğu
na sırt çevirmiş, tabii haklarını kullanırken bile en 
dar ve katı ölçülere uymaya kendisini alıştırmıştır. 
Cemiyetin saygısını kazanmaya ve hayatı boyu bu 
saygıyı devam ettirmeye mecbur kılınmış bir kişidir. 

Bu itibarla hâkimlik diğer hiçbir mesleğe benze
memekte, ömrünün en verimli çağlarını adalete hiz
metle tüketmiş olan bu mümtaz kişilerin emekli ol
duktan sonra, avukatlık hizmeti de dahil başka mes
leklerden herhangi birisine atılmak suretiyle emekli 
maaşlarına ek gelir aramalarına maşeri vicdan rıza 
gösterememektedir, Hâkimlerde, hâkimiyet alışkan
lıklarından tamamıyla sıyrılarak kendilerini bu yeni 
mesleklere tamamıyla adapte edememektedir. Fakat 
çağımızda her gün ağırlaşan hayat şartları hâkim
lerimizi de emeklilik maaşı yanında böyle bir yan ge
lir aramak mecburiyetinde bırakmakta, dolayısı ile 
toplumumuzun ve bilhassa hâkimlerimizin arzu et
medikleri bir durum hâsıl olmaktadır. Maddi şartlar 
bazen o kadar zorlamaktadır ki bir kısım hâkimler, 
emeklilik günlerini bile beklemeden kendilerine baş
ka sahalar aramakta ve sevdikleri mesleklerini bırak
maktadırlar. 

Hâkimlerin, hâkimlikten ayrıldıktan sonra bir sü
re kaza çevrelerinde avukatlık yapmaları mahzurlu 
görülerek kanunlarımız tarafından men edilmişse de 
hakikatta bu mahzur öyle kısa bir süre geçmesi ile 
de ortadan kalkmamaktadır. Adalete gölge düşmemesi 
için, tarafsız vatandaş, hâkiminin yalnız hâkimlik ya
ni hâkimlikten başka bir şey yapmamasını arzu et
mektedir, Aynı arzu, hâkimlerin siyasete atılma konu
sunda çok zaruri ve haklı bir talep haline gelmekte, 
vatandaşlar kaderlerine hükmeden kişilerin, siyasile
re yaranmak ve istikbalde siyasi bir kadroda yer te
min edebilmek için adaletten inhiraf edebilir endi- | 
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şeşi ile rahatsız olmaktadır. Sayın hâkimleri böyle 
bir duruma düşmekten tenzih ederiz; fakat hâkim
lik o kadar ulvi bir meslektir ki, hâkimin yalnız is
tikameti kâfi görülmez; onun istikameti hakkında va
tandaşta en ufak bir şüphe yaratmama mevburiyeti 
de vardır. Bu itibarla mahzur, çıkarılacak bir kanun
la giderilmelidir. 

Kendilerini hakka adadıkları halde bu şekilde di
ğer devlet memurlarına tanınan birçok nimetlerden 
feragatlarını istediğimiz hâkimlerimizin, bilhassa 
emekliliklerinde maddeten sıkıntı çekmemeleri için 
Sayın Cevdet Menteş'in de teklif ettikleri gibi, teka
üt olmadan aldıkları maaşı tam olarak iktisap ede
bilmeleri muhakkak temin edilmeli ve onların baki
ye ömürleri yine sayın hâkim olarak geçmelidir. 

Biz bidayetten beri, paranın her gün azalan alım 
gücü karşısında katsayı tespitleri ve gösterge rakam
ları ile bütün memurların ve bu arada hâkimlerimi
zin sıkıntılarına son verilebileceği inancını taşımadı
ğımız için, maaşların daha değişmez ölçülere göre 
tayin ve tespitine ve katsayı ayarlamaları süresince, 
geçen mağduriyet günlerinin de asgariye indirilme
sine taraftarız, 

Hâkimlerin maddi ihtiyaçlarının tamamıyla kar
şılanması ve onların gelecek endişesinden kurtarılma
ları daha randımanlı çalışmalarını sağlayacak ve he
pimizin şikâyet ettiğimiz «Adaletin gecikmesi» ger
çeği rahatsızlığına kısmi bir çare olacaksa da Yargı-
tayın artan iş hacmini çok daha genişletmemenin di
ğer şartları arasında, bidayet mahkemelerinden veril
miş bulunan bazı kararların kesin olması prensibin
de esas kabul edilen para ve ceza miktarlarının ye
niden daha gerçekçi rakamlara bağlanması gerekir. 
Bir zamanlar, 25 liradan az kıymetteki davalar için 
konulan kesinlilik kaydı zamanla artırılmışsa da, her 
geçen sene, tespit edilen bu miktarlar tekrar gülünç 
hale gelerek yeniden bir tespit yapılması zarureti hâ
sıl olduğundan bu miktarların da daha akli ve değiş
mez esaslara bağlanmasında zaruret vardır. 

Yargıtayın dairelerini artırmasına rağmen bir tür
lü halledemediği iş birikimini izalenin bir çaresi de, 
eskiden olduğu gibi, bidayet mahkemeleri ile Yargı
tay arasında kurulacak yeni istinaf mahkemeleridir. 

Bunlar kanun ile belirtilecek birçok davayı tet
kik edip kesin hükme bağlamak suretiyle, işlerde sü
rati temin edecek, her şeyin merkezde toplanması 
suretiyle meydana getirilen sıkışkanlığa da bir çare 
olacaktır. Fakat böyle bir mahkeme kurulmasına ka
rar verildiği takdirde, bu mahkemelere verilecek isim-
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den tutalım ehliyetli bir kadronun yetişirilmesi bu 
mahkemelerin kaza çevresi, tetkik konuları, yetkile
ri, işleyiş tarzları, personeli vesaire gibi bütün salâ
hiyet ve ödevler ehil kimseler tarafından en ufak 
ihtimaller gözönünde tutulmak suretiyle tespit edil
dikten sonra kanun çıkarılmalıdır. Her işte gördüğü
müz aceleciliğimizle kanun yaptıktan sonra değiştir
me ihtiyaç ve çabasına düşmememiz gerekir. Ful -
Time dedikleri çalışma tarzı, esasen adliyecilerimizin 
yıllardan beri nefislerinde ve mesleklerinde uygula
dıkları bir sistem olmasına göre, devlet memurların
dan bir kısmının böyle bir usulle terfihleri düşünü
lürse, bunun ilk tatbik yerinin haklı olarak adalet 
müessesesi olması icap eder. 

Adli ara vermede, Yargıtayda tatbik edilen nö
bet usulü, nöbetçi hâkimlerin çok kez bölüm ve ih
tisaslarının değişik olması sebebiyle doyurucu bir ne
tice sağlamadığından, mümkün olduğu nispette ta
tile iş konulmaması veya diğer daire üyelerinin hep
sinin birlikte tatilden faydalanma usulünün değiştiril
mesinde fayda olacağı kanaatindeyiz. Murafaa gün
lerinde uzun yollardan gelen taraflar bazen vasıtala
rının arızalanması veya başka haklı sebeplerle zama
nında duruşmaya yetişememekte ve dosya karara bağ
lanmaktadır. Sırasında tarafları gelmediği anlaşılan 
dosyanın muamelesinin o günkü diğer işlerin bitimi
ne kadar sonuçlandırılmaması hem Yargıtayın işini 
aksatmaz, hem de tarafların meşru mazeretlerinin 
kıymetlendirilmesine imkân verir. Yargıtayın Anaya
samızda ve diğer kanunlarla hukuk hayatına girme
miş uydurma kelimeleri ilâmlarında istimal etmesi 
de, diğer yargı çevrelerinde misal olarak kabul edil
diğinden zararlı bir çığır olmakta ve dil cambazları
na cesaret vermektedir. 

Sayın arkadaşlarım, şu ciheti de bir kısım hâkim
lerin arzusuna tercüman olmak üzere ifadede fayda 
görmekteyim. Yargıtayımızın üyeleri Yüksek Hâ
kimler Kurulu tarafından seçilmektedir. Bunun bir
takım sakıncaları olduğu ifade edilerek, Yargıtay üye
lerinin, Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından se
çilmesi arzu edilmektedir. Böyle seçimler, seçenlerin 
adedinin daha çok olması ve hâkimlerinin içyüzleri
ni ve bilhassa bilgilerini daha iyi bilmeleri sebebiyle 
çok büyük faydalar sağlar. 

Yine hâkimlerin ifade ettiklerine göre, Avrupa'da 
Yargıtaya seçilecek üyeler, bilhassa Yargıtay tetkik 
hâkimleri arasından seçilmektedir. Fakat bizde, Yük
sek Hâkimler Kurulu bu kaideye riayet etmemekte
dir. Eğer Tetkik Hâkimleri Yargıtaya seçilirlerse, 
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daha çok tecrübeye ve ilme değer verilmiş olduğu 
hakikati meydana çıkar. 

Son olarak şu hususu da arz etmekte fayda gö
rüyorum. Maalesef, adalet kısmen de olsa siyasetin 
tesirinde kalmaktadır. Adaletin tam tarafsızlığını te
min için Yüksek Savcılar Kurulunda Sayın Adalet 
Bakanının bulunması hususuna katiyetle bir son ve
rilmesi icap eder. Biz istediğimiz kadar inkâr ede
lim, maalesef siyaset adalete her gün tesir etmekte, 
bu da millet vicdanını incitmektedir. 

Grubumuzun, Yüksek Yargıtay Bütçesi hakkın
daki görüşleri telhisen bundan ibarettir. Bütçenin sa
yın hâkimlerimize, adalet mensuplarına ve büyük 
milletimize hayırlı olmasını Cenabı Haktan dilerim. 
(MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbaş. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Lütfi 

Göktaş, buyurun. 
Sayın Göktaş süreniz 20 dakikadır. 

MSP GRUBU ADINA LÜTFİ GÖKTAŞ (Trab
zon) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri 1979 mali 
yılı Yargıtay Başkanlığı Bütçesi üzerinde Milli Selâ
met Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere 
huzurunuza geldim. 

Malum olduğu üzere, 1973 yılında yürürlüğe gi
ren 1730 sayılı Kanunla Yargıtay Başkanlığı Büt
çesi, Adalet Bakanlığı Bütçesinden ayrılarak bağım
sız hale gelmiştir. Yargıtay, adliye mahkemelerinden 
verilen karar ve hükümlerin son tetkik merciidir. Ka
nunla tayin ve tespit edilen bazı hallerde davalara ilk 
ve son derece mahkemesi olarak bakar. 

Bir milletin payidar olması, o milleti meydana ge
tiren fertlerin huzur ve saadet içerisinde olmasıyla 
mümkündür. Adil olmayan bir devlet payidar ola
maz. Dünya tarihi incelendiği zaman görülür ki, 
adaletsizliğe düşen milletler perişan olmuşlardır. Bir 
memlekette adalet cihazı ne kadar iyi çalışır ve ne 
kadar adil olursa, fertler de o nispet mesut ve bah
tiyar olurlar. 

Bütçesi üzerinde görüşme yaptığımız Yüce Yar
gıtay Mahkemesinin müstakilen iyi çalışmış olması 
meseleyi halletmez. Mahalli mahkemelerin de adil 
ve iyi çalışması gereklidir, 

Muhterem milletvekilleri, Yargıtay Bütçesi üze
rinde her yıl aşağı yukarı aynı şeyler söylenmiş, aynı 
ihtiyaçlar belirtilmiştir. «Binası yok, kadrosu kifayet
sizdir; dosya adedi, gelen iş çok» denmiş ve bu nok
sanlıkları giderecek usul ve kanunlarımızda yeni dü
zenlemeler hep Adalet Bakanlığından istenmiştir. An-
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cak, bugüne kadar bu yolda olumlu bir mesafe alı
namamıştır. Görülüyor ki, tavsiyede bulunmakla iş 
bitmiyor. Milletvekilleri olarak bizlerin de kanun tek
lifi yapmak yetkimiz vardır. Bu eksiklikleri gider
mek için birlikte tedbir getirmek asli görevimizdir. 
Bunu yapmalıyız. Hep kolay olan tenkit yolunu seç-
memeliyiz. Esas olan, çareleri getirmek, bunun için 
kendimizi yormalıyız. Her sene aynı temennilerde 
bulunuyorsak, bu hiçbir şey yapılmıyor anlamına ge
lir. Şayet Yargıtayın ihtiyaçlarını gidermek istiyorsak, 
Millet Meclisi olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. 
Sadece temennide bulunmakla meseleleri halledenle
yiz. 

Muhterem milletvekilleri, Temyiz Mahkemesinde 
bazı işler eğer murafaa talep edilmişse murafalı olur. 
Murafaa tabii iyi bir şeydir; ancak, çok külfetli bir 
meseledir. Vatandaş ülkemizin bir ucundan murafa-
ya gelir; murafaa duruşmasında muhterem üyeler 
sessizce dinlerler, önlerinde 50 - 60ı dosya hangi avu
katın hangi davada ne söylediğini hafızalarda tutmak 
gibi mümkün olmayan bir sistem uygulanmaktadır. 
Kanaatimce bu sistem maksada uygun hale getiril
melidir. Bu konuda diğer bir hususa da dokun
mak istiyorum. Mahalli mahkemelerde görev yapan 
hâkimler, terfi edebilmek için Temyiz Mahkemesi* 
nin notuna muhtaçtırlar. Bu husus, ister istemez hâ
kimleri tasdik edilmesi muhakkak olan dosyaları ne
ticelendirmeye sevk eder, bozulması endişesi olan 
dosyaların uzamasına yol açar. Bu hususun da daha 
tutarlı bir sisteme bağlanmasını temenni ediyoruz. 

Diğer birtakım meseleleri hep aynı şeylerin tek
rar olmaması için sözlerimi burada, bu kısa maruza
tımla tamamlamış oluyorum. 

Bütçenin milletimize ve Yargıtay mensuplarına 
hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle Milli Selâmet Par
tisi Grubu ve şahsım adına Yüce Meclise saygıları
mı sunuyorum. (MSP ve MHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göktaş. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın H?* • 

san Cerit, buyurun efendim, süreniz 20 dakikadır. 

CHP GRUBU ADINA HASAN CERİT (Ada
na) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Yargıtay Baş
kanlığının 1979 mali yılı Bütçesi üzerinde Cumhuri
yet Halk Partisi Grubunun görüş ve temennilerini 
arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Grubum ve şah
sım adına Yüce Meclisi saygılarla selamlarım. 

Sözlerime, adaletin bir tarifiyle başlamak iste
rim. Bu tarifte adalet, «Kendine yapılmasını isteme

diğin bir şeyi başkalarına yapma» diye tarif edilmhj-
tir. Bu nedenle, adalet, erişilmesi en zor insan ideal
lerinden birisidir. Manevi değerlerin zayıfladığı gü
nümüzde ideal adına laik tek değer, adalettir. Bu
nun içindir ki, adalet mülkün temelidir. Adalet duy
gusunun gevşediği yerlerde, toplumların çöktüğüne, 
yok olduğuna tarih tanıktır. İnsanlığın en büyük is-
tirapları haksızlıktan, adaletsizlikten doğmaktadır. 
Adalet olmayan yerde, güven, huzur ve refah ara
mak boşunadır. Dünyanın bugün içinde bulunduğu 
huzursuzluğun asıl nedeni, adaletli bir düzenin ku
rulmamış olmasıdır. Türk Ulusu tarihinin her çağın
da adaleti en üstün bir değer saymıştır. Büyük ulu
sumuzun bu asil duygusu, adalet hizmetinde görev 
alanların gönüllerinde yanan ve onlara yol gösteren 
kutsal bir ışık olmuştur. 

1961 Anayasamızın çağdaş düşünceye uygun ola
rak sosyal ve siyasal yaşantımıza getirdiği büyük ka
zanç ve yeniliklerden birisi de, hiç şüphesiz mahke
melerin bağımsızlığı, yargıç güvencesi, kanun hâki
miyeti ve hukukun üstünlüğü ilkeleridir. Bunun geliş
mesinde Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu, 
ölmez büyük insan Atatürk'ün her yönden ileri dü
zeyde katkıları olduğunu söylemek, gerçeğin irade
sidir. Bu nedenledir ki, yargı organları partilerüstü 
tutulmalı, kısır parti çekişmelerinin dışında bırakıl
malıdır. Bütçesini görüştüğümüz Yargıtay ilk defa 
Nizamnamei Esasiye ile Divanı Ahkâmı Adliye adı 
altında 1 Nisan 1868 tarihinde Ahmet Mithat Paşa 
Başkanlığında İstanbul'da kurulmuştur. O tarihe ka
dar tamamen yürütmeyle birlikte işlev gören yargı 
organı, sonradan yürütmeden ayrılmış, harp yılların
da önceleri Sivas'ta sonra Eskişehir'de ve bugün de 
Ankara'da görevini yürütmüştür. 

Tam bağımsızlığına 1961 Anayasasının 139 ncu 
maddesi ve 1737 sayılı Yargıtay Kanunuyla kavu
şan Yargıtay, tamamen özerk yüksek bir mahkeme 
sıfatını kazanmıştır. 

Halen Yargıtayımızda 15 hukuk, 9 ceza dairesi 
mevcut olup, 201 yargıç kadrosuyla görev yapmakta
dır. 

* 
Türkiye Cumhuriyeti, kurucusu eşsiz Atatürk'ün 

belirlediği ilkeler ve idealler doğrultusunda her ge
çen gün kendisini bilinçli olarak yenilerken, yargı 
gücü de kararlı ve ödün vermez tutumuyla hukuk 
devletinin kendisini aşması ve yenilemesi çabalarına 
kendi etki ve yetki alanlarında önemli katkıda bulun
muştur. 
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Bu bakımdan adalet topluluğuna Cumhuriyetin, 
demokratik hukuk devletinin ve Atatürk devrim ve 
ilkelerinin kısıntısız, koşulsuz, ödünsüz korunmasın
da gösterdikleri özen ve çabalar için huzurlarınızda 
teşekkürü bir borç biliriz. 

Yargıtaya yılda ortalama olarak 230 binin üze
rinde iş gelmekte, Hukuk Genel Kuruluna ise 2 - 3 
bin dolaylarında dosya havale edilmektedir. Bunla
rın 210 bin küsürü karara bağlanmakta, 20 bin kü
suru yeni yıla devredilmektedir. 

Verilen bu rakamlar Yargıtayda ortalama bir gün
de incelenen dosya sayısının kabarıklığı ve Yargtta-
yın ne denli insangücünü aşan, dayanılması zor bir 
çalışmayı gerektiren iş yükünü omuzladığını açıkça 
vurgulamaktadır. 

Yargıtayın Anayasamızın 139 ncu maddesinde ifa
de edildiği gibi, görev ve işlevlerini şöylece özetle
yebiliriz : 

1. Adliye mahkemeleri tarafından verilen karar 
ve hükümleri son merci olarak incelemek, karara 
bağlamak, 

2. Yargıtay Başkanı, üyeleri ve Cumhuriyet sav
cısıyla kanunlara göre bunlar durumunda bulunan 
kimseler aleyhindeki görevden doğan tazminat dava
larına bakmak ve bunların kişisel ceza davalarını 
görmek, 

3. Kanunlarla verilen diğer işleri görmek, 
4İ Hukuk yaratmaktadır. 
Yargıtayın en mühim görevi de hukuk yaratmak 

görevidir. 
Yukarıda gösterilen rakamlar Yargıtaya gelen ve 

çıkan dosya sayısı, bu denli iş yükü, Yargıtayın asıl 
görev ve temel işlevini aksatmaktadır. Bu iş yükü 
nedeniyle aynı tür davaları gören daireler arasında 
çelikşik kararlar çıkmakta, içtihat ayrılıkları doğmak
tadır. 

Yine bu nedenle birçok dairelerle Hukuk Genel 
Kurulunda gecikmeler olmuştur. 

Yargıtayımıza yöneltilen eleştiriler genel olarak 
üç grupta toplanabilir: 

1. Yargıtay'ın temel görev ve işlevini yerine ge
tirememesi, 

2. Adaletin sürüncemede kalması (zira geç kal
mış adalet, adalet değildir.) 

3. Yargıtay dairelerinde bazen de aynı daireden 
çelişik kararlar çıkmış olması. 

Ülkemizde günlük yaşantımızın her anına ve Dev
letin somut varlığının her parçasına damgasını vuran 
yargının işleyişinde bazı aksaklıklar ve gecikmeler gö
rülmektedir. 

Yine yargının iç yapısıyla ilgili sorunların çözüm
lenememesi ve ciddi bir yargı reformunun gerçekleş
tirilememiş olması hukuk devleti, hukukun üstünlüğü 
ve yargının etkinliği kavramlarına gölge düşürmekte
dir. 

Gerek nüfus artışı ve hızlı kentleşme, ülkenin sos-
yo - ekonomik yapısındaki çelişkilerin yarattığı uyuş
mazlıklar ve anlaşmazlıkların fazlalığı, gerekse mah
kemelerin tesis, kadro, araç, gereç yetersizliği, dava
ların gecikmesinin, sürüncemede kalmasının bile baş
lı başına adaletsizlik sayılması sonucunu doğuran hak
lı ve üzücü sızlanmalara neden olmaktadır. 

Yargıtay'ın temel işlevi hukuk yaratmak ve yasa
ların yurdun her yerinde aynı biçimde uygulanmasını 
sağlamak, Anayasamızın «herkes kanun önünde eşit
tir» ilkesini gerçekleştirmek, uygulamada görülen ay
rılıkları gidermek amacıyla yaratacağı içtihatlarla hu
kuka yön vermektir. 

^ Ülkede güvenin sağlanması, adaletin dağıtımının 
ucuz, güvenceli ve özellikle çabuk, olmasına bağlıdır. 
Yargıtay'ın ve tüm yargı organlarının sorunlarını ince
lemek ve çözümlerini bulmak, yasama ve yürütmenin 
görevidir. 

Bu koşullar altında Yargıtay üyesi, nefes alacak 
durumda değildir. Diğer devlet daireleriyle kıyaslan
dığında ortaya insanüstü çalışma gerektiren bir tablo 
çıkar. Üzülerek belirtmek gerekir ki, normal çalışma 
süresine taksim edilirse, 1 dosyaya 2 - 3 dakikalık za
man düşmektedir. 

Yine bu koşullar altında Yargıtay, içtihat görevini 
tam anlamıyla yerine getiremeyecek ve doğaldır ki, 
çabukluk ve çelişik kararlar çıkara'bilme olasılığı ne 
kadar gayret sarf edilse önlenemeyecektir. 

Buradan üst mahkemeler sorununa gelmek isti
yorum. Yargıtay ile yerel mahkemeler arasında üst 
mahkemelerin kurulmasıyla adaletin daha çabuk, da
ha sağlıklı ve etkin biçimde yürütülmesi sağlanmış 
olacaktır. 

Yerel mahkemelerden gittikçe artan bir tempoyla 
gelen işlerin karşılanabilmesi için Yargıtay'ın daire ve 
üye sayısını artırmak bir çare olamaz. 

Yargıtay'ın kendi yetki alanı içerisinde daha etkin 
bir düzeye gelebilmesi, asıl görev ve temel işlemini 
yapabilmesi, üst mahkemelerin kurulması ve işler ha
le getirilmesiyle mümkün olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, gerekliliği herkesçe kabul 
edilen, bununla beraber bugüne değin ihmal edilen 
çocuk mahkemeleri kurulmalı ve Türk toplumunun 
uygarlığına söz getiren bu sorun kesin olarak çözüm-
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lenmelidir. Bu suretle küçük yaşlarında kader kurban
ları olan çocuklarımız cemiyete kazandırılmalı ve 
suça itilen çocukların çevresel ve ruhsal durumlarını 
gözönünde tutabilecek biçimde oluşturulan çocuk 
mahkemeleri ivedilikle kurulmalıdır. 

Yılda 6 300 yurttaşımızın ölümüne, 24 binin üs
tünde yurttaşımızın yaralanması, sakat kalması ve bü
yük ölçüde ulusal servetin yok olmasına neden olan 
ve bir kargaşa düzeyine gelmiş bulunan trafik soru
nu çözülmeli, yasal önlemler alınarak trafik mahke
meleri kurulmalıdır. 

Devrim ilkelerine dokunmamak ve her çeşit ödün
den kaçınılmak koşuluyla çağda oluşan yenilikler ve 
teknik bilim alanındaki gelişmeler ışığında Türk Me
deni Kanununda gerekli değişiklikler yapılmalıdır. 

Özlediğimiz toplumun huzurunu bozmaya, ülke
nin bütünlüğünü parçalamayı, Devletin ve Cumhuri
yetin temel varlığını yıkmayı amaçlayan şiddet ey
lemlerinin önlenmesi için öncelikle var olan mahke
meleri etkin bir biçimde işler hale getirmenin, yargı
lamayı çabuklaştırmanın yolları aranmalı, özellikle 
ve ivedilikle Cumhuriyet savcılarına bağlı, onların 
denetiminde adalet kolluğu örgütünün kurulması sağ
lanmalıdır. 

Eğitilmiş adalet kolluğu örgütünün kurulması ve 
işler hale getirilmesiyle şiddet eylemcilerinin izlenme
si, yakalanmaları ve adalete gerçek kanıtlarıyla bir
likte teslimleri konusunda çabukluk sağlayacağı gibi 
soruşturmada yürütme organlarının ve siyasal iktidar
ların baskı ve saptırma olanakları da önlenmiş öla-
çaktır. 

Yüce Türk Ulusumuzu çağdaş uygarlık düzeyine 
çıkarmak idealine ulaşmamızın, birlik ve beraberliği
mizi korumamızın, kaderde, kıvançta ve tasada ortak 
bölünmez bir bütün halinde bu ideal etrafında top
lanmamızın tek yolu, ulusça Atatürkçü düşünce ve 
inançta birleşmemizdir. Atatürkçü düşünce ve inanç, 
katı kalıplara sıkıştırılmış, sınırlandırılmış dogmatik 
bir görüş değildir; gelişmeye açık, akılcı, doğruyu bul
mayı, ıgüven duymayı amaçlayan ulusçu bir görüştür. 
Mutlu, kalkınmış, çağdaş bir Türkiye yaratabilmenin 
ulusça özlediğimiz aydınlıklara ulaşabilmemizin yo
lunun yalnızca Atatürkçü düşünce ve inanç etrafında 
elbirliği, gönül birliği içerisinde birleşmemize bağlı 
olduğu, değişmez inancımızı yinelemek isterim. 

Temennilerimiz : 
1. Yargı görevinin yürütülegeldiği kutsal adalet 

binaları, ivedilikle, mesleğin ve çağın koşulları ve ge
reksinmeleriyle donatılmalı, yani Türk Devleti ve ada
letine yakışır bir duruma getirilmelidir. 

| 2. Yargıçların, hukuksal yönden yetişmesi sağ-
I lanmalı, bunun için çağımızda bilimin ve bilginin ka-
j falarda saklanması yerine, kitaplara yansıdığı düşü-
I nülürse, ülkenin uzak bir köşesinde, tek başına yargı 
I görevini sürdüren genç yargıç ve savcıların her an 
I başvurabilecekleri ve gereksinme duyacakları kitap-
I lan içeren birer kitaplığın mahkemelerimizde bulun

ması sağlanmalıdır. 
I 3. Yargıç ve savcıların konut sûrunu çözülme

lidir. 
I 4. Bilirkişilik, Devlete ait bir kurum haline ge-
I tirilmelidir. 

5. Gecesi, gündüzü, genellikle yemek zamanı da
hi olmayan, duruşmadan çıktıktan sonra keşif dos-

I yaları üzerindeki işlemlerin içinde boğulan, özel eği
timine gerek görülmeyen, dinlenmeden yoksun müba
şir, zabıt kâtibi, başkâtip ve icra memuru sorunları 
halledilmeli, bunlara fazla mesai ve yıpranma zammı 
verilmesi düşünülmelidir. 

6. Bugünkü ortamda gülünç hale gelen keşif üc-
I retleri, yeniden düzenlenmelidir. 

7. Adalet Akademisi Kurulması Hakkında Yasa, 
ivedilikle çıkarılmalıdır. 

•8. Bağımsız yargı organları adaletin kalbi ise, 
barolar ve onlara bağlı avukatlar da bu kalbi besle
yen kan damarlarıdır. Yeryüzünde en kutsal hak, sa
vunma hakkıdır. Avukatların bu hakkı kullanırken 
karşılaştıkları engeller kaldırılmalı, sonsuz savunma 
hakkı, tüm belgeleri inceleyebilirle, belge istemlerinin 
sınırlandırmaması için yasal önlemler alınmalıdır. 

9. Davaların sürüncemede kalmaması ve çabuk 
görülmesi için, yasa değişiklikleri tamamlanmalıdır. 

10. Yargıçların yaptıkları hizmetin ağırlığı nede
niyle, diğer kamu görevlilerinden daha erken yıpran
dıkları gerçeği gözönüne alınarak, emeklilik süreleri
ne itibari hizmet süresi eklenmeli, sağlanmak istenen 
her çeşit çıkara sırt çeviren, yüreğinde korkuya yer 
vermeyen yargıçların, emekli olduktan sonra geçim
lerini sağlamak amacıyla iş kaygısına düşmemeleri 
için, görevde iken aldıkları maaşla emekli olmaları 
üzerinde önemle durulmalıdır. 

11. Her şeyden önce, Türk Ulusu adına yargı 
yetkisini kullanan adaletin dağıtılmasında çabukluğun 

I sağlanmasında en etkin unsur olan yargıcın, üstün 
bilgiyle yetiştirilmesine, tarafsız, inandırıcı, güven ve
rici kadroların oluşturulmasına özen gösterilmelidir. 

I Bu duygularla Yargıtay Başkanlığının 1979 Mali 
J Yılı Bütçesinin Ulusumuza, Yargıtay mensuplarına ve 
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tüm yargı organlarına uğurlu olmasını diler, Cumhu
riyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına Yüce Mec
lise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cerit. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ramazan Ça

lışkan, buyurun, süreniz 20 dakikadır. 
AP GRUBU ADİNA RAMAZAN ÇALİŞKAN 

(tçel) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin değerli üye
leri; Adalet Partisi Grubunun Yargıtay Bütçesi hak
kındaki görüşlerini arz için yüksek huzurunuzda bu
lunuyorum. Bu vesileyle saygılarımı teyiden arz ede
rim. 

Anayasanın 139 ncu maddesinde yerini bulan ve 
«... adliye mahkemelerince verilen karar ve hüküm
lerin son inceleme mercii» olarak tanımlanan bu 
Yüksek Mahkemenin bütçesi hakkında konuşurken, 
konuyla ilgili bazı meselelere temas etmek zarureti 
vardır : 

Bu Yüksek Mahkemenin kendisine tevdi edilmiş 
görevi süratle yapacak durumda olup olmadığını an
lamak için bir yılda gelen, karara bağlanan ve dev
redilen iş sayısına bakmak yeterlidir: 1977 yılında 
gelen iş sayısı 253 873, çıkan iş sayısı 210 235, dev
redilen ise 21 888'dir. Bu kadar ağır bir iş hacminin 
altında bulunan Yargıtay'ın içtihat mahkemesi olma 
vasfının, ilk derece mahkemesi olma vasfına dönüş
tüğünü söylemek mümkün olmaktadır.. Yargıtay'ın 
içtihat kapısı olma özelliğinin devamı için ilk akla 
gelen, istinaf mahkemelerinin kurulmasıdır. Ayrıca 
istinaf mahkemeleri süratli ve ucuz adaletin sağlan
masında da önemli bir unsur olacaktır kanaatinde
yiz.. Çok uzun zamandan beri konuşulan istinaf mah
kemelerinin bir an evvel kurulmasını temenni etmek
teyiz. 

Yargıtay'ın yükünün artması ve sonuç hükmünün 
gecikmesinde diğer bir unsur, usul sebepleri dışında, 
adliye personelinin iyi yetişmesi, mesleğe alınma ve 
alındıktan sonra eğitilmesi meselesidir. Bu arada, sta
jın ciddi ve gerçekten yetiştirici olması önemli bir 
konu olarak önümüzde durmaktadır. 

Hâkim ve savcılar dışındaki adliye personelinin 
mesleki bir okuldan yetişmesini sağlamak, Türk ada
letine önemli bir hizmet olacaktır, kanaatindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasanın 134 neti 
maddesinde zikredilmiş olmasına rağmen günün şart
larına uygun, Hâkimler Kanununun çıkartılmamış 
olması büyük bir eksikliktir. Meclislerimizin daha da 
gecikmeden bu kanunu çıkartmasını temenni ediyo

ruz. Bu büyük eksiklik sebebiyle hâkimler, 657 sa
yılı Personel Kanununa eklenen geçici maddelerle 
maaş alma durumundadırlar. 

Burada Yüce Meclisimizin kabul ettiği; 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla 
değişik ek geçici 8 nci maddesinin değerli hâkim ve 
savcılara verilmesi gerekli hakkı verdiğini! ve Yüce 
Meclisin tüm üyelerinin büyük bir anlayış içinde dav
randıklarını ifade etmekten gurur duyuyoruz. 

Yargıya itibar etmek sırf maaş, personel, araç 
gereç temin etmek meselesi değildir, şüphesiz. Yargı
ya itibar, evvelemirde yargı kararlarına itibar ve 
onun infazını sağlamaktır. Maalesef Devlet daireleri 
ve amme kuruluşları kesimleşmiş mahkeme kararla
rını, tahsisatlarının olmadığından ve ellerindeki mal 
ve nakitleri hizmete tahsis ettiklerinden bahisle infaz 
etmemektedirler. Böylece Devletin yargı organından 
çıkan kesinleşmiş ilamlar muallakta kalmaktadırlar. 
Böylece hakları kesinleşmiş ilamlara bağlı yüzbinler-
ce vatandaş perişandır. 

Muhterem •milletvekilleri, geçen yıl yine aynı se
beple konuşurken arzettiğimiz temennimizi bir kere 
daha dile getirmeyi, hem yüksek hukuk adamlarımız 
ve hem de tatbikatçılarımız için görev sayıyorum. Bu 
dileğimiz Yargıtay'da görev yapan hâkimlerin eser 
vermesine, Devletin yardımcı olmasına dairdir. Ger
çekten Yargıtay'ın yüksek hâkimleri ömürlerini yü
ce mesleklerine tahsis etmSiş ilim ve irfanla dolu kim
selerdir. Bu hâkimlerimizin geniş bilgi, görgü ve ter-
cübelerinden neşriyat yoluyla da hukuk aleminin 
faydalanması bir ihtiyaçtır. Yargıtay üyelerinin eser 
vermelerine Yüce Meclisimizin yardımcı olması ge
rekir. Belli bir yaşı aşmış, hâkimlik gibi onurlu bir 
mesleğin itiyadını kazanmış bir şahsiyetin, eser ver
mek için ayrıca kredi verecek şahıs veya firma ara
ması, başlıbaşına bir güçlüktür. Hatta tek başına eser 
vermeyıi önleyici bir engeldir. Yüce Meclisimizin, 
Yargıtay Bütçesi içinde koyacağı küçük bir miktar 
ile eser verme yolunu açması faydalı olacaktır inan
cındayım. Bu ticari bir iş değildir. Bu, eser ve şeref 
fonu kabul edilmeli, böylece tesmiye edilerek büt
çeye konulmalıdır. Eser verecek şahsa devletin borç 
verme haysiyeti içerisinde cereyan etmesi müessese
ye hürmet telkin ettirecektir kanaatindeyiz. 

Sayın üyeler, hukuk âlemimizin orta direği Me
deni Kanundur. Bu kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Medeni Kanunda 
değişiklik yapmak üzere teşekkül eden muhterem ko
misyonun çalışması her nedense uzayıp gitmektedir. 



M. Meclisi 1$ : 59 21 . 2 . 1979 O : 1 

Değişiklik teklifinin tamamlanarak süratle Meclise 
getirilmesini temenni etmekteyiz. 

Usul kanunlarımızda beklenen değişiklikler hem 
yargı organına, hem de savunma mesleğine yardımcı 
olacaktır. Yıllara uzanan çetin yolları aşmış olma
sına rağmen, savunma mesleğinin meseleleri elan önü
müzde durmaktadır. Savunma mesleğinin bu ihtiyaç
ları yerine getirilmediikçe, savunma hakkı kutsaldır 
demek, fazla bir şey ifade etmeyecektir. 

Her insan savunmaya muhtaç olduğunda, savun
ma mesleğinin önemini anlar. Biz, her insanın savun
maya muhtaç olmasını temenni etmiyoruz. Biz her in
san için savunma mesleğinin teminat halini almasını 
yürekten diliyoruz. Memleketimizde, savunma mesle
ğinin büyük ve bazen de kahredici eksikliğine rağ
men büyük feryadın çıkmaması, Türk hukukçuları
nın mesleklerine ve birbirlerine olan sevgi ve saygı-
larındandır. 

Değerli üyeler, adalet teşkilatımızın orta direği 
olan Yüce Yargıtay'ın bütçesi hakkında konuşurken, 
yani düşüncemizin ve sözümüzün konusu adalet iken, 
son zamanlarda görülen bazı meselelere dokunmadan 
geçmek büyük eksiklik olurdu. Bu sebeple temas et
memiz ve dile getirmemiz gereken gelişmeler olmak
tadır. 

Bu konulardan birisi, sulh mahkemelerinin karar
larının, ağır ceza mahkemesince temyiz mercii olarak 
incelenmesi meselesidir. Bu tasarı kanunlaştığı takdir
de, hukuk alemimizde büyük karışıklıklar ve gedikler 
hâsıl olacaktır. Bu tasarının kanunlaşması halinde sa
yabileceğimiz şu mahzurlar ortaya çıkacaktır kanaatin
deyiz : 

1. Temyiz mercii halen Yargıtay'dır. Ama bu ta
sarı kanunlaştığında kaç tane ağır ceza mahkemesi 
varsa, o kadar temyiz mercii olacaktır; o kadar da iç
tihat kaynağı olacaktır. Bu ise aynı neviden olan ola
ya temyiz mercii olarak bir ağır cezanın başka, diğer 
ağır cezanın başka türlü takdirde bulunup, içtihat 
ayrılıklarına ve aykırılıklarına düşmelerine sebep ola
caktır. İçtihat birliği tamamen zedelenmiş olacaktır. 
Bu ise telafisi belki de mümkün olamayacak büyük 
zararlara ve adaletsizliklere yol açacaktır. 

2. Bu tasarının kanunlaşması halinde, ağır ceza 
mahkemeleri kendi görevini yapmakta güçlüğe uğra
yacaktır. Zira bu mahkemeler de ağır yük altındadır
lar. Ayrıca temyiz mercii görevinin yüklenmesi, ken
di görevini aksatacaktır. Ağır ceza kendi işlerini gör
mek için mi, yoksa temyiz mercii olarak mı çalışacak
tır. Bu mahkemenin kendi işini görmesinde önemli en
gel olacaktır, kanaatindeyiz. 

3. Yargıtay'ın fonksiyonunun zedelenmesi sonu
cunu verir bu tasarı. Aynı maddenin bir fıkrasının 
ağır cezada, bir başka fıkrasının sulh cezada görül
mesi mümkündür. Bu halde, menşei bir olan madde
lerin temyiz merciinin tamamen ayrı olması, adalet
sizlik tevlit edecektir. Bir kısmı insanın hakkında Yar
gıtay temyiz mercii olurken, aynı maddenin bir baş
ka fıkrasından dolayı temyiz mercii ağır ceza mahke
mesi olmaktadır. Bu, adaletsizlik ve teminatsızhktır. 

4. Ayrıca bir mahzuru da, hâkimlerin kıdem du
rumu itibariyle ortaya çıkmaktadır. Memleketimizin 
birçok yerinde sulh ceza hâkimleri, kıdemli yetişkin 
hâkimlerdir. Bunun yanında hâkimlik mesleğine yeni 
alınmış birçok hâkim de bilhassa yetişmesini temin 
için ağır ceza mahkemesi üyesidir. Düşünelim ki, çok 
daha kıdemli ve tecrübeli yaşlı bir sulh ceza hâkimi
nin kararını, belki de yanında staj yapmış bir ağır ce
za hâkimi veya hâkimleri temyiz mercii sıfatıyla tet
kik edeceklerdir. Bu büyük ve içinden çıkılmaz bir 
uygunsuzluktur. Adalet anlayışını da meslek anlayışı
nı da zedelemektedir kanaatindeyiz. 

Bir önemli konu da, iş hukukunda mevcut boş
luklar ve tatbikatta vaki birbirine zıt uygulamalar me
selesidir. En canlı hukuk dalı olan iş hukukundaki 
bu farklı ve tereddütleri mucip aksaklıkların bir an 
evvel giderilmesini temenni ediyoruz. 

Değerli üyeler, Yüce Meclislerde konuşulmuş ve 
konuşulacak konuların şüphesiz en önemlisi adalete 
taalluk edenidir. Hukukla bağlı, hukukun üstünlüğü
nü kabul etmiş devlet anlayışının ta'bii gereği de, böy* 
le olmayı gerektirir. Mevcut Ecevit Hükümeti çeşitli 
anayasal kuruluşlara baskın ve işgallerle el attığı gi
bi, adalet ve yargı kuruluşlarına ve adalet mensup
larının vicdanlarına da el atmıştır. Yargı organının 
adil çalışmasından Ecevit Hükümeti rahatsız olmuş
tur. Yüce Meclis, Hükümetin bu kanunsuz ve keyfi 
gidişine sessiz kalamaz. Ecevit Hükümetinin bu teh
likeli gidişinin birkaç örneğini Yüce Meclise arz et
mek istiyorum : 

1. Halen Adalet Komisyonunda görüşülmekte 
olan Kamu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine İliş
kin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bun
lara Yeni Hükümler Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısında, bu tasarının 8 nci maddesiyle Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun 154 ncü maddesinin 2 nci 
ve 3 ncü fıkraları değiştirilmek istenmektedir. 

Bakınız Sayın Ecevit'in bu değişiklik tasarısı hak
kında, Yüce Yargıtay'ın Birinci Başkanı, Türk yargı 
aleminin başı Sayın Cevdet Menteş ne diyor. Yar-

— 528 — 



M. MecMsî B : 59 21 2 . 1979 O : 1 

gıtay Başkanı Sayın Cevdet Menteş Meclis Başkan
lığına gönderdiği 22 Ocak 1979 tarihli ve 457 - 69 sa
yılı yazısında hukuk adına, adalet adına endişelerini 
nasıl dile getiriyor, aynen okuyorum : 

«İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanlığına sunulması Bakanlar 
Kurulunca 8 . 11 . 1978 tarihinde kararlaştırılan «Ka
mu Güvenliğine ve Kolluk Hizmetlerine ilişkin Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bunlara Yeni 
Hükümler Eklenmesi Hakkındaki Kanun Tasarısında» 
1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 
154 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarında yapıl
ması öngörülen değiştirmeler, niteliği, amacı, sonucu 
ve özellikle Yargıtay'ı da ilgilendirmesi yönlerinden 
dikkati çekici olduğu kadar, aşağıda işaret edeceği
miz nedenlerle çok sakıncalıdır. Ayrıca Anayasanın 
12 nci maddesine de ters düşmektedir. 

Sözü edilen 154 ncü maddenin 2 ve 3 ncü fıkra
larının eski şekli bilindiği gibi şöyledir : 

«Bütün zabıta makam ve memurları Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinin adliyeye müteallik işlerde emir
lerini ifa ile mükelleftirler. Bu emirler, mühim ve 
müstacel hususlarda umumi zabıta, makam ve me
murlarına şifahi ve bunlardan gayri hallerde zabı
ta amirlerine yazılı olarak verilir. Şifahi emir ve
rildiği hallerde Cumhuriyet Müddeiumumisi müsta
celiyetten ve vermiş olduğu emirden zabıta amirini 
haberdar eder. 

Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun 
dairesinde kendilerinden istenen adliyeye müteallik 
vazife veya işlerde suiistimal veyahut ihmal ve te-
rahileri görülen devlet memurları ile Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinin şifahi veya yazılı talep ve emir
lerini yapmakta suiistimal veya terahileri görülen za
bıta amir ve memurları hakkında müddeiumumilikçe 
doğrudan doğruya takibatta bulunulur.» 

Bu iki fıkrada hükümetçe yapılması düşünülen de
ğişiklik teklifinde; kanun tarafından kendilerine ve
rilen veya kanun çerçevesinde kendilerinden istenen 
adliyeye ilişkin görev veya işlerde kötü kullanım ya 
da savsaklama ve gecikmeleri görülen Devlet me
murları hakkında Cumhuriyet Savcılığınca doğrudan 
doğruya kovuşturma yapılır. 

Kolluk kuvvetleri amir ve memurları hakkında 
yukarıdaki fıkra gereğince kovuşturma yapılabilme
si, valinin doğrulaması ve Adalet Bakanlığının iznine 
bağlıdır. Kovuşturma yapılması vali tarafından doğ
rulanmadığı veya Adalet Bakanlığınca izin verilme
diği durumlarda; mağdur veya mağdurlardan her 

biri, mağdur ölmüşse yasal mirasçıları Yargıtay Baş
kanlar Kurulu nezdinde itirazda bulunabilirler. Bu 
kurulun kararı kesindir. 

Öteden beri üzerinde önemle durduğumuz yargı 
sorunlarından biri de; Cumhuriyet savcılarının gö
revlerini kolaylaştırmak, suç ve suçluyu en kısa za
manda tüm delilleri ile ortaya çıkarmak, çabukluğu 
sağlamak, kamu vicdanını tatmin etmek, özellikle 
polisin taraf tuttuğu yolundaki yaygın söylenti ve 
kuşkuları ortadan kaldırmak gibi ciddi yararları bu
lunan Cumhuriyet savcılarının emrinde tüm özlük 
işleriyle onlara bağlı eğitilmiş adli zabıtanın kurul
masıdır. Bu ciddi sorunun çözümlenmesi yerine, Hü
kümetçe yapılması öngörülen değişiklik ile zabıtanın, 
Cumhuriyet savcıları ile yasal bağlantıları tamamen 
koparılmaktadır. 

Tasarıda bu değiştirmenin gerekçesi ve nedenle
ri açıklanmamış ise de, amacın bu olduğu açık ve 
seçiktir. 

Ayrıca adliye ile ilişkin görev veya işlerde kötü 
kullanım, ya da savsaklama ve gecikmeleri görülen 
diğer Devlet memurları hakkında Cumhuriyet savcı
larınca doğrudan doğruya kovuşturma yapılması öne
rildiği halde, kolluk kuvvetlerinin bu yetki dışında 
bırakılarak valinin doğrulaması ve Adalet Bakanının 
iznine bağlı tutulması eşitliğe aykırıdır ve Anayasa
nın 12 nci maddesine de ters düşmektedir. 

Kolluk kuvvetleri amir ve memurları hakkında 
kovuşturma yapılması vali tarafından doğrulandığı 
veya Adalet Bakanlığınca izin verilmediği durumlar
da; mağdur veya mağdurlardan her biri, mağdur öl
müş ise yasal mirasçılarının Yargıtay Başkanlar Ku
rulu nezdinde itirazda bulunmaları teklifinin ise, sa
yılamayacak kadar sakıncaları vardır. 

Yargıtay Başkanlar Kurulu, Birinci Başkanın 
başkanlığında, iki Başkanvekili ve 24 Daire Başka
nının katılması ile toplanır. Görevleri, 1730 sayılı 
Yargıtay Kanununun 22 nci maddesi ile belirlenmiş
tir. Bu yöne ilişkin değiştirme teklifi yasalaşırsa Yar
gıtay Başkanlar Kurulu, ülke düzeyinde kolluk kuv
vetleri amir ve memurlarının işledikleri öne sürülen 
adliyeye ilişkin suçlarından dolayı hemen her haf
ta ve sık sık toplanma durumuna düşecek, örneğin 
bir bekçinin bu kabil suçundan dolayı toplanıp ka
rar alma durumunda kalacaktır. Bu ise Yüce Yargı-
tayın varlığına, mehabetine kuşkusuz gölge düşüre
cektir. 

Böyle bir değişikliğin gereğine inanmamak ve 
buna bir gerekçe bulamamakla beraber; anlıyama-
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dığımız, bilemediğimiz bir zorunluk ise, hiç değilse 
işlendiği ileri sürülen suçun türüne göre itiraz, Yar-
gıtayın görevli ve uzman Daire Başkanına verilme
liydi. itiraz edebilecekler arasında Cumhuriyet sav
cılarının konmaması da, üzerinde durulacak önemli 
bir eksikliktir. 

Halen Millet Meclisi Adalet Komisyonunda ol
duğunu öğrendiğimiz bu tasarının görüşülmesinde, 
Yargıtay'ın tüm başkanlarının düşünce ve duygula
rını da içeren yazımızın sayın milletvekillerince gö
zetileceğine inanıyoruz. 

Bilgilerinize arz ve gereğine müsaadelerini say
gıyla rica olunur, diyor Yargıtay Birinci Başkanı
mız. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bir soruyu sorma'k 
zarureti ile karşı karşıya bulunuyoruz : Hükümete 
ve Sayın Adalet Bakanımız buradayken ona yönel
tiyorum. 1929'dan beri tatbik edilmekte olan 154 ncü 
maddenlin tatbikatından, Sayın Ecevit Hükümeti ne 
gibi mahzurlar tespit etmiştir, neden rahatsız olmuş
tur ki, Kolluk Kuvvetleri hakkında Cumhuriyet sav
cısının tahkikat yetkisini elinden alim ak istemekte
dir? 

Muhterem milletvekilleri; bu ses, Yüce Yargıtay' 
in sesidir, Türk adaletlinin sesidir. Bu ses, hepimizin 
sesidir. Bir tarafın sesti değildir. Yüksek Mahkeme
nin Başkanı kesif işlerini yürütürken, Hükümete ses
leniyor : Yapmayın diyor. Gidişiniz adalete ve onun 
organlarına karşı anlaşılmaz bir şeydir. Yüksek hâ
kim daha ne desin? Daha kimler ne desin ki, siz gi
dişinizin yanlış ve tehlikeli olduğunu anlayabilesiniz, 
hatanızdan dönebilesiniz. Bu feryatlar, Ecevlit Hükü
metinin polis devletine hızla gidişinin kesin delili ol
maktadır. 

Sayın üyeler, Hükümetin adalet mensuplarının 
vicdanlarına nasıl el atmakta olduğuna bir örnek da
ha vermek istiyorum : Elimde Adalet Bakanlığı Mü
şavir Müfettişliğinin bir Cumhuriyet Savcısı hakkın
da yaptığı tahkikatın başlamasına dair metin Var. 
Cumhuriyet Savcısına Adalet Bakanlığı adına soru
lan sualin metni aynen şöyle, okuyorum, «Görevini
zin ifasında gereken dikkat, hassasiyet ve etkinliği 
göstermediğiniz, ezcümle; 

1 nci Asliye Ceza Mahkemeslinin 1978/659 esas 
sayılı, karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında ada
let sarayı civarında 26 . 6 . 1978 günü vukua gelen 
ve mağdurlardan birinin hayati tehlikeye maruz kal
dığı silahlı yaralama olayı ile ilgili kamu davasının 
26 . 7 . 1978 günü icra olunan 1 nci oturumunda, 

müştekiler ve hazırlık tahkikatı sırasında müspet şa
hadette bulunan görgü tanıkları dinlenmemiş ve tev
kiften beklenen gaye tahassül etmemiş olduğu hal
de, tutuklu sanıkların tahliyeleri yolunda mütalaa 
serdeyllediğiniz hususundan ibarettir.» 

Değerli üyeler, Cumhuriyet savcıları idari yönden 
Adalet Bakanlığıyla irtibatlıdır; ama davaya, tahki
kata dair faaliyeti ve hele hele açılmış bir dava dos
yasındaki amme adına mütalaaları saf bir yargı gö
revidir. Bundan aklı başında hiç kimse şüphe ede
mez. Adalet Bakanlığı bu tahkikatı ile, işte böylesi
ne bir yargı görevini yapan Cumhuriyet Savcısının 
vicdanına el atmıştır. Yani, Adalet Bakanı diyor ki, 
falan, falan şahıslar hakkında neden tahliye talep 
ettin? Bu adalete korkunç bir tecavüzdür. Neden şu 
mahkemenin şu kararını temyiz ettin? Neden şu da
vayı açtın? Neden şu davanın duruşmasına çıktın? 
Neden sanığa şu sualin sorulmasını istedin veya is
temedin demekle, neden falan sanık hakkında tahli
ye talep ettin demek arasında kaza açısından hiçbir 
fark yoktur. Veya .aynı Cumhuriyet Savcısı mevku-
fiyet halinin devamını isteseydi, Sayın Adalet Bakanı 
aynı tahkikatı açtıracak mıydı? İnanıyorum ki, bu 
kürsülerden, bundan daha önemli bir konu dile ge
tirilmemiştir. Çünkü, burada icranın kazaya tecavü
zü vardır. 

Sayın milletvekilleri, Yargıtay Kanunun 38 nci 
ve mütaakip maddelerinde yerini bulmuş olması se
bebiyle, bir konuya daha temas etmeden geçemeye
ceğim. 

Biliyorsunuz, savcıların özlük işlerinde yetkili, 
Yüksek Savcılar Kurulu vardır. Yüksek Savcılar Ku
rulunda 3'ü Adalet Bakanlığından ve 4'üde Yargıtay' 
dan üye vardır. Adalet Bakanlığının isabetsiz ve yar
gıya müdahale mahiyetindeki tasarruflarına eğildiği
mizde ve sebep aradığımızda üzülerek gördük ki, bu 
Bakanın başarılı olmasını istemek gibi, siyaset ko
kan temayüllerin ve Bakanın tarafına katılmanın 
önemli hissesi vardır. Dileriz ki, değerli adalet men
suplarının isabetsiz tayinlerle mağdur edilmeleri, bu 
kurulun değerli üyelerine birer ışık olsun. Tayin edil
dikten sonra yetki ile aynı yerde görevli kılınmala
rın hatalı tasarruflarda payı olmadan doğduğuna şüp
he yoktur. Şüphesiz adliye mensupları birbirlerini si
yasilerden daha iyi tanırlar. 

Muhterem üyeler, Yüksek Yargıtay Bütçesi hak
kında konuşurken, sırf yargının ve Yargıtay'ın özel
liklerinden, faaliyetlerinden ve ihtiyaçlarından bah
setmek isterdim. Ama mevcut Ecevit Hükümetinin 
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polis devleti kurma gayretleri buna mani olmuştur. 
Hükümet gayri meşru gidişin içindeyken buna de
ğinmek, başlıca görevimiz olmuştur. Zira insanımı
zın ve hukukumuzun yargıdan başka teminatı yok
tur. Bu Hükümet adaletin vicdanına el atmıştır, bu
na bigâne kalamazdık. 

Yüce Yargıtay ve değerli mensuplarına bütçenin 
hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, Yü
ce Meclise grubum ve şahsım adına saygılarımı arz 
ediyorum. (AP sıralarından «Bravo», sesleri, alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalışkan. 
Buyurun Sayın Bakan, söz istiyorsunuz, buyurun 

efendim. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, me
bus olmayan kişiler Meclis Umumi Heyet Salonuna 
acınıyorlar, lütfen müdahale edelim. 

BAŞKAN — Nerede Sayın Dağdaş? 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Biraz evvel çıkar

dılar. 
BAŞKAN — Efendim, dikkatimi çekti, hemen 

çekildiği için ikaz etmedim. 
Buyurun Sayın Balkan. 
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zarı dikkate alacağız, buralarda da bunu satın alma 
ve yapım yoluna gideceğiz. 

Adliye meslek okulu konusunda üç üniversite ile 
anlaşmış bulunuyoruz; İstanbul, Ankara ve bir de 
Erzurum, bunlar üniversite senatolarından geçirdiler; 
sadece Erzurum'un ki Planlamada, öbürleri Devlet 
Planlama Teşkilatından da çıkmış bulunmaktadır, in
şallah onu da yakında realize edeceğiz. 

Staj akademisi, için de yine üniversitelerimizle te
mas ediyoruz, bunu da gerçekleştireceğimizi tahmin 
ediyorum; bu da büyük bir sorundur meslek içi eği
timi bakımından. 

Siyasi baskılardan bahsettiler, partizanlıktan bah
settiler. Ben sadece, gece burada Adalet Bakanlığı 
Bütçesi görüşülürken Adalet Partisinin kıymetli söz
cüsü Galip Kaya arkadaşımız, Adalet Bakanlığının 
yetkilerinin olmadığını, sadece sorumlu olduğuna te
mas etti; halbuki onun karşısında olan Sayın Rama
zan Çalışkan arkadaşımız da baskıdan bahsetti. Bil
miyorum, hem bir arkadaşımız... 

RAMAZAN ÇALIŞKAN (İçel) — Olay zikret
tim, dikkatinize arz ediyorum. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (DeVamla) 
— İstirham ediyorum, Adalet Bakanlığı öyle bir Ba
kanlıktır ki, genel müdürleri bile teminatlıdır, müs
teşarı teminatlıdır, özlük işleri genel müdürü temi
natlıdır, değiştiremezsiniz. Bunu hepiniz de bilirsiniz. 
Onun üstündeki üyeler, 4 üye Yargıtay'dan gelir, ta-
mamiyle teminatlıdır, hep bağımsızdırlar. Bunu bir 
hukukçu arkadaşımızın bilmemesine imkân yoktur. 
Evet şikayet geldiği zaman, mesela bir adliye müfet
tişinin sualinden bahsettiler. Şikayetler Teftiş Kurulu 
Başkanlığına intikal eder, oradan Adliye Müfettişli
ğine intikal eder. Adliye müfettişi hangi yönünden, 
kendi yasalarına göre sual soracağı kendi takdirine 
bağlıdır. Biz müfettiş göndermedik diye dün Tavas'ta 
eleştirildi. Bir başka yerde de müfettiş gönderilmiş, 
sualden dolayı eleştiriliyor. Burada da yine iki Ada
let Partisi sözcüsü arasında bir çelişki doğdu. Ona 
da kısaca temas etmekte yarar görüyorum. 

Dün zaten Adalet Bakanlığı Bütçesinde görüşleri
mi arz etmiştiirn. Şu anda temas edeceğim başka bir 
konu yoktur. 

Yargıtay Bütçemizin adliye mensuplarına, Türk 
ulusuna, Yargıtayırnıza hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana) — 
Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; 

Buradaki konuşmacı arkadaşlarımız, Yargıtay'da
ki iş yükünün çok olduğundan bahsettiler, haklıdır
lar. Bunu önlemek için Hükümet olarak Üst Mah
kemeler Yasa Tasarısını Başbakanlığa sunduk. Uzun 
bir çalışmayı icabettiriyordu. Barolardan, üniversite
lerden, Yargıtay'dan, alt mahkemelerden ve Bakan
lık uzmanlarıyla beraber çalışma bitmiştir, şu anda 
Başbakanlığa sunulmuştur. Yargıtay'ın iş yükünü ha
fifletmek için ayrıca, daha önce Yargıtay tarafından 
gelen, Yargıtay Başkanının Yargıtay açış konuşma
larında da temas ettiği, sulh ceza mahkemelerinin ka
rarlarının Yargıtay'a intikal etmemesi, bağlı olduğu 
ağır cezada nihayet bulması hakkındaki öneri haklı 
bulundu, Hükümetimizden geçti, Yüce Meclisiniz
den de geçmiştir, şu anda Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulundadır. 

Maddi olanaklarını artırmak için ek göstergeler
le ilgili yasa tasarısı Meclisten geçti, bütün partileri
miz büyük bir anlayış içerisinde bunu kabul ettiler, 
şu anda Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulundadır. 

Lojman konusuna çok ehemmiyet veriyoruz. İlk 
önce mahrumiyet yerlerini birinci sıraya aldık, 5 ve 
4 ncü bölgelerden başlamak üzere; 2 nci sırada da 
hayat pahalılığının en çok seyrettiği büyük illeri na-

— 531 
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Şahısları adına, Sayın Âdem Ali Sarıoğlu?.. Yolk. 
Sayın Altan Tuna?.. Yok. Sayın İsmail Hakkı Köy-
lüoğlu, buyurun efendim. Süreniz 10 dakikadır Sa
yın Köylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Ankara) — 
Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri, hepini
ze saygılarımı arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar, «Adalet mülkün temelidir» 
diyoruz. Bu her zaman her yerde tekrar edilen bir 
sözdür. Beşer zekâsı da bu dünya kurulalıdan beri 
ideal adalete yaklaşmak için bugüne kadar büyük 
çabalar sarf etmiştir. Henüz neredeyiz, nereye gel
dik ve ideal adalete ne derece yaklaştık? Bunu siz
lerin takdirine arz ederim. 

Adalet yüksek bir duygudur ve ülkelerin devamı 
bu yüksek duygunun sağlanmasıyla kaimdir diyoruz 
ve onun için bütün ülkeler adalet teşkilatları üzerin
de ehemmiyetle durur. Zaten, hani her zaman her 
yerde söylenir, «Ülkeler kılıçla zaptedilir, adadetle 
devam eder» diye. Çok doğrudur. Adaletsiz olan hiç
bir yerde, hiçbir ülkede yaşanmaz ve yaşanılan yer 
de, yaşayanlar içlin bir cehennemdir. 

Bizim Devletimiz kurulalıdan beri bu adaleti ye
rine getirmek için elinden gelen gayreti sarf etmiş
tir, etmektedir ve edecektir. Tabii, adalet demekle, 
adalete övgüleri tekrar etmekle, edebiyatla, güzel laf 
etmekle adalet yerine gelmez, adalet sağlanmaz. Ada
letin de devletten istedikleri vardır. Tabii, adalet tev-
ziinde baş unsur, hâkimdir. Hâkim nasıl olacak? Hâ
kim, tabii, gökten inmez, bizim içlimizden çıkan ve 
bu işi meslek edinen kişilerdir. Tabii, hâkimlik mek
tepte başlar. «Nazariyatı kuvvetli olanların tatbikatı 
da kuvvetli olur»; diye bir söz vardır. Eğer talebe 
mektepte iyi yetişmemişse, onun hâkimliğe intisabın
da da tatbikatının isabetli olacağını zannetmem. 
Mektepte okuyan talebenin, bu mesleğe girmek is
teyenin ilk vazifesi, bu hukuk ilminli elinden gelen 
gayretle öğrenmesi olmalıdır. 

Ben uzun müddet Ankara'da hâkimlik yaptım, bir
çok stajyerler geldi gitti. Her geçen yıl gelen yılı ara
tıyordu. Gençlerimiz sağla, solla uğraşmaktan pek 
tahsilde bilgi öğrenmeyi ihmal ediyorlar. Halbuki, 
siyasetle uğraşanlarımız pek çok; bizler varız; uğra
şıyoruz, çabalıyoruz, muayyen bir seneden sonra ve
yahut da meslekten sonra veyahut da işten sonra si
yasete atılmışız, siyaset yoluyla memleketimize, ül
kemize, vatanımıza, milletimize hizmet etmek istiyo
ruz. Bu bizim vazifemizdir, yapıyoruz, yapacağız; 
ama çocukların bu işle uğraşmaları, mesleki sahada 
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bilgi edinmelerine mani olmaktadır. İlk evvela oradan 
başlamalıyız, orayı sağlamalıyız. Ben buradan bir hâ
kime varacağım : 

Oradan bilgili çıkan bir gencin, stajda da bilgili, 
tecrübeli hâkimler yanında staj yapması ve hâkim
liği orada öğrenmesi lazımdır. Bir defa mektebinde 
'bilgili yetişecek, stajın üzerinde ehemmiyetle durula
cak ve ondan sonra ağır ceza merkezlerine tayini ya
pılacak, orada da bilgili, tecrübeli hâkimler yanında 
öğrendikten sonra kendisine bir mahkeme tevdi edi
lecek, ve adalet tevzi edilecek; ki, bunları yapmaz
sak, istediğimiz kadar burada övelim, laf edelim, ede
biyat yapalım, bunlardan bir netice alamayız, tş, 
mesele, başta hâkimde başlıyor, hâkimde bitiyor. Hâ
kim tarafsız olacak, bilgili olacak, cesur olacak, gö
zünü budaktan esirgemeyecek, korkmayacak. Bu 
saydıklarım her halde hemen olmaz. İşte bu safha
lardan sonra hâkim olur. İşte adaletin birinci unsu
ru, adalet tevziinde birinci unsur hâkimdir; bunu sağ
lamamız lazım. Bunu nasıl sağlayacaksak, işte ona 
bakalım ilkin. Zamanımın azlığı dolayısıyla bunun 
üzerinde bu kadar duruyorum, daha bunun üzerinde 
çok durulabilir; şimdiye kadar hep durulmuş, hâkim, 
hâkim, hâkim üzerinde durulmuş. 

Hâkim tek başına değildir arkadaşlarım; hâkimin 
adaleti tevzi edecek bir binası olmalı, adalete yakı
şır bir bina olmalı, yahut da binaları adalete yakışır 
hale getirmeliyiz. Yalnız hâkim bina ile de olmaz; 
mübaşirini, kâtibini buna göre düzenlemeliyiz. Mese
la bir kâtip meselesi var, çoktan beri söylenir, hatta 
bir teklif de var bizim Komisyonumuzdan geçti, Büt
çe Komisyonuna geldi, Altkomisyona havale edildi; 
% 50 tazminat meselesi vardı. Bunun üzerinde de 
Adliye Bakanlığının durması ve bu kişilerin de hiç ol
mazsa maddi bakımdan biraz feraha kavuşturulma
sı lazımdır. Yani, adliye bir bütündür; hâkime vere
ceksin, kâtibe vermeyeceksin... Bu olmaz, 

Hâkim diyoruz... Birçok suçlar işleniyor; ama ba
kıyoruz bu kadar kişi ölmüş, hem de taammüden 
adam öldürülmüş, mahkemelerimizden henüz bir ka
rar çıktığını zannetmiyorum. Neden çıkmıyor, neden 
gecikiyor? Söylenecek çok söz var, zaman dolayısıyla 
acele ediyorum. 

BAŞKAN — Daha 3 dakikanız var Sayın Köy
lüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Kaç dakika? 

BAŞKAN — 3 dakikanız var efendim. 
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İSMAİL HAKKİ KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
3 mü? 

BAŞKAN — Evet. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Daha başlangıcındayım Sayın Başkan. (Gülmeler) 
Şimdi, hâkim diyoruz, hâkim... Tabii, devlet oto

ritesini sağlamamışsanız, eğer hâkimin, savcının can 
ve mal güvenliğini sağlamamışsanız bu hâkimden bir 
şey bekleyemezsiniz, bir karar bekleyemezsiniz. 1 200, 
1 300 kişi öldü diyoruz; taammüden adam öldürdü 
diyoruz... Çıkmış bir idam var mı?.. Yani, istediği
niz kadar... Yalnız hâkimle de olmuyor bu, kâtiple 
de olmaz, mübaşirle de olmaz; ama emniyeti sağla-
madıysan, eğer hâkimin önüne suçluyu delilleriyle 
beraber getirmediysen, bu mahkeme bir şey yapa
maz. Karakollarda ikrarla mahkemeye sevk ediyor
sun. İkrar hükme yeter değildir. İkrarın sair deliller
le teyit ve takviye edilmesi lazımdır. Yani bir bütün
dür demek istiyorum. Yalnız adaletle, hâkimle, yal
nız emniyetle iş yapamazsınız. Bütün bu müessese
leri çalıştırabilirseniz, bütün bu müesseseleri birlikte 
çalıştırabilirseniz bir netice alırsınız. Yoksa başka tür
lü imkânı yoktur. Bu anarşi böyle devam eder, bu 
huzursuzluk böyle devam eder. Biz de bu işin için
den çıkamayız. Mesele,bu. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Mesela. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Messla, gözüme çarpan, son 2 gün içerisinde serhat 
şehrimiz Kars'ta 5 kişi öldürülmüştür. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Yok canım. 

İSMAİL HAKKİ KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Öyle diyorlar. Gazeteler öyle yazıyor. Çünkü birisi 
polis, üçü talebe, birisi de banka müdür muavini. 
Yazık değil mi bunlara? Bu evlatlar, bu gençler, bu 
selvi gibi babayiğitler, bizim evlatlarımız, bizim va
tandaşlarımız. Bunlara yazık değil mi? Bunların bir 
çaresine bakalım. 

Yani ben şuna üzgünüm muhterem milletvekilleri, 
şuna pek üzülüyorum; eğer biz şu dışarıda vatanda
şın duyduğu ıstırabı, elemi kemaliyle dile getirsek, bu 
Meclis bunun bir çaresine bakar. Ben bundan ötürü, 
aczimden ötürü üzgünüm. Yapamıyoruz demek ki. 
Yapsak hepimiz birden ayağa kalkmamız lazım. Ya
zık değil mi? Etrafımızdaki yangınlara bakın, üzü
lüyoruz. 

SABRİ ÖZTÜRK (Hatay) — Öneri getirin. 
İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 

Önerisi şu : Beyler, benim devletimizden hiç şüphem 
yok, devletimiz kuvvetlidir, güçlüdür; ama, devletin 

çarklarını harekete geçirecek Hükümettir. Ben şimdi, 
siz de biliyorsunuz, bu Hükümetin ne kadar başarılı 
olduğunu; bu meseleleri anarşiyi, pahalılığı... Ben 
pahalılık konusunda, tam geçen senenin bu aylarında 
dedim ki : «Efendiler, beyler, biz yokluğa fukaralığa 
alışığız. Kemerlerimizi sıkarız» Ama, şimdi aradan 
1 sene geçtikten sonra kemer de delik de kalmadı, o 
başka. ı«Ama şu anarşi var ya buna artık tahammü
lümüz kalmaz, kalmıyor» dedim. Bakın size bir şey 
söyleyeyim (3 ay evvel, geçen senenin bu ayında ne 
demişim bakın; bunu tam 9 ay evvel söylemişim) : 
«Bugün ülkenin baş sorunu anarşidir, can ve mal em
niyetidir. Ölenler öldürenler bizim vatandaşlarımız
dır. Acımız büyüktür ve devam etmektedir. Milletin 
sabrı ve tahammülü kalmamıştır ve tükenmiştir. Mil
let huzur istiyor, millet güven istiyor. Yetkili ve so
rumlu Hükümetin bahane ve mazeret ileri sürmeden 
sonuca çare bulması, aksi takdirde büyük devletin 
milletin sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisine duru
mu arz etmesi ve Millet Meclisinde, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde bunlara bir çare (bulması lazımdır» 
dedim. 'Ben bunu diyorum, başka bir şey demiyorum. 
«Biz buluruz, siz bulamadınız» demiyorum. «Bu millet 
Meclisi artık buna el koymalı» diyorum, «buna bir ça
re bulmalı» diyorum. «Başka çaremiz kalmadı artık» 
diyorum. Mesele bu. Geçenlerde birisi dedi ki bana 
«Köylüoğlu, size mi teslim edelim» Efendiler bizim 
174 milletvekilimiz var. Biz bu 174 ile hükümet ku
ramayız; ama, milletin devletin hakiki sahibi sizsi
niz, size teslim edilsin, bir çaresine bakın. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur Sayın Köylüoğ
lu, lütfen son cümlenizi söyleyin. . 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
«Devletin gücü karşısında bu sorunun halli bir hiçtir. 
Asıl mesele, bu gücü doğru teşhisle tarafsız olarak, 
kararlı olarak harekete geçirmektir. Bu kolay değil
dir; ama, başarı, zoru, çetini halletmektedir» demi
şim, ta 9 ay, 1 sene evvel demişim. Hâlâ o günden 
bugüne kadar meseleler azalmadı, arttı, eksilmedi, ço
ğaldı. E, bunu artık takdir edelim. 

Sayın Başkanım, şimdiye kadar anarşi ile ilgili 
konuştum. Bir de Yargıtay ile ilgili konuşayım. 

BAŞKAN — Sayın Köylüoğlu, mevzu ihtisasınız 
dahilinde olduğu için Başkanlık azami müsamahayı 
göstermiştir. Sürenizi aşmışsınız. Onun için lütfen son 
cümlenizi söyleyin. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Muhterem milletvekilleri; demin gene söyledim, yine 
de söylüyorum, sözlerimi de Sayın Başkanın müsaade-
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siyle bağlayacağım. Hakikaten memleketimizin duru
munu biliyorsunuz. Herkes de bunda ittifak halinde, 
hiç kimse «iyiye gidiyoruz» demiyor, «Ağır bir bu
nalımdayız» diyor. E, böyleyse gelin birlikte hep bir
likte, bu memleket, bu vatan bizimdir. Ağıtlarımız, 
acılarımız büyüktür. Bir çare bulalım. Hepimiz düşü
nelim. Elimizi ıvicdanımıza koyalım, aklımıza danı
şalım. Bir çare bulalım. Bunun sonu gelmez. Bu böy
le giderse felaket olur. Ben bunu demek istiyorum. 
Bunu diyorum ve bunu diyeceğim. Başka diyeceğim 
de yok. Demin gene söyledim, diyorum ki, hakika
ten biz bu memleketin şimdi içinde bulunduğu ıstırabı, 
acıyı, bunalımı layıkı veçhile eğer şu Yüce Meclise, 
milletin muhterem mümessillerine duyurabilirsek, bir 
çaresine bakar. Demek ki, aciz olan, asıl hakikati du-
yuramayan biziz, biz. Ben bundan ötürü çok üzgü
nüm, çok canım sıkılıyor. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen Sa
yın Köylüoğlu. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlar, bütçe imkânlarımıza göre, 
Türk milleti, yargı organlarından ve mensubu hâkim 
ve savcılarımızdan samimi olarak hiçbir şeyi esirge
miyor. Devletimiz, hakikaten şimdiye kadar bu yargı 
organlarından, hâkimlerinden bir şey esirgemiyor. 
Muhterem hâkimlerimizin, savcılarımızın da, mille
tin, memleketin bu fedakâr tutumu karşısında, bu 
durumu takdir edeceklerine inanıyorum. Takdirleri 
de, isabetli, doğru, çabuk, masrafsız adalet için gös
terecekleri ça'ba ile ölçülecektir. 

Yalnız bir de şunu söyleyeyim aklıma gelmişken, 
efendim... 

TURHAN KOCAL (İstanbul) — Devam et Köy
lüoğlu, devam et... («Devam et» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen son cümlenizi söyleyin Sa
yın Köylüoğlu, çünkü sürenizi çok aştınız. 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Bir ek gösterge meselesi var. Ben şöyle anlıyorum : 
Devlet hizmetinde en büyük kademede bulunanların 
ek göstergelerinde eşitlik olmalı. Anayasa da bunu 
amirdir. Biraz sonra bununla ne delmek istediğimi siz 
anlayacaksınız, anladınız. Ek göstergelerinde, Anaya
sanın 12 nci maddesine ıgöre, bir eşitlik olmalıdır. Bu 
eşitlik bozulunca bir kısım kimselere imtiyaz vermiş 
oluruz. Ben kimseye şu verilsin, verilmesin demiyo
rum. Devletimizin, milletimizin mali imkânları nispe
tinde herkese verelim; ama bunun nereden geldiğini 
hesap edelim. Bu yarışın sonu gelmez ve bu yarış 

böylece devam ederse bu Hazine de biter. Onun için 
bunu nazara almamızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin lütfen, say
gılarınızı... 

İSMAİL HAKKI KÖYLÜOĞLU (Devamla) — 
Yargıtay Bütçesinin, muhterem mensuplarına, hâ
kimlere, savcılara ve bütün milletimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını Allah'dan diler, saygılarımı arz ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
Aleyhinde Sayın Müfit Bayraktar?.. Yok. 
Sayın Mehmet Çatalbaş?.. Yok. 
Sayın Şener Battal?.. Yok. 
vSayın İbrahim Vecdi Aksakal?.. Yok. 
Üzerinde, Sayın Turgut Artaç?.. Buyurun Sayın 

Artaç. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Sayın Başkan, sa
yın üyeler ve Yargıtay'ın mümtaz mensupları; hepi
nize saygılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, adalet mekanizması ve hâ
kim müessesesi üzerinde grup sözcüleri ve kendi ad
larına konuşan arkadaşlar geniş çapta izahat verdi
ler. Benim üzerinde duracağım Yargıtay'ın çalışma
ları ve Yargıtay mevzuudur. Ancak, eski hukukçu
lardan biri demiş ki, «Adaletin değirmeni ağır ve 
tam öğütür.» Gönlümüz ister ki, bu öğütülen malze
me, tam ve kıvamında olsun ve adalet mekanizması 
ağır çalışsa dahi, sonucu, kanunlarımızın emrettiği şe
kilde teessüs edebilsin. 

Değerli arkadaşlarım, Adalet Partisi sözcüsünün 
burada bahsettiği bir hususa ben de katılıyorum. 
Özellikle infaz meselesinde mahkemelerimizce veri
len kararların, şahıslar hakkındaki infazı anında ve 
gününde infaz edilme imkânları mevcutken, kamu 
kuruluşlarında veya diğer İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde, mahkeme kararlarının infazı maalesef Bütçeye 
bağlanmakta, gelecek seneki tahsisata bağlanmakta 
veya o yolla bir gerekçeyle savulmaktadır. O noktada 
ben o arkadaşımın fikirlerine iştirak ediyorum. Bence 
kamu kesiminde de mahkeme kararları lazım-ül in
faz olduğuna göre, şahıslarda olduğu gibi anında in
faz edilebilmelidir. 

Bu arada Yargıtay Başkanının bir yazısı burada 
okundu; usulün 154 ncü maddesinin değişmesi yö
nünde. Arkadaşım, o ilk gelen kanun teklifi ve ta
sarısı bakımından çok haklı, doğrudur. Ama Yargı
tay Başkanının yazısı Meclis Başkanına gelmeden 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu bu meseleye sahip 
çıkmış ve bu noktada ısrarlı olmuştur. Ne hâkimin, 
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ne savcının yetki ve haklarının hiçbir surette kendi 
emrinde bulunan idarecilere devrinin mümkün olma
dığını beyan etmişti. Zannedersem son ayarlamalar
da bu nokta da gelişmektedir. Bu bakımdan gerek 
Yargıtay Başkanımız, gerekse Sayın Adalet Partisi 
Sözcüsü müsterih olsunlar, biz de kendileri kadar has
sasiyet gösterdik. 

Değerli arkadaşlarım, Yargıtay'ın çalışmalarının 
verimli olduğunu kabul etmek mümkün değildir, 
Yargıtay üyeleri mi, daireler mi çalışmıyor? Hayır, o 
noktada değil, imkânsızlıklar nedeniyle Yargıtay bu
gün gerekli verimi verememektedir. Bu imkânsızlık
ları arkadaşlarım dile getirdi. Hâkimin rahat çalışma
sından, hâkimin sabahleyin daireye giderken, eve ne 
alacağım diye düşüncesinden tutun da, dairedeki ça
lışma sistemi, kâğıt bulma, makine bulmaya kadar en 
basit meseleye kadar çalışmada zorluklar mevcuttur. 
Bu zorlukların bence bu Hükümet tarafından gide
rilmesi şarttır. Aslında, Adalet Bakanlığının kuruluş 
nedenlerinden 'birisi de, adli mekanizmanın rahatça 
çalışmasını temin etmektir; yoksa, elbette ki bir ba
kanlık gösteriş için kurulmaz, kendi mekanizmasının 
verimli çalışmasını temin yönünde kurulmuş olur. 

Benim görüşüm odur ki. Adalet Bakanlığı adli or
ganları, özellikle yargı organlarının rahat çalışabil
mesi bakımından daire içindeki sekreterlerinden ev
vel, hâkimin çalışmasını rahatça temin edebilmelidir, 
bunu temin ettiğimiz gün elbet hâkim daha verimli 
çalışır. 

Sayın arkadaşlarım, üst mahkemelerin kurulması, 
bütçe müzakeresini yaptığımız Yargıtay'ın çalışma
ları bakımından faydalıdır. Ama bu üst mahkeme
ler nasıl kurulur, ne şekil alır? Bunu elbette Yüce 
Meclis tespit edecektir, fakat bir an evvel kurulma
sında zaruret mevcuttur. 

Değerli arkadaşlarım, ötedenberi savcılık müesse
sesi üzerinde daima dedikodular yürür. Biraz evvel 
arkadaşımız savcılar hakkındaki, hatta Teftiş Organı 
hakkındaki düşüncelerini beyan etti, ben kısmen ka
tılıyorum. Bugün, Yüksek Hâkimler Kuruluna bağlı 
olan Teftiş Organı çok ciddi ve rahat çalışabiliyor, 
ama Bakanlığa mensup olan teftiş organları Sayın 
Bakanın beyanına rağmen, müfettişler behemahal hâ
kimlik ve savcılık müessesesinin otoritesini koruya
bilecek şekilde davranışta bulunmalıdır. «Bir müfet
tiş, teftişi üzerine aldıktan sonra soru sorma yetkisi 
onundur» diyebilen Sayın Adalet Bakanının fikrine 
iştirak etmiyorum, çünkü bir müfettiş, soruyu sordu
ğu zaman, ister hâkim olsun, ister savcı olsun, mev

zuatın kendisine verdiği yetki içinde ancak bunu kul
lanabilir, yoksa keyfi olarak bunu kullanma hakkı
na sahip değildir. Buna böylece işaret etmek isterim. 

Bu nedenle, savcılık müessesesi de behemahal te
minata kavuşmalıdır, bugün savcılık müessesesinin 
teminata kavuştuğunu kabul etmek mümkün değil
dir, çünkü idari görev yapan Adalet Bakanlığı men
supları dahi Savcılar Kurulunda söz sahibidir, benim 
görüşüm odur ki, Yüksek Hâkimler nasıl kendi ku
rulları vasıtasıyla müstakilen; tayin, terfi, tefeyyüz 
ve cezalandırmaları yapıyorsa, savcılık müessesesi de 
Anayasanın ışığında bu noktaya getirilmelidir, bu bir 
fikirdir. 

Değerli arkadaşlarım, Yargıtay'ın çalışmaları ara
sında, özellikle murafaalı sistemde büyük boşluklar 
mevcuttur. Sayın arkadaşlarım, bir murafaa müesse
sesi vardır; bu murafaa müessesesinin fikirleri ka
rarlar verildikten sonra da yeni bazı yöntemlerle ge
lişebilir, eğer bu fikirler o dosyanın içinde yer al
mazsa, Yargıtay üyelerinin hepsinin kafaları bir ma
kine değildir ki, robot gibi o bilgilerin hepsini kafa
sında toplayabilsin. En azından murafaa müessesesi 
saygılı hale getirilmelidir, özellikle Yargıtay'ın için
de. Bundan evvel, 1969 - 1973 döneminde, yine de-

• ğerli arkadaşlarımla beraJber, bu kürsüden «Yargı
tay'daki murafaa sistemi yazılı ihale getirilmelidir» de
miştik. Benim görüşüm de odur. Ama bunu getirir
ken de, behemahal mahkemelerdeki sistemle değil, 
bugünkü teknik gelişmeyle, teyp veya steno usulüyle 
Yargıtay, da meselelerin, konuşmaların, savunmaların 
zabıtlara geçmesi temin edilmelidir ki, ona karar ve
recek olan Yargıtay üyeleri de rahatlıkla meseleyi 
tahlil ve tahkik edebilsinler. 

Değerli arkadaşlarım, bir arkadaşım avukatların 
durumuna değindi. Aslında, avukatlık müessesesinin 
sadece Yargıtay'da değil, tüm adli mekanizmada ye
niden ele alınması lazımdır. Avukatlık müessesesi; 
halkın dediği gibi «hilafı hakikat» beyanda bulunan 
müessese değildir, avukatlık müessesesi, önceden pa
ra kazanma müessesesi de değildir. Para ile beraber, 
ekonomi ile beraber aslında hakkın teslimi müessese
sidir. Ama, ne yazık ki, bugün buna bu değeri ver
miş değiliz. Yargıtay'da da avukatlar, kendilerine ve
rilen bu hakları kullanma imkânını dahi bulamamak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, çok hazin bir mevzu var : 
Bir avukat Yargıtay masalarında mevcut dosyalar
dan herhangi birisinin talepnamesini tetkik etme yet
kisine sahip değil, ta ki mahkeme bitene kadar. Bu, 
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o kadar kötü bir haldir ki, savunmanın kesinbekes 
kısıtlanmasıdır. Bir avukat eğer Yargıtay Başsavcılı
ğında müvekkili hakkında çıkan bir talepnamenin 
münderecatını bilmezse, dairedeki heyet huzurunda 
yaptığı savunmanın da yeterli olduğunu kabul etmek 
mümkün değildir. Çünkü, meselelerin münakaşası 
Yargıtay'da da yapılabiliyor, Yargıtay Genel Kurul
larında da yapılabiliyor. Binaenaleyh, bu savunma
dan mahrum edilen avukata bu hakkın tanınmasında 
fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım, şu bir noktaya işaret ede
ceğim (sayın Yargıtay mensupları bunu başka mana
ya yormasınlar) : Yargıtay'a gelen dosyalar çoktur. 
Bu dosyaların hepsini dikkatle incelemek bazen müm
kün olmuyor, ama şunu ifade edeyim ki, dikkatle in
celemeleri şarttır. Çünkü, en son hukuki mercidir. 
Dosyalar incelenmeden eğer alelacele, yılbaşı geldi 
rakam yükseltelim, diye bir gayretin içine girilirse, iş
te adalet o zaman zedelenir. 

Görüşüm odur ki, Yargıtay'ın mevcut kadrosu ve 
mevcut daire adedi gelen bu dosyaların tamamını la
yıkıyla ve ciddiyetle tetkik edip sonuca bağlama im
kânından mahrumdur. 

İkincisi; Yargıtay'a getirilmiş bulunan aza yardım
cılarını da, özellikle ve dikkatle seçilmesinde fayda 
vardır. Çünkü, Yargıtay - biraz evvel arz ettiğim gi
bi - son mercidir, verilecek yanlış bir karar insanı 
mahvedebilir veyahut verilecek yanlış bir karar bir 
hakkın ziyama sebep olabilir. 

-O bakımdan, son mercide bulunan kişilerin de çok 
titiz olmaları lazım, arkadaşlarımı tenzih ederim; hep
si titiz ama, imkânsızlık nedeniyle eğer bu noktaya 
gelemiyorlarsa, isterse Hükümet ve Bakanlık, isterse 
biz bu imkânları onlara yaratmak durumundayız. Ak
si halde ikide bir çıkıp da adalet mekanizmasında, 
sen neden hata ettin, diye sorma hakkına da sahip 
olamayız. 

Bu nedenle, Yargıtay Bütçesinin, Yargıtay'a hayır
lı olması dileğiyle hepinize saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Artaç. 

Yargıtay Başkanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

iBölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

A) Yargıtay Başkanlığı Bütçesi 
'Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 49 112 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kahul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yargılama ve karar hizmet
leri 77 527 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 1 802 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yargıtay Başkanlığı Bütçesi Meclisimizce kabul 
edilmiştir; hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

B) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Programımıza göre Milli Eğitim 
Bakanlığı Bütçesiyle, bu Bakanlığa bağlı üniversite 
bütçelerinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerini almıştır. 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler Bütçeleri 

üzerindeki grupları ve şahısları adına söz alan sayın 
üyelerin isimlerini sırasıyla okuyorum : 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Hay
dar Demirtaş ve Nuri Çelik Yazıcıoğlu; Adalet Par
tisi Grubu adına Sayın Avni Akyol; Milliyetçi Ha
reket Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Tahir Şaş
maz; Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Hasan 
Seyithanoğlu. 

Lehinde; Mustafa Gazalcı, Zeki Eroğlu, Altan 
Tuna, Burhan Garip Şavlı, Sami Gökmen, Rahmi 
Kumaş, Hüseyin Kaleli, Çağlayan Ege. 

Aleyhinde; Halil Karaatlı, Müfit Bayraktar, Recep 
Özel, Mustafa Rona, İlhan Aytekin, Ali Ak, Şener 
Battal, İbrahim Vecdi Aksakal. 

Üzerinde; Abdülmuttalip Gül, Mehmet Çatalbaş, 
Adem Ali Sanoğlu, Temel Karamollaoğlu, Mehmet 
Zeki Okur. 
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Şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu I 
adına Sayın Haydar Demirtaş'da. Buyurun Sayın De- I 
mirtaş. (CHP sıralarından alkışlar) I 

CHP GRUBU ADINA HAYDAR DEMİRTAŞ 
(Hatay) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Milli I 
Eğitim Bakanlığı Bütçesi için Cumhuriyet Halk Par- I 
tisi Grubu adına sözlerime başlarken tüm üyelere say- I 
gılar sunarım. I 

Ayrıca, çocuklarımızın zihni, bedeni, sosyal geliş- I 
melerine hizmet eden öğretmenlerimizden; I 

1. Cumhuriyet yönetimiyle laik sosyal hukuk I 
devleti ilkelerine bağlı olan ve bunu çocuklarımızda I 
davranış haline getirenlere, I 

2. Türkiye Dev etinin ülkesiyle, milletiyle bölün- I 
mez bir bütün olduğunu kafasında ve yüreğinde ta- I 
şıyan ve bunu çocuklarımızda davranış haline geti- I 
renlere, I 

3. Atatürk'ün, «Yurtta barış, dünyada barış» I 
ilkesine göre hareket eden ve bunu çocuklarımızda 
davranış haline getirenlere, I 

4. Dil, ırk, cins yet, düşünce, inanç, din ve mez- I 
hep ayrımı gözetmeyen ve bunu çocuklarımızda dav
ranış haline getirenlere, I 

5. Atatürk'ün devrimlerine bağlı ve bu devrimler 
doğrultusunda eğitim yaparak ilerici kuşakların yetiş
mesine ve bu niteliklerin çocuklarımızda davranışlar I 
haline getirilmesine, I 

6. İnsan haklarına dayalı tüm özgürlüklere sa- I 
hip çıkan ve bunu sınıfında uygulayarak çocukları- I 
mızda davranış haline getirenlere, I 

7. Bilimsel tavır geliştirerek tüm bağnazlığı yık- I 
mak için uğraş veren ve bunu çocuklarımızda davra
nış haline getirenlere, I 

8. Yardımlaşmaya dayalı üretici insan yetiştiren I 
genç kuşakları ilerici nitelikte yetiştiren öğretmenle
rimize ve bunu çocuklarımızda davranış haline geti- I 
renlere, I 

9. Anayasa ve hukuk dışı davranışlarıyla meş- I 
ruluğunu kaybetmiş bir iktidara karşı direnme hak- I 
kını kullanarak 27 Mayıs 1960 devrimiyle oluşturu
lan Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını öğreten ve bu I 
Anayasanın ilkelerini çocuklarımızda davranış haline I 
getiren tüm öğretmenlerimize, eğitimcilerimize ulu- I 
sumuzun bu yüce kürsüsünden Cumhuriyet Halk Par- I 
tisi Grubunun takdir, sevgi ve saygılarını sunarım. I 

Genel olarak bu ölçülere uymayanlara öğretmen I 
deme olanağımız yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu hiçbir zaman eli bıçaklı, beli silahlı, kafası I 
güdümlü sahte eğitimci ve sahte öğrencinin yanında I 
olmamıştır; bundan sonra da olmayacaktır. | 
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Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi, zor 
günlerin partisidir. Ulusun zor günlerinde, kara gün
lerinde iktidara gelir; Kurtuluş Savaşımızdan beri bu 
böyle olmuştur. Daima kurtarıcı düzlüğe çıkartıcı 
bir partidir; özveri sahibi bir partidir. Halkımız Cum
huriyet Halk Partisine daima bu gözle bakar ve böy
le kritik dönemlerde iktidar yapar. İçte ve dışta teh
likeler belirdi mi halkımız Cumhuriyet Halk Par
tisini iktidara getirir. Cumhuriyet Halk Partisi de ta
rihi görevini yerine getirir; kurtarıcı rolünü oynar. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bundan gu
rur duyarız. Ülkenin ve ulusun esenliği için Grup 
olarak katlanmayacağımız özveri yoktur. Bununla bir
likte, halkımızın gittikçe bilinçlenmesi, özgürlüğe, de
mokrasiye, sosyal adalete, iç barışa susamış olması 
bizi iktidara getiren en önemli faktörlerdendir. 

Cumhuriyet Halk Partililer kişisel, ekonomik ve 
siyasi çıkar peşinde değildirler. Günlerdir görüldüğü 
gibi, Grubumuzun birliği ve bütünlüğü ile, ülkemiz 
içine itildiği bu darboğazdan kurtarılacaktır. Bu dar
boğaz, halkımızla birlikte, yine bu Cumhuriyet Hü
kümetiyle ve demokratik yöntemlerle aşılacaktır. Ye
ter ki gölge edilmesin, başka ihsan peşinde değiliz. 

Hepimizin yaşadığı bir yakın tarihimiz var. 1960. 
Ordu, gençlik, aydınlar ve halk ele ele verdiler, bir 
karanlık gidişe, bir kör gidişe son verdiler. Bu ulu
sal birliği bozmak için dış güçler ve dış çıkar çevre
leri Türkiye'de sosyal araştırmalar ve incelemeler yap
tılar. Aydınları, gençliği, hatta orduyu parçalamanın 
yollarını yöntemlerini planladılar. Çok sistemli şekilde 
adım adım aydınları ve gençliği kısmen de olsa par
çaladılar; birbirine düşman kamplar oluşturdular. Bu 
plan öylesine etkili oldu ki, geride bıraktığımız dö
nemde bilerek veya bilmeyerek cepheci iktidarlar da
hi kuruldu. Ne var ki, Türk Ordusu bu oyunlara gel
medi; her zaman birliğini, bütünlüğünü korudu. 

Sahte komando kampları, sahte komando eğitim 
yerleri, öğrenci yurtlarındaki işgaller, gençliği parça
lamanın ta kendisiydi. Cumhuriyet Halk Partisi dün 
de bugün de bu oyunlara gelmedi. Muhalefetteyken 
de iktidardayken de cepheciliği reddetti. Ancak dün 
iktidarda olanlar bugün muhalefette olmalarına kar
şın zihniyetlerini değiştirmemişlerdir. Maalesef kimi 
muhalefet çevreleri bugünkü varlığını ve yarına olan 
umudunu anarşinin devamında aramaktadır. Direniş 
mireniş, bu konudaki beyanatlardan çıkan öz bu
dur. 

Kendilerinin devrinde besleyip büyütülen anarşi
nin devamı, muhalefeti iktidara getirmez. Bu böyle 
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biline, iktidar gibi muhalefet de Anayasal bir kurum
dur, en az iktidar kadar sorumluluğu vardır. Yıllar
ca muhalefette kalma ihtimali olanların, bu Anaya
sal kuruma kendilerini alıştırmaları gerekir. Açık se
çik yanıt bekliyoruz, bu cepheci zihniyetten ne zaman 
vazgeçecekler? 

Çünkü bu cepheci zihniyeti Türk halkı içine sin
diremedi. İktidarda bulundukları zaman bütün baskı
larına, bütün zorlamalarına karşın, bu ulus cepheci
liği içine sindiremedi. Ancak cepheci kafaların da 
içine sindiremedikleri bir durum var : Muhalefette 
kalmak. 

Eğitimimizin temel amacı; çocuklarımızın bede
ni, zihni, sosyal gelişmelerine en sağlıklı bir şekilde 
hizmet ederek; işe, mesleğe, üretime yöneltmek ve 
temel ulusal kültürümüzü yine bu ulusal kültüre za
rar vermeden çağdaş kültürü kavratmaktır. Bizim eği
tim anlayışımızın temeli budur. Bizim eğitim anlayı
şımızın temelinde çocuk sevgisi, insan sevgisi, ulus 
sevgisi, yurt sevgisi, bilim sevgisi, sanat sevgisi, öz
gürlük sevgisi, emek sevgisi, üretim sevgisi vardır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Cumhuriyet Halk Partisi 
görüşüne göre bir uygulama içindedir. Bu doğru uy
gulama, kimi çevreleri rahatsız ediyor diye vaz mı 
geçelim? Bugün tüm eğitim kurumlarımız, anaokul-
larından üniversitelere kadar ayırım yapılmadan; ko
şullandırmadan, barış içinde ve bir arada özgür fi
kirli insanlar yetiştirmeye çalışmaktadır. Böyle bir 
eğitimde kine, nefrete, düşmanlığa, tabancaya, bıça
ğa, saldırıya yer yoktur; koşullandırma, parçalama, 
robotlaştırma yoktur, tş'te Cumhuriyet Halk Partisi
nin eğitim uygulamasının temeli budur. Böyle bir eği
timden muhalefet niçin rahatsız oluyor? Bu rahatsız
lığı, mantık ve insaf ölçüleri içinde anlamak zordur. 

Türk Milli Eğitiminin sağlığa kavuşması kimi çev
releri rahatsız ediyor diye vaz mı geçelim? Yoksa 
kimi çevrelerin özlem duyduğu, okullarda kurt gibi 
ulumak, eğitim değildir, milliyetçilik değildir. Okul
larda silahlı eylemde bulunmak, eğitim değildir, milli
yetçilik değildir. Okullarda çocukları cephelere böl
mek, eğitim değildir, milliyetçilik değildir. Okullarda 
rdbot piyonlar yetiştirmek, eğitim değildir, milliyet
çilik değildir. Okullarda bilinçli ve robotluktan kur
tulmak isteyen çocukları davadan döndü diye kurşun
lamak, eğitim değildir, milliyetçilik değildir. Okullar
da dil ayrımı, din ayrımı, mezhep ayrımı yapmak 
eğitim değildir, milliyetçilik değildir. 

Okullarda kendisi gibi düşünmeyenlere okuma ve 
hatta yaşama hakkı tanımamak eğitim değildir, mil

liyetçilik değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 
biz böyle bir eğitim - öğretimi her zaman reddede
riz. Gerçek eğitim olmadığı için reddederiz, insancıl 
olmadığı için reddederiz. Anayasaya aykırı olduğu 
için reddederiz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi bu temel anlayış ve 
uygulamalardan sonra, muhalefetin baştan beri sür-
düregeldiği öteki iddialara kısa kısa değineyim : 

1. TÖB - DER, TÖB - DER diyorlar, TÖB -
DER'i dillerine doluyorlar, Milli Eğitim Bakanlığı 
TÖB - DER'in emrine girdi diyorlar. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Doğrudur. 
HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — TÖB - DER 

Türkiye'nin en büyük yasal öğretmen derneğidir. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Tabii ta

bii; Maocu mu olsun, Rusçu mu olsun? 
HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Yüzbinleri 

bulan üyesi vardır. Yüzbinleri bulan bir yasal derne
ğin üyelerinden elbette Milli Eğitimin her kademe
sinde görevli insanlar olacaktır. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Maocu 
mu olsun, Rusçu mu? Hangisini tasvip ediyorsun? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Bunlar bu 

görevlerde sırf TÖB - DER'li oldukları için var değiller
dir. Bunlar dün de vardı, bugün de var olacaklardır. 
TÖB - DER'li öğretmenlerin genel ortak özellikleri, 
ilerici ve çağdaş olmalıdır. Yoksa bunlar tornadan 
veya fabrikadan çıkmış gibi robot değillerdir. Bir
birlerinden farklı eğitimciler içlerinde suç işleyen olur
sa hiçbir ayırım gözetilmeden cezalandırılır. Liya
katli olanlar da daha üst görevlere getirilir. Cumhu
riyet Halk Partisinin ve onun Hükümetinin kendi dı
şındaki hiçbir kuruluşla organik bağı yoktur. Yasal 
olan ve yasalara göre çalışan tüm kuruluşlara ancak 
saygı gösterir. 

2. Eğitim enstitülerine gelince : 
Ne çabuk unutuluyor, MC Hükümetleri dönemin

de bu okullara öğrenci alınırken, yasalara aykırı ola
rak ikinci bir sınav uygulamasına gidilmişti. Bu sınav
larda dünü karanlık, bugünü karanlık, geleceği ka
ranlık belli küçük bir partinin başkanının doğum ta
rihi, kızının adı ve kendilerince doktrin sayılan gö
rüşleri soru olarak sorulmuştu. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Yalan. 
HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Belli ola

cak, oba veya dernekten kart getirmeden de kayıtları 
yapılmamıştı. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Yalan, ya
lan. 
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BAŞKAN — Lütfen dinleyin. 
HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Okullarda 

özel rütbeli ve silahlı militanlar belli gazete ve der
gileri öğrencilere zorla satıyor, zaman zaman da göz
dağı vererek para topluyorlardı. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Belgelerle ka
nıtlı. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Bu paralar 
hiç kuşkusuz birtakım karanlık yöntemlerle silah ha
line dönüşüyordu: Silahlı faşist güçler öğrencileri zor
la yürümeye, eyleme geçiriyorlardı. Uluyarak, ürerek 
okullar basılıyor, öğrenci yurtları basılıyordu. Ata
türk rozetlerini takan çocuklar okullardan atılıyordu. 
Zorla kurt rozeti takmaya itiliyorlardı. Bu sakat ve 
kör gidişe son veren Milli Eğitim Bakanını yürekten 
kutlarız. Bugün böyle mi? İnsaf edin, görün gidin, 
inceleme zahmetine katlanın. Üniversitelerarası sına
vına göre öğrenci alındı. Puanı tutan her düşüncedeki 
çocuk okula alındı. Hiçbir ayırım yapılmadı. Şimdi 
her görüşteki çocuk okula devam ediyor. 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Ediyor, bekle. 
HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Katil zan

lıları ve mahkemelerin aradıkları hariç, yeter ki kış
kırtıcı eller ve diller uzak dursunlar. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sizden da
ha iyi kışkırtıcı olur mu? 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — MC döne
minde bu okullarda faşist militanlar yetiştirme amaç
lanmıştı. Öğretmenlik mesleği dejenere ediliyordu. 
Mesleki kültür ve formasyon kazanmaları düşünül
müyordu. Şimdi bilimsellik ön planda, mesleki for
masyon ön planda. (Kocaeli Milletvekili Adem Ali 
Sarıoğlu ile Konya Milletvekili Hüseyin Kaleli ara
sında karşılıklı konuşmalar) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Cumhuri
yet Halk Partisinin Milli Eğitim Bakanı öğretmen 
olacak bu gençleri faşoların, faşigelerin oyuncağı ol
maktan kurtardı. Bilir bilmez itham etmenin ve oyun
cağı elinden alınmış gibi hırçınlaşmanın gerçek psi
kolojik nedeni de budur. (Gürültüler) 

4. Dil sorunu : 
BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, lütfen hatibi dinle

yin. İkiniz de karşılıklı konuşmayın, hatibi dinleyin. 
Lütfen efendim, siz de müdahale etmeyin, siz de ko
nuşmayı dinleyin. 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Sayın Başkan, 
«adam» diyor. 
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BAŞKAN — Dinleyin efendim siz de, müdahale 
etmeyin. 

HAYDAR DEMİRTAŞ (Devamla) — Türkiye 
Cumhuriyetinde anadil Türkçedir. Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak 'biz her zaman bunu savunduk. Türk 
Dil Kurumunun çalışmalarına, inceleme ve araştır
malarına saygı gösterdik. Milli Eğitim Bakanlığı da 
buna özen göstermektedir. Ancak şu kürsüde görü
yoruz; muhalefet sözcüleri, Arabi, Farsi sözcükleri 
ağdalı bir biçimde bastır a bastıra kullanmaktadırlar. 
Bunların çoğu da Cumhuriyet döneminde dünyaya 
gelmiş insanlardır. İşte acı olan da budur. Cumhuri
yet Halk Partisinin eğitim anlayışında Türk dilini en 
güzel ve en arı bir biçimde kullanmak temeldir. 

5. Ders kitapları konusu : 

Ders kitaplarında aranacak bazı özellikler vardır. 
Kısaca; bilimsellik, öğrenci seviyesine uygunluk, müf
redata uygunluk, arı - duru açık Türkçe, kapak, kâ
ğıt, baskı punto, resim ve şekiller gibi. MC dönemin
de bastırılan ders kitaplarında bazı besleme yazarla
rın para kazanması yeğlenmişti. Bu kitapların çoğu 
o dönemin yüzkafasıdır. Küfürler dolu bir felsefe ki
tabını ne çabuk unuttunuz. Kahramanmaraş olayla
rında höyle küfürler dolu çağdışı kitapların rolü yok 
mudur? Elbetteki Cumhuriyet Halk Partisinin Milli 
Eğitim Bakanı bu tür kitapları okutmayacaktır. Ço
cuklarımıza yalan yanlış bilgi veren ve terbiyeden 
uzak kitapları okutmamak, onun asli görevidir. Ulu
sumuzun en değerli varlığı çocuklarımızın sıcacık be
yinlerine bilimsellikten uzak, çarpık bilgiler vermeye 
çalışan kitaplara ve besleme yazarlara bu ulusun vere
ceği para yoktur. Bazı çevreler böyle sağlıklı uygu
lamadan rahatsız oluyor diye vaz mı geçelim? 

6. Öğretmen atamaları; Milli Eğitim Bakanlığı 
ilk kez kura yöntemiyle öğretmen atamaları yapmış
tır. Bu, hiç kimseyi kayırmadan, ayrıcalık tanımadan 
yapılmıştır. Torpil, geçerli olmamıştır; bir prensip 
ortaya konmuş ve bu prensip harfiyen uygulanmıştır. 
Dün böyle mi idi? Dün faşo veya faşige olduğunu 
belli kuruluşlardan belgeleyenler hak etmedikleri yer
lere kayırılarak getiriliyordu. İmtiyaza alışmış kişiler 
elbette bu objektif uygulamayı da takdir, duygu ve 
görüşünden yoksundurlar. Bizi zorlamıyorlar mı sa
nıyorsunuz? «MC döneminde onlar böyle böyle yap
tılar, siz niçin yapmıyorsunuz?» diyenler çok. Bizim 
yanıtımız şu oluyor; onlar dedikleriniz böyle böyle bu 
Devleti yıkmaya yöneldiler, kurumları yozlaştırdılar; 
kimse kusura bakmasın, biz Cumhuriyet Halk Partisi 
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olarak devlet yıkıcı değil, devlet kurucu bir partiyiz 
diyoruz. Gerçek de budur. 

Milli Eğitim Bakanlığından ulus yararına bizim de 
isteklerimiz vardır : 

1. Çok hızlı bir şekilde anasınıfı ve anaokulları-
nın artırılması, özellikle dil bilmeyen yörelere ağırlık 
verilmesi. Teknik okula çevrilmesi düşünülen birkaç 
eğitim enstitüsünün bu tip öğretmen yetiştiren kurum 
haline dönüştürülmesi. 

2. Özellikle son 4 - 5 yıldan beri yetişen genç 
öğretmenlerin çok hızlı olarak yaz kurslarına alınma
sı, bunların çoğu mesleki kültür ve formasyon ala
madı. Özellikle MC döneminde meslek dersleri öğ
retmenleri sürüldü. Bu dersler başka branş dersleri 
öğretmenleri tarafından geçiştirildi. Bu çocuklar, psi
koloji, sosyoloji, öğretim metotları, uygulama dersleri 
göremediler. 

3. Öğretmenlerin özlük işleri; iktidara geldiğimiz 
günden beri öğretmenlerimizin geçim sıkıntısını azal
tıcı bazı olanaklar sağlanmıştır. Ancak, bunlar yeterli 
değildir. Öğretmenlik, dışarıdan görüldüğü gibi kolay 
bir meslek değildir. Öğretmen ders dışı saatlerde de 
çalışmak zorundadır. Ders hazırlığı, gözlem, deney 
hazırlığı, güncel olayları izleme, yazılı kâğıtları, özel 
kâğıtlarını teker teker okuma, düzeltme, yönetim gö
revleri gibi. Öğretmen, örnek olmak, temiz giyinmek 
zorundadır. Öğretmen, zihnen ve bedenen en çok yo
rulan insandır. Hele terörist durumlarda topun ağzın
da olan insandır. Bütün bunlara karşın, öğretmen az 
para alan insandır. Kırsal yerlerde öğretmen, başını 
sokacak lojman ve ev bulamaz. Kümes gibi, ahır gi
bi yerlerde barınmak zorunda kalır. Öğretmene say
gınlık kazandırmak zorundayız; ekonomik yönden 
Devletçe korumak, kollamak zorundayız, lojman sağ
lamak zorundayız. 

Onun için, Milli Eğitim Bakanlığımızdan ricamız. 
öğretmenlerin özlük haklarına daha çok ağırlık ver
mesidir. 

5. Tüm okulların programında, işe, üretime, mes
leğe yönelik uygulamalar yer alması, tüketimi pom
palayan durumların ortadan kaldırılması. Bu amaçla 
tamamen bize göre ve bizim eserimiz olan köy ens
titüsü uygulamalarından yararlanılması, hatta bugün
kü Türkiye'deki çalkantının kökeninde üreten kafa
ların, üreten ellerin ortaya koydukları değerlerin üret
meyenler tarafından «sen fazla alamazsın, ben fazla 
alacağım» kavgası yapmaktadır. Ezbere dayanan ve 
topluma hiçbir şey kazandırmayan klasik eğitime son 

verilmesi, hem kafayı, hem de eli çalıştıran iş ve üre
time yönelik eğitim uygulamalarına gidilmesi. 

6. Milli Eğitim Şûrasının en kısa zamanda top
lanması ve bu kuruma işlerlik kazandırılması. 

Sözlerime burada son verirken, sıcacık ve terte
miz Türk çocuklarının beyinlerine en doğru bilgileri 
veren, bayrağımızı en ücra yerde dalgalandıran, ken
dilerini ulusa adayan Türk öğretmenlerimize ve Yü
ce Parlamentonun üyelerine tekrar Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına saygılar sunarım. Ayrıca, bu Büt
çenin ulusumuza, ülkemize ve tüm Milli Eğitim men
suplarına yararlı olmasını dilerim. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtaş. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sayın Baş

kan, biraz önce konuşan arkadaşımızın TÖB - DER' 
in yasallığından bahsetti. Elimizdeki yazıya göre 
TÖB - DER Genel Kurulunda Maoculuğun ve Çin-
ciliğin kavgası yapıldığı bildirilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıoğlu, sizin grup sözcü
nüz çıktığı zaman belirtir onu. 

İkinci olarak Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, bu
yurun efendim. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — TÖB - DER 
elbette yasaldır, mahkeme kararı mı Var? 

ADEM ALÎ SARIOĞLU (Kocaeli) — Tekzip 
edin öyle ise, Hükümet sizin elinizde. 

BAŞKAN — 20 dakika süreniz kalmıştır efen
dim. 

VELİ ZEREN (Yozgat) — Ne kafa tutuyorsun? 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Ne ola

cak yani, yalan mı söylüyoruz? Sen kimsin be adam? 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın, sü

kûneti muhafaza edin. 
Sayın Sarıoğlu, lütfen oturun. 
FAİK ÖZTÜRK (Elazığ) — Niye havasını bo 

zuyorsıınuz buranın? Buranın havasını bozmayalım. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Ne hava
sı, yalan mı yani? 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri... 
Sayın Sarıoğlu lütfen oturun. 
Muhterem milletvekilleri, elbette ki rakip parti

lerden çiçek yağmuru beklemeye imkân yoktur, mu
hakkak sert eleştiriler, acı sözler söylenecek, demok
ratik rejimin bu bir gereğidir, buna alışmanız lazım
dır. 

Buyurun devam edin. 
EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Biz çiçek 

yağmuru istiyoruz. 
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BAŞKAN — Çiçek yağmuru zor olacak bu gidiş
le; elbet gönül öyle arzu eder ama. 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Sayın Baş
kan, biz çiçek yağmuru istiyoruz, küfür yağmuru is
temiyoruz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, devam ediniz. 

CHP GRUBU ADINA NURİ ÇELİK YAZICI-
OĞLU (Çankırı) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; üniversiteler bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunun görüşlerini sunacağım. Grubum 
adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Eğitimin oluşması için çağdaş ölçütlerle planlan
mış amaçlar, bu amaçlan gerçekleştirecek eğitim ku
rumları, eğitime hazır öğrenciler gereklidir. Üniver
siteler bütçesini ve yükseköğrenim sorunlarını bu açı
dan değerlendirmeye çalışacağım. 

Ülkemizin gereksinimlerine paralel, ulusal bir eği
tim planlaması yoktur. Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planında bu konu şu anlatımla belirleniyor: Tür
kiye'deki ekonomik gelişme ve bunun oluşturduğu 
toplumsal yapı, eğitim sistemini geniş ölçüde biçim
lendirmekte ve yönlendirmektedir. Eğitim sistemi ge
rek sosyal adaletin sağlanmasında, gerek kalkınma
nın istediği nitelik ve nicelikte insangücü yetiştirme
de bir araç olarak yetersiz kalmıştır. Yükseköğrenim 
kurumları, sosyal, ekonomik ve kültürel amaçlara ve 
işlevlerine uygun bir yapı ve içerik düzeyine kavuş
turulamamışlardır. 

Değerli arkadaşlarım, bu anlatımdan önemli bir 
sonuç ortaya çıkmaktadır. Ülkemizin kalkınması için 
çeşitli alanlarda, hangi niteliklerde, ne kadar yük
seköğrenim görmüş insangücüne gereksinim olduğu 
kalkınma planlarında yer aldığı halde, siyasi iktidar
lar tarafından uygulanmamıştır. Nüfus sayımı yılları
na göre, ekonomik etkin nüfusun eğitim yapısına ba
kıldığında farklı eğitim kademelerini bitiren insangü
cü sayısında artış olduğu, ancak bu artışın kademe
ler arasında dengeli bir dağılım göstermediği anlaşı
lıyor. Bir örnek olarak, 1970 - 1975 nüfus sayımı ke
sitlerini karşılaştıralım : 

Ekonomik etkin nüfusun 1970'te % 36'sı, 1975'te 
%44'ü ilkokul mezunu. Ortaokul ve dengi meslek 
okulu mezunları 1970'de % 27,7, 1975'te % 3,7, lise 
ve dengi mesleki teknik okulu mezunları 1970'de 
% 3, 1975'te >% 4,3, üniversite ve yüksekokul me
zunları ise 1970'de <% 1.4, 1975'te ise 1,7'dir. Bu ge
nel, yetersiz ve dengesiz gelişme, mal ve hizmet üre
timini de olumsuz yönde etkilemektedir. Yükseköğ- I 
retim kurumlarının olan hedefleri üzerinde bir ge- | 
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lişme ve yaygınlaşma göstermesi sonucu yüksek ni
telikte insangücü sayılarında önemli artışlar olmuş
tur. Ancak bu artışlar, Üçüncü Beş Yıllık Planın 
insangücü gereksinimleriyle tutarlılık göstermemekte
dir. Elektrik ve maden mühendislerinin 1972 yılında 
varılan sunu eksikliği 1978 yılında giderilemezken, 
sunu fazlalığı gösteren mühendislik dallarında yığıl
ma süregelmiştir. Binlerce kimya mühendisi, ecza
cı, diş hekimi işsiz kalmıştır. Eğitilmiş insangücü is
temine denk eğitim sunusu gerçekleştirilememiştir. 
Üniversiteler, meslek eğitimi vermeyiz, bilim araştır
ması yaparız, bilim adamı yetiştiririz demekle yetine
mezler. Yükseköğretim kurumlarında görev yapan 
yönetici ve öğretim üyelerinin görüşleri, ülkenin eği
tim planlamasıyla uyumlu olmalı ve istihdamda çe
lişkili olmamalıdır. Üniversiteler, uluslararası bilim 
yuvalarıdır, ama bu yuvalar içinde bulundukları ül
kenin sorunlarına sırt çeviremezler. Türkiye üniver
siteleri Türkiye'nin gerçeklerini görmek zorundadır. 
Elbette doğada ve laboratuvarlarda bilimsel araştır
malar sürecek. Bu araştırmalar insanlığın sağlığı, sağ
lıklı yaşamı için yapılacak; ama, önce Türkiye in
sanının sağlığı ve mutluluğunu amaç alan bilim dal
ları yeterince uygulama alanında geliştirilecektir. 

Üniversitelerin kurulacakları yerler, alanlar, bö
lümler, dallar önce ülke sorunlarına yönelik olmalı
dır. Kentin ortasında dört duvar, birkaç laboratuvar, 
tebeşir, karatahta ile üniversite oluşamaz. Üniversite, 
bir özenti olmamalıdır. Toplum ile, doğa ile kucak 
kucağa olmalıdır. O yörenin toprağını, bitki örtüsü
nü, yeraltı kaynaklarını, insanlarının sorunlarını bi
limsel açıdan kapsamalıdır. Çeşitli yörelerdeki üni
versiteler, böylelikle ülkenin tüm sorunlarına çağdaş 
çözümler getirmelidir. 

Köy ve halk üniversitelerinin çekirdeği olan köy 
enstitüleri ve onların üstünde yüksek köy enstitüsü 
bu amaçla ve bu ölçülerle kurulmuştur. 

Tarlasız yerde ziraat fakültesi kurarsanız, bura
yı bitiren genç meyvesini görmeyince ağacın cinsini 
tanıyamaz. Hayvan türlerinin beslenip yetiştirilemeye-
ceği yerlerde kurulan veteriner fakültesi mezunu vete
riner hekimden, hayvancılığın geliştirilmesini bekle
yemezsiniz. Üniversite ortamında gençlerin boş za
manlarını değerlendirecek sağlıklı olmalarını sağla
yacak çeşitli ve her bedensel yetenekteki gencin ya
rarlanabileceği geniş spor alanları ve salonları bulun
ması zorunludur. Gençler, eğitim ve öğretim çalış
maları dışında kalan zamanlarını dumanlı, sağlığa 
zararlı kahvehanelerde değil, spor alanlarında ve spor 
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salonlarında değerlendirmelidirler. Büyük dinlenme, 
ara vermelerinde gençler için yurt içi araştırma gezi
leri planlanmalı ve uygulanmalıdır. Deniz ve orman 
kampları kurularak yaz tatillerinde gençlerin dinlen
meleri sağlanmalıdır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Orman Bakanlığı-
nin 1978 yaz tatilinde uygulamış oldukları gençlik 
kampları, çeşitli kamu kuruluşlarıyla eşgüdüm sağ
lanarak geliştirilmelidir. 

Ayrıca, çeşitli kaynaklardan üniversiteye gelen 
gençlerin lise eğitiminden gelen eksiklikleri üniversi
te öncesinde tamamlanmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, her yıl Bütçe komisyonla
rında ve Senato ve Meclis Genel kurullarında de
ğerli hatipleri dinleriz. Onlara göre hep üniversite 
öğrencileri suçlu görülür. Kim bu gençler, kimin ço
cukları bunlar? Sizin, bizim çocuklarımız. Bu genç
lerin sorunlarına ana, baba olarak eğiliyor muyuz, 
devlet olarak eğiliniyor mu, üniversite yöneticileri o 
bilim yapan sayın hocalarımız önce bilimsel araştır
mayı öğrencileri üzerinde yapıyorlar mı, onlar bilim 
adamı tavrıyla davranıyorlar mı? 20 yaşın üstündeki 
genci ana, baba olarak 5 yaşındaki çocuk gibi gö
rürsek, öğretim üyesi ona bir genç insana verilecek 
değeri vermezse, bu gençlerde kompleks oluşacaktır. 

Özellikle Anadolunun çeşitli yörelerden gelen 
gençlerin yatacak yerleri var mı, karınları doyuyor 
mu, giyecek giysileri, ayakkabıları var mı, kitap pa
raları, yaşları gereği eğlenme olanakları var mı, ilgi
leniyor muyuz, kısaca insanca yaşama ortamı hazır
lıyor muyuz onlara? 

Bunu devlet yapmazsa birileri çıkar yapar; bun
lara yer bulur, iş bulur, para verir, ceplerine filtreli 
sigara, bellerine otomatik tabanca verir; bu noktaya 
böyle geldik değerli arkadaşlarım. 

Sayın milletvekilleri, Anayasamızın 21 ve 50 nci 
maddelerine göre herkes bilim ve sanatı serbestçe 
öğrenme, öğretme, açıklama, yayma ve her türlü araş
tırma yapma hakkına sahiptir. Yetenekleri ölçüsünde 
her yurttaşın en yüksek düzeyde eğitimini sağlamak, 
devletin görevidir. 

Ancak, temel eğitim kurumlarında üniversiteye 
dek, eğitimde olanak eşitliği halen sağlanamamıştır. 
Çocuğun, gencin yeteneklerini ölçecek, değerlendire
cek, yorumlayacak ve onları işe, mesleğe yöneltecek 
psikolojik araştırma ve rehberlik hizmetleri, uzman, 
araç ve yaygınlık yönünden yetersizdir. 

Bu nedenlerle gençler zorunlu eğitim olan ilkokul 
üstündeki eğitim kurumlarına, ana, baba ve yakınla
rının özentisi ve isteği yönünde gitmektedirler. 
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Ortaöğretimdeki eskimiş sistem, program ve yön
temlerle zihinleri bir sürü gereksiz işe yaramaz bil
gilerle doldurulmuş olan gençler, üniversite sınav sa
lonlarını doldurdular. Neyi, nasıl ölçtüğü belli olma
yan, daha açığı geçerliliği ve güvenilirliği saptanma
mış bir değerlendirme sonucunda belli sayısal çizgi
nin altında kalan gençler üniversiteye giremeyince, 
bu kez de devlet dairelerinin kapılarında iş aramaya 
koyulurlar. Üniversite ve yüksekokulu bitirenler de 
gecikmiş olarak aynı kapıların önlerine yığılırlar. 

Dengesiz ve ölçüsüz lise açma özentisinin yanlış
lıkları ve çarpıklığı yükseköğrenime de böylece yansı
yor. 

Büyük kentlerde nicelik ve nitelik yönlerinden 
yeterli olan kadrolar ve eğitim olanaklarıyla donatıl
mış liseleri bitiren gençlerle bir fen lisesiyle, bir mü
dür ve bir mühürlü liselerin mezunlarını aynı testle 
ölçmek kadar adaletsizlik olamaz değerli arkadaşla
rım. 

Bir de ekonomik gücü üstün ailelerin çocuklarına 
para ile üniversiteye hazırlık için ders aldırdıklarını 
düşünürsek, bu eşitsizliğin boyutları ölçüsüzdür. 

Üniversiteye girme olanağı köylü çocukları için 
i% 1,8, nüfusun % 70'ini oluşturan köylünün çocu
ğunun üniversiteye girme olanağı tekrar ediyorum 
% 1,8; esnaf ve sanatkâr çocukları için % 4,7; tüc
car ve sanayici çocukları için % 35'tir. Bu oranlar 
yükseköğrenimden yararlanma olanağındaki eşitsizli
ğin, çarpıklığın en belirgin örnekleridir. 

Sorunun çözümü, eskimiş, köhnemiş ortaöğretim 
sistem ve programlarının ülke gerçekleri ve çağın 
gereksinimlerine göre yenileştirmekle sağlanabilir. 

Değerli arkadaşlarım, eğitim anlayışı günümüzde 
değişmiştir. 19 ncu Yüzyılın klasik burjuva genel kül
türü, ezberliğe dayanan bir süstü. 

Bugün teknoloji çağının isterlerine, yaşam koşul
larına göre insan yetiştirmek zorundayız. Bu insan
lardan oluşacak ulusumuzun ve ülkemizin kalkınma
sına katkıda bulunacak insangücünü yetiştirmek zo
rundayız. Temel eğitim kurumlarından başlayarak 
çocukların bilgi ve beceriyi paralel yürütecekleri sis
tem, program, yöntem ve uygulamalı eğitim ortamı 
en kısa sürede oluşturulmalıdır. 

Ortaöğretim kurumlarında temel kültür dersleriy
le birlikte beceri dersleri konmalı ve bütünlük sağ
lanmalıdır. Bu eğitim kurumlarında gençlerin yete
neklerine göre beceri dersleri okul programlarında 
yeterince yer almalıdır. Bu konular, iş alanları, atel-
yeler ve fabrikalarda uygulamalı olarak öğretilmeli-



M. Meclisi B : 59 

dir. Böylece liselerin yerine tek, çağdaş, çok amaçlı 
ve çok yönlü bir ortaöğretim kurumu oluşturulmalı
dır. Bugünkü dağınıklığı görüyorsunuz. Her meslek 
için ayrı bir lise oluşturulmuştur. 

Bu kurumu bitiren gençler, ülkenin kalkınmasın
da aranan teknisyenler olarak sanayi ve teknik alan
larda rahat iş bulabileceklerdir. Bu gençlerden yete
nekleri yükseköğrenim yapmaya yeterli olanlar, yük
seköğrenim görürken de, iş alanlarında çalışacaklar, 
üretici insan olarak ailelerine ve ülkelerine yük olma
yacaklar, tam tersine, ülke kalkınmasına Ve ekono
miye katkıları olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, o zaman bu gençlere kim
se olay çıkarttıramayacak, bu gençlerin, devletin kol
luk kuvvetlerine yardımcı olmaları gibi çarpık dü
şünceler, uygulama alanı ve uygulama ortamı bula
mayacaklardır. Herkes, toplum içinde yasalarla çizil
miş, işini, görevini, sorumluluğunu bilecek, yükseköğ
renim gençliği ve Türk ulusu böylece bütünleşmiş 
olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yükseköğrenim gençliğinin 
bütünleşmesini etkileyecek etkenlerden biri de, yük

seköğrenim kurumlarının eğitim, yönetim ve denetim 
yönlerinden bütünleştirilmeleridir. Yükseköğrenim 
kurumlarımızın dağınıklıklarına bir örnek vermek 
için, yasal dayanaklarını şöyle sıralayacağım : 

Bugün, üniversite ve yükseköğrenim kurumları 
dağınıklık içindedir. 1750 sayılı Üniversiteler Yasa
sına bağlı üniversiteler, bir grubu bunlar oluşturuyor. 
7334 sayılı Yasaya bağlı İktisadi ve Ticari İlimler 
A\kademileri; 1184 sayılı Yasaya bağlı Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademileri; 1418 sayılı Ya
saya bağlı olup kuruluşlarını tamamlamış ve yönetim 
açısından Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişkili Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademileri; 1172 sayılı 
Yasaya bağlı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi; özel 
yüksekokulların Anayasaya aykırı bulunması nede
niyle, 1472 sayılı Yasayla akademilere ve üniversite
lere bağlanan yüksekokullar; özel yasası olan Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi; Milli Eğitim Bakanlığına, 
diğer bakanlıklara bağlı- yüksekokullardan oluşmak
tadır. 

Bu kadar çeşitli yasa ile yönetilen yükseköğrenim 
kurumlarının sorunlarını ayrı ayrı çözmenin zorluğu 
ve kaybettireceği zaman ortadadır. 

Ayrıca, 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mi
marlık Akademileri Kanununun bazı bölümleri, Ana
yasaya aykırı bulunarak, Anayasa Mahkemesince ip
tal edilmiş, özerk duruma getirilmiştir. Anayasa Mah-
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kemesinin bir başka kararıyla da akademilerin fa
külte açabilmeleri kabul edilmiştir. 

Bu karmaşık yasal durum, yeni bir yasa ile dü
zeltilmek zorunluluğundadır. Üniversitelerimiz, bilim
sel, yönetimsel ve parasal özerklikleri zedelemeden, 
yeni bir yasal bütünlüğe kavuşturulmalıdır. Bu du
rumu gören Sayın Ecevit Hükümeti, ilk kez üniversite 
ve yüksekokullar temsilcileri ile, Milli Eğitim Bakan
lığının birlikte oluşturduğu bir komisyonca, üniver
siteler yasası hazırlanmasına, cesaretle girişebilmiştir; 
kendilerini kutluyoruz. 

Yeni üniversiteler yasa tasarısını incelediğimiz za
man, getirdiği yenilikleri şöylece sıralayabiliriz : 

1. Üniversite temsilcilerinden oluşan, üniversite
lerarası kurul. Bu kurula tüzelkişilik veriliyor ve yet
kileri artırılıyor. 

2. Lise üzerine üç yıldan çok eğitim veren tüm 
yükseköğretim kurumları, üniversite çatısı altında top
lanıyor, böylece yükseköğrenim bütünlüğü ilkesi geti
riliyor. 

3. Üniversitelerarası kurul, tüm üniversitelerin 
kadro işlerini düzenleme yetkisine sahip oluyor. 

4. Üniversitelerin harcamalarının denetimi, özerk
lik içinde mali bir sisteme bağlanıyor. Böylece, özerk
lik içinde özdenetim sağlanmış oluyor. 

5. — Öğretim üyeliğinde gerçekçilik ilkesi getirile
rek, profesör, doçent, doktor asistanların ders yetkileri 
belirleniyor. Bununla da genç bilim adamlarından ya
rarlanma olanağı sağlanıyor. 

6. Rotasyon sistemi getirilerek, Anadolu üniver
sitelerinin öğretim üyesi eksikliği tamamlama olanağı 
ve üniversitelerarasında öğretim üyesi yönünden den
ge sağlanması öngörülüyor. 

7. Tam gün çalışma sistemi getiriliyor. Bu siste
min sonucu üniversite öğretim üyeleri tam -çalışmala
rını üniversite ve onun görevi gereği bilimsel, ulusal 
amaçlar için yapacaklardır. 

8. Döner sermayelerle donatılan üniversiteler, 
üretici eğitim sistemine yöneltiliyor. 

9. Öğretim, eğitim, araştırma birimi olarak bö
lüm kabul ediliyor. Bilim dallarının kürsü durumuna 
getirilmesinden kaçınılarak eşgüdüm sağlanıyor. 

10. Asistan ve öğrencilerin üniversite yönetimine 
katılmaları sağlanıyor. 

11. Geniş halk kitlelerinin yükseköğrenim olanak
larından yararlandırılabilmeleri için açık üniversiteler 
öngörülüyor. Böylece üniversite ile çevrenin bütünleş
mesi görüşü benimseniyor. 
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Sayın Hükümet bu yasa tasarısını en kısa sü- ı 
re içinde yasama Meclislerine getirilmesini bckliyo- I 
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu, süreniz dolmak 
üzeredir. I 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ulusların I 
kalkınmasında, ilerlemesinde en büyük etken, eğitim
dir. Türkiye'de bazı dönemlerde eğitim, parti politi
kalarının aracı olarak kullanılmıştır. Eğitim politika
sı partisel değil, ulusaldır. Onun için, Milli Eğitim 
diyoruz. Milli eğitimimizin temelini Atatürk ilkeleri, 
ülkenin gerçekleri ve çağın gerekleri oluşturacaktır. 

Ülkemizin kalkınması ve çağdaş uluslar düzeyine 
ulaşmamız için büyük önderimiz Atatürk'ün çizdiği 
yolda gençler yetiştirmek, başlıca görevimizdir. Bu 
konuda politik çekişmeleri, kısır particiliği bir tarafa 
bırakmalıyız. İlkokul üstündeki eğitim kurumlarında 
Atatürk ilkelerinin gençliğe yeterince verilmediğini 
üzülerek görüyoruz. 

Özgürlük ve bağımsızlık yolunda mücadele veren 
tüm uluslar Atatürk'ü örnek alırken, gençlerimizin ı 
dışta önder arayışı içinde olmaları üzüntü vericidir 
ve hepimizi düşündürmelidir. (AP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Her ülke gençliğinin bir 
örnek insanı, bir önderi vardır. 

Alman gençliğinin önderi Bismark'tır. 
Fransız gençliğinin önderi Napolyon'dur. 
Amerikan gençliğinin önderi Lincoln'dur. 
Sovyetler gençliğinin önderi Lenin'dir. 
Bizim gençliğimiz, Atatürk varken niçin önder 

arayış içindedir arkadaşlar? (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Milli Eğitim Bakanından ve Atatürkçülü
ğünden şüphe etmediğimiz değerli Bakanımız ve de
ğerli Eğitim Bakanlığı yetkili ve sorumlularından 
Atatürk ilkelerinin gençliğe tüm boyutlarıyla sindi
rilmesi için titizlik bekliyoruz, değerli arkadaşlarım. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ülkemizi ve Cumhuriyetimizi emanet edeceğimiz 
yavrularımızın üzerinde politik oyunlar oynanmasına 
asla izin vermeyelim, değerli arkadaşlarım. (AP ve 
CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu görüşler içinde Milli Eğitim Bakanlığı 1979 
mali yılı Bütçesinin, Hükümetimize, ulusumuza ha
yırlı olmasını dilerken, tüm Atatürkçü eğitim görev
lilerine - sınırlıyorum değerli arkadaşlarım - ve Ata- I 
türkçü gençliğe ve Yüce Meclise, Cumhuriyet Halk I 
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Partisi Grubunun saygılarını sunarım, teşekkür ede
rim. (CHP ve AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yazıcıoğlu. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Avni Akyol. 
Buyurun Sayın Akyol, konuşma süreniz 40 daki

kadır. 

AP GRUBU ADINA AVNİ AKYOL (Bolu) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Milli Eğitim Ba
kanlığıyla üniversitelerimizin 1979 yılı bütçeleri üze
rinde Adalet Partisi Millet Meclisi Grubu adına gö
rüş ve düşüncelerimizi açıklamak amacıyla huzuru
nuza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle sözlerimin 
başında Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (AP sı
ralarından alkışlar) 

Cumhuriyet Halk Partisi ilk sayın sözcüsünün eği
tim anlayışıyla, milli kültür ve milli eğitimin birleşti
rildiği, toplayıcılığı ve kaynaştırıcılığıyla pek bağdaş
mayan, biraz ayırıcı, dağıtıcı, karıştırıcı ve bozguncu 
üslubuna ve konuşmasına yeri geldiği zaman cevap 
arz etmeye çalışacağız. 

Milli eğitimin; fert, devlet, millet ve insanlık 
yönlerinden en önde gelen bir hizmet ve yatırım ala
nı olduğu şüphesizdir. Bu bakımdan milli olan eği
timin ortak değerlerimizi, inançlarımızı ve idealleri
mizi Türk Milletinin bütün fertlerine kazandırması 
gerekir. Bunu kazandıracak bir milli eğitimin, millik 
dini ve manevi değerler sisteminin olması, bunu kur
ması, çağın gerekleri doğrultusunda bunu sürekli 
olarak yenilemesi ve geliştirmesi gerekir. 

Çünkü; milli, dini ve manevi değerlerin varlığı ve 
sağlamlığı fertler için huzur ve mutluluk, millet için 
güven ve düzen kaynağıdır. Bunların yokluğu, zayıf
lığı ve yetersizliği ise fertler için huzursuzluk, güven
sizlik ve mutsuzluk; millet için düzensizlik ve anar
şi kaynağıdır ve ortamıdır. 

Türkiye'mizin bugünkü durumu maalesef budur. 
Bu sebeple içinde bulunduğumuz istenmeyen - bek
lenmeyen demiyoruz - bıkkınlık ve yılgınlık veren du
rumdan, bozulmadan, çözülmeden, bize göre değer
lerinden uzaklaştırılmış olan eğitim suçludur. Cum
huriyet tarihimizde benzeri görülmeyen iç savaş de-
nemenerinden ve çatışmalarından, bu değerlerin yön
lendirdiği ve geliştirdiği, amaçlarından uzaklaştırılan 
eğitim suçludur. İnsanlık dışı organize saldırı, cina
yet, anarşi, terör ve facialardan asıl baş sorumlular 
ve suçlularsa gerçek insan ve Allah sevgisini bu va
tanın çocuklarının gönüllerine yerleştirememiş olan 
eğitimdir. 
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Milli, eğitimi, demokratik eğitim şemsiyesi altın
da, özgürlük, çağdaşçılık, solculuk nutuklarıyla mes
leki yoldan siyasi yola sokanlar, siyasi yoldan ideo
lojik bataklıklara sokanlar, gömenler asıl suçlulardır. 
(AP ile MHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu durum ile ilgili olarak Sayın Bakanın okullara 
siyaset hastalığının 1976'dan sonra girdiğini iddia et
melerini, bu hastalığı tedavi ettiklerini söylemelerini 
Cumhuriyet Halk Partisi için çok talihsiz bir beyan 
olarak gördüğümüzü belirtmek istiyoruz. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri) Çünkü, ilköğretimden üniver
sitelere kadar okullara; Öğrenciler ve öğretmenler 
arasına yıllar öncesinden beri siyaseti sokmada en 
hünerli, en kıdemli ve birinci olan Cumhuriyet Halk 
Partisidir; ama, daima bunun karşısında bulunan da 
Adalet Partisi olmuştur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu gerçeklerin 
ışığı altında bugünkü Hükümetin eğitim politikasını, 
uygulamalarını değerlendirmeye çalışacağız. Her şey
den önce milli eğitimin amacı, dünya vatandaşı ye
tiştirmek olmadığı, Türk vatandaşı yetiştirmek oldu
ğu için, milli eğitimdeki çok ciddi ve tehlikeli bir 
sapmaya, bir tehlikeye ve bir duruma işaret etmeden 
geçemeyeceğim. 

Bu durum ve tehlike, milli eğitimimizdeki terslik
ler ve millilikten sapmalardır,, saptırmalardır. ^Olay
ları görmeyenler, olanların derinliğine inmeyenler için 
ilk bakışta, ilk duyuşta inandırıcı ve uzlaştırıcı gibi 
görünen Milli Eğitim Bakanı Sayın Uğur'un sözleriy
le, davranışları ve uygulamaları maalesef birbirine 
terstir, zıttır. 

Sayın Bakanın kişiliği uzun idari ve siyasi tecrü
besi ve geçmişi yönlerinden bu terslik üzerinde çok 
durduğumuzu; olanları, olması gerekenlerle karşılaş
tırarak değerlendirdiğimizi özellikle belirtmek, arz 
etmek istiyorum. 

Bizim de başlangıçta icraata girişmeden önce iyi 
niyette karşıladığımız ve yorumladığımız Sayın Ba
kanın sözlerinden sonraki ilk uygulamaları; maalesef 
çok önemli, çok ciddi ve tehlikeli sapmalarla ve ters
liklerle doludur. Bunların hepsini ele almamız müm
kün değildir. 

Bu bakımdan, sadece milli eğitimde asıl önemli 
olan amaçlar, değerler, ilkeler açısından bazı örnekler 
vermeye çalışacağız. 

İlk terslik ve tutarsızlık Hükümetin programıyla, 
milli eğitimdeki uygulama arasındadır. Her şeyden 
önce CHP Hükümetinin programıyla milli eğitimde
ki icraatları birbirine terstir, birbirine zıttır. Çünkü 

bu Hükümet, 12 Ocak 1978'de hem de Sayın Başba
kanın ağzından, düşünce ayrılıklarının serbestçe be
lirlenmesini isteyen, düşünce ayrılıkları içinde milli 
birliğin sağlanacağını söyleyen, öğretmenlere maddi 
ve manevi huzur içinde çalışabilmelerinin güvence 
altına alınacağını vaat eden bir hükümettir; ama gü
venoyu aldıktan bir kaç ay sonra bakanlarına, kendi 
görüş ve düşüncelerinde olmayanları A'dan Z'ye ka
dar değiştirin diyen de aynı Hükümettir, aynı Baş
bakandır. 

Bu emri alan bakanlar Başbakanlarından geri kal
mamak, hem ona şirin görünmek, hem de partizan
ları ve militanları devlet kadrolarına yerleştirmek için 
öğretmen ve memur sürgünü, zulmü, kıyımı yarışına 
girmişlerdir. Bu yarışta şampiyon Milli Eğitim Ba
kanlığıdır. Bunu inkâr etmek için milli eğitimin sivil 
idarede en büyük kadroya sahip olduğunu ileri sür
mek, yapılan işkencelerin ve zulmün acısını hafiflet
mez. Çünkü milli eğitim tarihimizin hiç bir yılında 
1978'in sürgünü, işkencesi, kıyımı ve zulmü yapılma
mıştır. 

Muhalefetteyken milli eğitimde kıyım edebiyatı 
yapanların 1978'de iktidardayken yaptıkları zulüm 
tablosuna bakınız; sadece bir yılda : 

Merkez teşkilatının önemli kadrolarının tümü, 
67 ilin. milli eğitim müdürlüğünün 66'sı, milli eğitim 
müdür yardımcılarının 550'ye yakını, halk eğitim 
başkan ve merkez müdürlerinin 300'ü, eğitim ensti
tüleri ve yüksekokulların müdürlerinin ve idarecileri
nin tümü, orta dereceli okul idarecilerinin büyük kıs
mı, ilköğretim müdürlerinden 350'ye varan kısmı ve 
çeşitli dereceli okullardan 15 bine ulaşan öğretmen 
sürgünü. 

Hükümetin programına, sözüne, vaadine göre her 
halde bunlar güvence altına alınmış olmak için alın
mışlardır, korunmuşlardır. Ailelerinden, öğrenimdeki 
çocuklarından, sınıflarındaki öğrencilerinden, köyle
rinden, kentlerinden uzaklaştırılmışlardır. Gerekçe 
güvence altına almak Hükümet programına göre. 

Böylece Milli Eğitim Bakanlığı, Hükümet prog
ramlarında vaat ettikleri, belirttikleri düşünce ayrı
lıklarına saygılı olduklarını, düşünce ayrılıkları içinde 
milli birliği sağlayabildiklerini ispat etmişlerdir. 

Sayın Bakanın Bütçe Karma Komisyonunda AP 
lehine olan sözlerine rağmen, icraatları tamamen ak
si yönde olmuştur. Solcu olmayan öğretmenler, okul 
müdürleri, ilköğretim müdürleri, ilköğretim müfettiş
leri soruşturmalarda ve haklarında verilen disiplin 
kurulları kararlarında, raporlarında Adalet Partili 
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görüşlü olmakla suçlanmışlardır. Belgeler, dosyalar 
yanımda, Sayın Bakana arz ederim. 

Atatürk ilke ve devrimlerine ters bir tutum takın
makla suçlanmışlardır. 

1 Mayıs komünist, sosyalist şenliklerine katılan 
öğretmenleri rahatsız etmekle ve izlemekle suçlan
mışlardır. 

Çağdışı olmakla, - hem de Adalet Partililer, Sayın 
Bakanımızın methettiği Adalet Partili görüşlü sanı
lanlar - çağdışı inançları yaymakla suçlanmışlardır, 
hem de bakanlık müfettişleri tarafından. 

Namaz kılmakla, okulunda seccade bulundurul
makla suçlanmışlardır; Bolu'da örneğin. 

Sadece suçlanmakla kalınmamış, yerlerinden, ida
reciliklerinden alınmışlardır, il içinde dağıtılmışlardır, 
il dışında, hem de aynı yılda bir kaç yere sürülmüş
lerdir. Bazıları çok enteresandır: Onaylarında kendi
leri istekliymiş gibi gösterilerek, devlet ciddiyetiyle, 
devlet adamlığı ile, devletin tutarlılığı ile uygun olma
yan sahtekârlıklar yapılmıştır. Bolu'da örneği var, 
belge de burada, arz ederim, valinin imzasıyla. 

Çok ağır iddialarda bulunduğumuzu biliyoruz; 
ama sadece olanları, yapılanları, gerçekleri söylüyo
ruz. Bu konuda elimizde pek çok belge, bilgi, dosya 
var; ancak zamanımız dar. Bu bakımdan sadece se
çim bölgem olan Bolu'da yapılanlardan bir kısmını 
belirtmekle yetineceğiz. 

Sayın Bakandan bir defa da bu kürsüden aşağıda 
isimlerini vereceğimiz kimselerin, hangi iddialarla 
suçlandıklarını öğrenmelerini, eğer biliyorlarsa açık
lamalarını istirham edeceğiz. 

Bu ay Bolu'dan 5 ilköğretim müfettişi tayin edil
miştir. Bunlardan birisi, 2 ilin milli eğitim müdür
lüğünü yapmış, 22 yıllık bir kimsedir. Halen ilköğre
tim müfettişidir. Kastamonu'dan Bolu'ya, Bolu'dan 
da bu ay içinde Edirne'ye yollanmaktadır. Sürülme
sinin asıl sebebi, soruşturma raporlarında yok; ama 
asıl kapalı olan birinci sebep şudur : Adalet Partisin
den Bolu Milletvekili adayı olması. 

İkincisi : Ağrı - Doğubeyazıt ilçesinde Uzunyazı 
köyünde Atatürk'ün fotoğrafını indirip, yerine Le-
nin'i asan öğretmeni açığa almaktır. 

Aynı müdür bir suç daha işlemiştir. Atatürk'e ve 
Türk Bayrağına bir törende «yuh» çeken 6 TtKKO' 
cu öğretmeni açığa aldırmıştır. Valilik belgesi, dosya
sı elimizde. 

İkinci müfettiş niye alındı bilemiyorum. 31 yıllık 
bir ilköğretim müfettişi. 

Üçüncüsü, Seyfettin ' Yıldırım diye namaz kılan 
bir ilköğretim müfettişi. 

Dördüncüsü, yeni mezun Selahattin Özdemiroğ-
lu diye 11 yıllık bir ilköğretim müfettişi; ama beşin
cisi namaz kıldığı için, yanlışlıkla sürülen bir CHP'li. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Yanlışlıkla 
değil, eski CHP'li. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Adını veriyorum, 
Hüseyin Turpçu. Gidiyor, Zonguldak'tan - kendisi 
Zonguldaklı - TÖB - DER'den ve Halk Partisinden, 
kendisinin eski Halk Partili ve TÖB - DER'li olduğu
nu belgeleyen, gösteren bilgileri vilayete ulaştırıyor; 
vilayet izin veriyor, «çabuk belgeleri getirsin» diye, 
şimdi izinlidir. 

İstirham ediyorum, bu açıklamalarım, tanımladı
ğım bu arkadaşımızın aleyhine olmasın, çünkü zulme 
uğrayanların ahi bizi mutlu etmez, sevindirmez. 

İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sen bu isimleri 
vermekle, adamları bir daha sürdüreceksin Avni'ci-
ğim. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Düzce Teknik Yük
sekokulu Müdürü Mustafa Sert ise 3 defa il içinde 
ve dışında yer değiştirmiştir. 

Şimdi isimlerini vereceğimiz öğretmen ve müdür
lerin ise hangi suçlarla ve nerelere sürüldüklerini, 
haklarında ne gibi işlemler yapıldığını Sayın Bakanın 
açıklamalarını değil, sadece kendilerinin öğrenmesi
ni istiyoruz, istirham ediyoruz. 

Gerede İlköğretim Müdürü Ahmet Varlık, Mu
durnu İlköğretim Müdürü İhsan Olcay, Düzce Ata
türk Okulu Müdürü Yakup Erbaş, Yeniçağ Merkez 
Okulu Müdürü Özdemir Özdoğan, Göynük Merkez 
Okulu Müdürü Osman Ertuğ, Abant İlkokulu Müdü
rü Cemalettin Özcan, İnkılap Okulu Müdürü Rifat 
Çelik, 27 Mayıs Okulu Müdürü İbrahim Metin, Düz
ce Konuralp Okulu Müdürü Ahmet Erol, Bolu Kül
tür İlkokulu Müdürü Hatice Özboyacı. Bu son okul 
müdürü bir hanım; 8 teşekkürlü, bir takdirnameli, 
pek çok sertifikalı, 24 yıllık bir öğretmen, 5 yıldan 
beri aynı yerde müdürlük yapan kimse. Bu tayininde 
Yıldırım Beyazıt İlkokuluna sürülüyor ve bu öğret
men sanki kendi isteği ile nakil talebinde bulunmuş 
gibi gösteriliyor. 

ADEM ALİ SARİOĞLU (Kocaeli) — Sahtekâr
lar. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Düzce eski TÖB -
DER Başkanı olan Yaşar Varış imzalıyor, Maarif 
Müdürü imzalıyor, Vali tasdik ediyor. Belgeler bura
da... 

Bolu ili ile ilgili olarak milli eğitimde Cumhuri
yet Halk Partisi partizanlığının ne derece hâkim ol-
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duğunu gösteren bir belge göstermek istiyoruz şu an
da. 

Bu belge, Bolu Cumhuriyet Halk Partisi İl Yöne
tim Kurulu Başkanlığının 21 . 12 . 1978 tarih ve 63 
sayılı yazısıdır. Bu yazı ile CHP il yönetim kurulu 
üyeleri, ilçe başkanları ve CHP'li belediye başkanları, 
trafik kazasında vefat eden rahmetli Milli Eğitim 
Müdürü yerine atanacak müdürün seçimi için toplan
tıya davet ediliyorlar; ama yanlışlıkla bu belge Ada
let Partili belediye başkanına gönderiliyor; zata mah
sus olarak, yanlışlıkla. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ya
zıklar olsun, Türkiye'nin her tarafında aynen. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Sayın Bakanın söz
leriyle, davranışları ve uygulamaları arasındaki çok 
büyük farkı, zıtlıkları ve çelişkileri ortaya koyduğu 
için, yine belgeli iki örnek olay vermek istiyoruz. Bi
rincisi, Sakarya Sapanca İlköğretim Müdürü Ahmet 
Özkök'e aittir. Bu ilköğretim müdürüne iki ilköğre
tim müfettişi 15 soru soruyor; ikisi şu : 

1. İlköğretim Müdürlüğüne ne zaman tayin edil
diniz? 

2. 1 Mayıs 1977'de Taksim alanında yapılan 
mitinge katılan öğretmenleri niçin tespit ettiniz? 

Görüleceği gibi, birinci sorunun mantığı yok; 
eğer varsa Hükümetin CHP iktidarları döneminde 
tayin edilen 100 bin kişinin dışındaki 1 100 000 kamu 
görevlisine aynı soruyu sorması, «Ne zaman tayin 
oldunuz?» diye. 

Ama ikinci soru talihsiz, endişe verici ve ürkütü
cüdür. Bu müfettişlerin Devletin mi, dernek olan 
TÖB - DER'in mi müfettişleri olduklarından insan 
şüpheye düşmektedir; ama bu ve diğer sorulardan, 
bu müfettişlerin TÖB - DER adına hareket ettikleri 
açığa çıkmıştır. 

ADEM ALİ SARİOĞLU (Kocaeli) — Halen 
TÖB - DER'cisin değil mi Sayın Bakan? 

AVNÎ AKYOL (Devamla) — Kırıkkale Lisesi 
Müdürü Rifat Sungurtekin'in başına gelenler hepsin
den de kötüdür. Çünkü 2 Kasım 1978 tarihli ve 1199 
sayılı Milli Eğitim Bakanlığı onayında alınış gerek
çesi aynen şudur : Dikkatinize arz ediyorum, gerek
çeye bakınız : «Siyasi ayrım yapmadığı, her hangi 
bir partinin propagandasını yapmadığı, yasaları eşit 
uyguladığı yapılan soruşturma ve incelemelerimizle 
anlaşılmıştır...» Gerekçe... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Uşak 
değilmiş yani. 

ADEM ALİ SARİOĞLU (Kocaeli) — Utan, 
utan, tarafsızsın. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Hayır, son cümle 
var : «Ancak, geçen kavgalı dönemde göreve gelmiş 
olması...» Tek"-gerekçe; «... bazı AP'li yetkililerle iliş
ki kurması, bugünün iktidar partisi yöneticilerinin 
hoşnutsuzluğunu yarattığı gerekçesiyle il içinde nakli 
uygun görülmüştür.» 

Maalesef Bakanlığın onayı bu. Bu onay Bakanlık
taki idare için yüz karasıdır. Sayın Bakanın imzası 
yok, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve Müsteşarlığın 
imzası var; ama ayıptır, yazıktır, bu belgeye geçmez. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; durum, tutum, 
uygulama ve gerçekler ortada olduğu halde Sayın 
Bakanın Türkiye'nin gündeminde ve kaderinde (sayın 
ilk sözcünün de aynı şekilde belirttiği gibi; Türkiye' 
nin gündeminde ve kaderinde) TÖB - DER'in gerçe
ği ve olayı yokmuş gibi hareket etmelerini, önergele
rimize ve sorularımıza cevap dahi vermemelerini ki
şiliklerine yakıştıramıyoruz, başında bulundukları 
Bakanlığın sorumluluğu ve önemiyle bağdaştıramıyo-
ruz. Davranışlarını politik taktiklerinin bir gereği sa
yıyoruz. Bu bakımdan sözlerine inanamıyoruz, güve
nemiyoruz. Hiç bir önergemize cevap alamadık 7 - 8 
aydır, hiç birine. TÖB - DER'le ilgili olarak verdi
ğimiz önergelerimiz 8 - 9 ay öncesine aittir. Bütün 
güzel sözlere rağmen bu, muhalefetin varlığına ta
hammülsüzlük, demokrasinin ruhuna ve gereğine her 
halde saygı olmuyor. Bunu denetim görevimizi de 
hafife almak olarak yorumluyoruz. Sayın Bakanın 
böyle davranmaya hakkı ve yetkisi olmadığını açık 
yüreklilikle ve samimiyetle arz etmek istiyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; milli eğitim
deki en önemli ciddi ve tehlikeli saptırma, millilikten 
saptırmadır. Eğitimin amaçlarına yön veren, ona 
millilik kazandıran şeylerin milli, dini ve manevi de
ğerler, inançlar ve idealler olduğunu sözlerimizin ba
şında belirtmeye, arz etmeye çalışmıştık. 

Şimdi arz edeceğimiz delilde görüleceği gibi, bu 
konuda o kadar gaflet içinde hareket edilmiştir ki, 
buna şaşmamak, hayret etmemek, milli endişeler 
duymamak mümkün değildir. Delilimiz, örneğimiz 
şudur : 

Milli Eğitim Bakanlığının 1979 mali yılı Bütçe 
Tasarısında, bunun genel gerekçe bölümünde 1739 
sayılı Kanunun Türk milli eğitiminin genel amaçlar
la ilgili bütün hükümleri - noksanları hariç - genel
likle büyük çoğunluktaki hükümleri, amaçları aynen 
alındığı halde, bunlara yer verildiği halde, eğitimin 
milliliğini sağlayan, koruyan, geliştiren, kaynağı olan, 
dayanağı olan, özü olan amaçlar alınmamıştır. Çıka-
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rılmıştır, atılmıştır. Belge burada. Yani alınmayan 
genel amaçlar şudur : Genel gerekçeye, milli eğitimin 
1739 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde öngörülen, 
tespit edilen amaçları alındığı halde, alınmayan amaç 
şudur : «Türk Milletinin bütün fertlerini, Türk Mil
letinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel de
ğerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren ve bun
ları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştir
mek» genel amacı alınmamıştır, çıkarılmıştır. Bu ge
nel amaç atılmıştır. 

Alınmayan ikinci genel amaç ise şudur : «Türk 
Milletinin bütün fertlerini ahlak, ruh ve duygu ba
kımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir 
kişiliğe ve karaktere sahip olarak yetiştirmek.» 

Şimdi soruyoruz, Bütçe Plan Karma Komisyo
nundaki... 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ya
zıklar olsun. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Ahlaksız 
mı yetiştirecekler? Karaktersiz mi yetiştirecekler? 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Şimdi soruyoruz, 
Sayın Bakanın Bütçe Plan Karma Komisyonundaki 
«Milli Eğitim Temel Yasasındaki maddeler uygulan
sa idi, bunun içindeki ilkeler uygulansa idi, bugün 
Türk milli eğitimi çok başka olurdu» şeklindeki söz
lerine nasıl inanalım? Hele olanlar karşısında yine 
Sayın Bakanın, «Biz 1 seneden beri bu yasanın için
dekileri oluşturmaya ve uygulamaya sokmaya çalışı
yoruz. Bu yasa maddeleri cansız kalmış, canlı yap
maya elimizden geldiğince çalışıyoruz» sözlerine na
sıl güvenelim? Niçin güvenelim? 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ah
lakı çağdışı sayıyorlar. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Müfredat prog
ramlarında aynen, «Öğrencilere şerefli bir geçmişi 
olan büyük bir milletin evlatları olduklarını anlat
mak, tarihte milletimize ve insanlığa hizmet etmiş 
olan Türk büyüklerini tanıtmak ve onlara karşı ilgi 
ve sevgi duymalarını sağlamak» dendiği, bunlar 
«Amaçlar ve ilkeler» olarak benimsendiği halde, 
Türk büyüklerinin resimlerini ve tarihi tablolarını 
okullardan uzaklaştıran Milli Eğitim Bakanına niçin 
güvenelim, neden güvenelim? 

Bu konuda, «Okullar politikadan arındıktan son
ra, her şey yoluna girdikten sonra oraları Osmanlı 
tarihinin en güzel sayfalarıyla ben donatacağım» di
yen, kendi sözleriyle Sayın Başbakanın da 18 Ha
ziran 1970'teki demeci ile, çocuklarımız barış içinde, 
yan yana okumaya başladıklarına göre, 8 aydır ken-

— 548 

21 . 2 . 1979 O : 1 

di sözlerinin dahi gereğini yerine getirmeyen bir Mil
li Eğitim Bakanına nasıl güvenelim? 

Milli Eğitim Temel Kanununun öğretmenlik mes
leği ile ilgili maddeleri yokmuş gibi hareket eden bir 
Milli Eğitim Bakanına niçin güvenelim? 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün dünya
nın tanıdığı, araştırdığı, örnek aldığı, Türk eğitim sis
temine ve bu sayede Osmanlı Türk İmparatorluğuna 
altın devrini başlatan ve bu devri 100 yıl, devleti de 
600 yıl yaşatan, bulduğu ve kurduğu eğitim sistemiyle 
yabancı araştırmacılarca «Türk dehasının en orijinal 
yanı» denen, Peygamberimizin iltifatına mazhar olan 
Fatih Sultan Mehmet'in resimlerini ve tablolarını 
Türk okullarından uzaklaştırmak, Cumhuriyet Halk 
Partisine yakışır belki; ama şeref kazandırmaz. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri) 

İbni Sina'yı, Gazali*yi, Farabi'yi, Kâtip ve Evli
ya Çelebileri, Mimar Sinan'ı, 79 sadrazamı, 39 Kap
tanı deryayı, 3 şeyhülislamı yetiştiren bu Türk eğitim 
sisteminin 3 şeye; dine, okula, aileye, Türk örf ve 
âdetlerine dayalı ve bağlı olması Cumhuriyet Halk 
Partisine ve Hükümetine çok ters mi geliyor ki, bun
ları temsil edenlere, bu milli tarihimizi yaratanlara 
tahammül edemiyorsunuz diye soramıyoruz, sormak 
istemiyoruz; çünkü, siz yani Cumhuriyet Halk Par
tisi muhalefetteyken Türk milliyetçiliğini, milli örf 
ve âdetleri mahkemeye veren partisiniz. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Çünkü siz, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanu
nu çıkarken dahi, bu gibi milli, manevi hükümlerin 
kanuna girmemesi için büyük mücadele veren parti
siniz. Bugünkü Hükümet, «Biz kimin ne okuduğu ile 
değil, ne yaptığı ile ilgileniriz» diyen, büyük laflar 
söyleyen bir Hükümettir. 

Yeni moda sıkıyönetimde dahi yapılanlar, oları 
olaylar ile bu Hükümetin ne derece başarı ile ilgilen
diği bellidir ve ortadadır... Ama, kimin ne okuduğu 
ile ilgili olarak uygulamada görüyoruz ki, Sayın Baş
bakanın sözleri, Marksistler için geçerlidir, Leninist-
ler, Maoistler, anarşistler, teröristler, bozguncular ve 
çıkarcılar için geçerlidir ve doğrudur. (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri) Sanki bunlar için söylenmiş bir 
sözdür. Okullarda milliyetçi eserleri, yayınları, ko
münist sosyalist olmayan gazeteleri okuyanlar için bu 
sözler doğru değildir, geçerli değildir. O kadar ki, 
Atatürk'ün sözleri, kitabı için dahi geçerli değildir 
bu sözler. Çünkü, Atatürk'ün sözlerinden meydana 
getirilen bir kitabın, «Gençler İçin El Kitabı» mn ya
saklanmasının başka türlü izahını yapmak mümkün 
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değildir. Niçin bu kitaptan korkulmaktadır? Bakıyo
ruz, açıyoruz, okuyoruz; Atatürkçülük konusunda 
çok güzel, mükemmel, tamamen partimizin katıldığı 
bir konuşma yaptıkları için Sayın Cumhuriyet Halk 
Partisinin ikinci sözcüsü, yürekten katılıyoruz; ama 
o sözlerle bu davranışı bağdaştıramıyoruz. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri) 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Yerini değiştirsin. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Çünkü bu kitapta, 
Atatürk'ün; komünizmin ve sosyalizmin aleyhine, 
dinin ve milliyetçiliğin lehine olan sözleri vardır. 
İster istemez insanın aklına şu sorular geliyor : 

Atatürk'ün bu kitaptaki; 
«Ne yapsalar nafile, Türk Milleti, sosyal bünye

sine ve kuvvetli inançlarına katiyen uymayan ko
münizmi hiç bir vakit benimseyemez. Şurası unutul
mamalıdır ki, Türk âleminin en büyük düşmanı ko
münistliktir; her görüldüğü yerde ezilmeli» sözlerin
den mi rahatsız olunmaktadır? Bu kitapta bu var 
çünkü. Yoksa, Türk büyüklerine karşı tutum ve dav
ranışlarınız dolayısıyla Atatürk'ün yine bu kitaptaki; 

«Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük iş
ler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır» sözleri 
mi size ters gelmektedir? 

Yine Atatürk'ün; 
«Ne bolşevik, ne de komünist olamayız; çünkü, 

biz milliyetçiyiz ve dinimize saygılıyız» sözleri mi 
ürkütüyor, korkutuyor? Anlayamıyoruz. 

ÂDEM ALİ SARİOĞLU (Kocaeli) — Bakan 
bilir o işi. -

AVNİ AKYOL (Devamla) — 1978 yılı, orta dere
celi okullarda, eğitim enstitülerinde ve diğer yüksek
okullarda eğitim ve öğretim faaliyetleri yönünden 
milli eğitim tarihimizin en talihsiz bir yılı olarak geç
miştir, en talihsiz bir yılı olmuştur. Bu Hükümet, 
âdeta milli eğitimi, okulsuz ve öğrencisiz idare etme 
hünerini gösteren ilk Hükümettir; ama son Hükümet 
olacaktır. 1978, eğitim enstitüleri için kara bir yıl ol
muştur; 1979 da aynı yoldadır. Eğitim enstitülerinde 
okuyan veya kayıtlı, solcu olmayan öğrenciler, aile
leri ve öğretmenler için 1978 ve 1979 yılları, sürgün, 
işkence ve zulüm yıllarıdır. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Şim
di askere alıyorlarmış. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Kinin, nefretin, 
zulmün ve silahın olduğu yerde, ne demokrasinin, ne 
demokratik eğitimin, ne de sağlıklı politikanın ola
mayacağı görüşüne samimiyetle inanmış bir partinin 
sözcüsü olarak açık yüreklilikle ve vatanseverlikle 
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belirtmek istiyoruz ki, yapılanlar ne bu Hükümete, 
ne Cumhuriyet Halk Partisine, ne de bu yolda yürü
yeceklere hiç bir şey kazandırmayacaktır; ama, Türk 
demokrasisinden, Türk Devletinden, Türk Milletin
den ve Türk siyasetinden çok şeyler kaybettirecektir, 
kaybettirdiği de ortadadır. 

Şimdi hızlandırılmış eğitim uygulamasına, bulu
şuna ve faciasına geliyorum. Eğitim enstitüleri ve 
yüksek okullardaki bu çok acı durum ve tablo içinde 
milli eğitim hayatımız açısından facia olan bir uy
gulama vardır; hızlandırılmış eğitim. Hiç bir parti
ye, ideolojiye angaje olmamış, devletten, milletten, 
demokrasiden, Cumhuriyetten, milli eğitimden ve 
meslekten yana olmuş milli eğitimcilerin «Sulandırıl
mış eğitim» adını taktıkları bu eğitim faciası, Milli 
Eğitim Bakanlığının veya üniversitelerimizin değil, 
Cumhuriyet Halk Partisinin icadı ve harikasıdır,, 
Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi muhalefetteyken 
umudu olduğu bütün Marksist, Leninist, Maoist, 
anarşist gençler ile yükseköğrenim kurumlarına gire
meyen öğrencilere, partilerine desteklerini sağlamak 
ve artırmak için şu vaatte bulunmuşlardır; aynen 
okuyorum : 

«İktidara geldiğimizde sizleri okullara kaydede
rek kayıp yıllarınızı da hesaba katıp sınıf geçme du
rumlarınız yeniden bir esasa bağlanacak ve mezun 
olmanız sağlanacaktır.» 

Bu da TÖB - DER'de olduğu gibi öğrencilere 
verilen bir diyettir; ama, milli bünyemizde, insanla
rınızın davranışlarında çok derin, onarılması müm
kün olmayan yaralar açacak bir diyettir bu. Çünkü, 
Sayın Milli Eğitim Bakanının çok övdükleri ve sa
vundukları bu uygulamayla 4 yıllık yükseköğretim, 
Yüksek (Teknik Öğretmen Okulunda 1,5 yıla, 3 yıl
lık yükseköğretim eğitim enstitülerinde 1 yıla in
dirilmiştir. Dünyada örneği olmayan bir öğretmen 
yetiştirmedir bu. Dünyada örneği yoktur bunun. 
Aslında dünyada örneği olmayan şeyleri yapan, kendi
sinin de dünyada benzeri bulunmayan böyle bir Hü
kümet için yadırganacak bir uygulama değildir bu. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

EROL H. YEŞİLPINAR (İzmir) — Başbakana 
da bir yüksekokul diploması verelim. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Bir de yapılan uy
gulamaya bakınız. Yüksek Teknik Öğretmen Okulun
da 16 haftalık bir sömestr 6 haftaya indirilmiştir. Uy
gulama 5 hafta olarak yapılmıştır, atölye ve teknik 
derslerin 3 haftasına gelmeyenler devamsız sayılma
mıştır. Son hafta bu derslerden devam mecburiyeti 
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kaldırılmıştır. Her şey ders öğretmenlerine bırakıl
mıştır. 

Eğitim enstitülerinde durum ve uygulama daha 
da fecidir, acıdır ve utandırıcıdır. Çünkü, bir öğ
retim yılının müfredat programı 22 günde verilmiş
tir, 10 gün uygulaması vardır. 15 Kasım 1978'de 
başlayan bu eğitim harikası 9 Aralık 1978'de tamam
lanmış, sözde 10 günlük bir uygulamadan sonra 
bu gençler diploma almışlardır. Bunlar şimdi görev 
başındadır. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Kura çektiler. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Eğitim enstitüleri 
1 ve 2 nci sınıfları için bu 22 günlük öğretim az 
görülmüş, 30 gün olarak uygulanmıştır. Halen de 
uygulanmaktadır. Bu durumun ve uygulamanın en 
düşündürücü yanı Sayın Bakanın bu uygulamayı sa
vunmak için yaptığı açıklamalarındaki gerekçeleri
dir. Sayın Bakan «Eğitim enstitülerinde başlangıçta
ki bazı olaylardan sonra durumun düzeldiğini, her
kese eşit fırsat verildiğini, herkesin memnun olduğu
nu, mezunlar arasında her politik düşünceden olan
ların bulunabileceğini» söylemiştir, söylemektedirler 
de. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Ya
lan. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Bu anlayış doğ
rudur. Neden doğrusuna geliyorum. Bu anlayış, bu 
yorum, bu değerlendirme, eğitimi ve öğretimi, eği
tim idaresini sadece olaylar açısından ele almak de
mektir. Bu siyasetçi, genel idareci, polis yaklaşımı
dır ve anlayışıdır. Oysa eğitim olayı bunun içinde 
en önemli yeri ve ağırlığı bulunan öğretmen yetiş
tirme meselesi olayları temsil eden, olan ile değil, 
değerlerin, inançların ve ideallerin temsilcisi olma
sı gereken ile ilgilidir. Olması gereken, nasıl bir 
vatandaş, nasıl bir toplum? Solun baskısı ve hâ
kimiyeti altında bu kadar ucuz, bu kadar basit, bu 
kadar kolay, rahat, kısa süreli ve teminatlı - daha 
önce vaat var çünkü - yoldan sınıf geçme, yüksekokul 
diploması alma, hemen de iş bulma imkânlarının ve
rildiği eğitim kurumlarında, olayların azalmış olma
sının sırrını menfaat ortaklığının dışında aramak, 
bunu bir başarıymış gibi yorumlamak, Sayın Milli 
Eğitim Bakanına, kadrosuna, Cumhuriyet Halk Par
tisine ve yararlananlara hoş gelebilir; ama bilinmeli
dir ki bu uygulama Türk eğitim tarihinde kara bir 
leke olaray yer alacaktır, gösterilecektir. Çünkü, bu 
uygulama ile çağımızın ve milli bünyemizin gerek
tirdiği, ideal olmasa da örnek olması, örnek alınma

sı gereken öğretmeni ve eğitim idarecisini bu anla
yışla yetiştirmek mümkün değildir. Böyle bir uy
gulama, sola ve CHP'ne angaje olmuşları militan ya
par, olmamış tarafsızları sempatizan yapar; istisna
lar ise kaideyi bozmaz, olanları affettirmez. 

Affedilmeyecek bir olaydan örnek vermek istiyo
rum şu anda. Sayın Bakanın da milli eğitim görüş
lerinin, özgür insan anlayışlarının eğitim enstitülerin
de nasıl uygulandığını görmelerini, eğer haberleri . 
yoksa bilmelerini sağlayacak bir örnek olaydır bu. 
Basma kadar intikal eden bu örnek şudur : Eğitim 
enstitülerimizin birinde son sınıfa geçecek öğreneilö-
re sorulan, bir yazarın makalesinden alınan metin 
aynen şudur : «Özgür düşünce, bütün kalıpları al
tından da olsa, bütün kafesleri, bütün yasakları yıkan 
düşüncedir. Böylesi düşünce ancak kulluğun her tür
lüsünü, tanrının kulluğunu bile boş görmeyen bir 
dünya görüşüne açılmakla olabilir.» (AP sıralarından 
«Kahrolsun, kahrolsun» sesleri, gürültüler.) 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Allah Bela
sını versin, kahrolsun. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Boğulacaksın, 
boğulacaksın... Bir daha oku, iyi öğrensin. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Bu kadar açık... 
(AP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sükûnetle dinleyin efendim. 
Devam edin Sayın Akyol. 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Bu kadar açık, 

ama çok acı sözler karşısında yorum yapmak göre
vinin ve sorumluluğunun ne olduğunu bilmesi gere
ken Sayın Milli Eğitim Bakanına sorular sormak is
temiyoruz. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi içinde 
çoğunlukta olduklarına inandığımız Parlamenter ar
kadaşlarımızın, bu Allahsız ve dinsiz, Marksist dün
ya görüşünün her kılığa girerek tırmanışı karşısında 
ne zaman harekete geçeceklerini doğrusu merak edi
yoruz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görülmekte ve 
anlaşılmaktadır ki, bu uygulama ile orta dereceli okul
lara öğretmen, ilköğretim kurumlarına müfettiş ye
tiştirmek, herşeyden önce yürürlükteki Türk milli 
eğitim sistemini tahrip etmektir, 1739 sayılı Milli 
Eğitim Temel Kanununu hiçe saymaktır. Çünkü, böy
le bir uygulama ile kanunun öngördüğü öğretmen
lik mesleğiyle ilgili genel kültür, özel alan eğitimi, pe
dagojik formasyon bilgilerini ve hünerlerini, anla
yışını, davranışını ve değer yargılarını kazandırmak 
ve geliştirmek mümkün değildir. Bu uygulama eği
tim ve öğretim hizmetleri sınıfına, öğretmenlik mes-
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leğine saygısızlıktır. (AP sıralarından «Bravo» sesle
ri.) Öğretmenlik mesleğini ve eğitim idareciliğini ha
fife almaktır, ciddiye almamak, küçümsemektir. Bu 
uygulama ile öğrenciler, aileleri, millet ve Devlet 
zarara sokulmuştur. Çünkü Sayın Bakanın ifadele
rine göre, bugüne kadar 30 bin kişi bu yolla mezun 
olmuştur. Yaz aylarında da 53 bin kişinin bu yolla 
mezun olması programlanmıştır. Bu ortalama 50 ki
şilik bir sınıf üzerinden 30 bin füze öğretmene 1,5 
milyon öğrencinin teslimi demektir. 

MUSTAFA KEMAL AYKURT (Denizli) — Iş-
te anarşi. 

AVNl AKYOL (Devamla) — Ama yaz ayların
da bu tip öğretmenlerin sayısı 53 bin ilavesiyle 83 
bine vardığında bu sayılar birkaç misli artacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Akyol, lütfen toparlayın. 
AVNl AKYOL (Devamla) — Kaç dakikam var 

Sayın Başkan? 
BAŞKAN — 2 dakikanız var. 
AVNl AKYOL (Devamla) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; zamanım azaldığı için bırakıyo
rum bu konudaki sözlerimi ve üniversiteler ile aka
demiler ile ilgili görüşlerimi arz etmeye geçiyorum. 

Okul eğitimi öncesinden, üniversiteler kadar bü
tün öğretim ve eğitim kurumlarıyla doğrudan veya 
dolaylı olarak ilgili buraya kadarki görüş ve düşün
celerimizden sonra da şimdi üniversitelerimiz ve aka
demilerimizin özel durumlarıyla doğrudan ilgili dü-* 
şüncelerimizi özetle arz etmeye çalışacağım. 

Yeni Üniversiteler Kanunu taslağı üzerindeki gö
rüşlerimizi kanun Türkiye Büyük Millet Meclisine 
geldikten sonra belirtmeye erteleyeceğiz. Üniversite
lerimiz ve akademilerimiz, Türk milli eğitim sis
temi içinde en önemli, çok değerli en üst milli eği
tim kurumlarıdır. Üniversitelerimizin ve akademile
rimizin milli eğitim sistemi içindeki bu yeri, değeri, 
önemi; amaçlarından, yüklendikleri görevlerinden bu
güne kadar milletimize ve insanlığa kazandırdıkların
dan ileri gelmektedir. 

Adalet Partisi, üniversite ve akademilerimizin bu 
durumlarından ve özelliklerinden dolayı Türk eğitim 
sisteminin her dalında ve konusunda olduğu gibi, 
üniversitelerimizin ve akademilerimizin sayılarında ve 
imkânlarının her geçen gün artırılmasında, Cumhu
riyet tarihi içinde en çok hizmet vermiş, en çok ya
tırım yapmış bir parti olmanın haklı gururu içinde
dir. 

Üniversitelerimiz, 1750 sayılı Kanunda belirtildi
ği gibi çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapan, 
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milli tarih şuuruna sahip, vatanına, örf ve âdetlerine 
bağlı, milliyetçi ve sağlam düşünceli aydınlar ile bi
lim ve uzmanlık kolları için iyi hazırlanmış bilgi 
ve tecrübe sahibi, sağlam karakterli vatandaşlar ye
tiştiren bilim, araştırma, eğitim ve yayım kurumla
rıdır. 

tlmilik ve millilikle ilgili bu çok önemli anagörev-
den sonra üniversitelerimizin yine bu kanuna göre 
milletin ve Devletin kalkınmasıyla ilgili pek çok gö
revleri vardır. Türk milli eğitim sisteminin ve bu 
sistem içinde üniversite ve akademilerimizin çok bü
yük görevleri ve sorumlulukları vardır. Üniversite 
ve akademilerimizin durumları bu açılardan değer
lendirildiğinde başarılı hizmetlerine, katkılarına ve 
kazandırdıklarına rağmen, yeterli olamadıkları, bazı 
çok önemli konularda yeterli olamadıkları gerçeğini 
de ortaya koymamız gerekmektedir. 

Bunların başında, bize göre Türkiye çapında bir 
yükseköğretim planlamasının hâlâ yapılamamış ol
ması gelmektedir. Türkiye'nin Cumhuriyet dönemi 
başından beri yükseköğretim planlaması yoktur. Plan
lı dönem uygulamasına girildikten, 1750 sayılı Ka
nuna göre, kanuni görev olarak verildiği 1973'ten 
beri kısa ve uzun vadeli yükseköğretim planlarının 
yapılmamış olması, üniversitelerimizin sorumluluğu
nu kaldırmaz. Bu durum, en azından öğretim üye
lerimizin; «Politikacı 67 ilde 67 üniversite istiyor» 
gibi şikâyetlerine haklılık kazandırmaz. 

İkinci önemli sebep : Bizce üniversitelerimiz ara
sında, hatta aynı üniversitenin fakülteleri, bölüm
leri, enstitüleri, kürsüleri ve yüksekokulları arasında, 
yükseköğretimin bütünlüğü, ortak amaçlar ve stan
dartlar, akademik mali ve idari özerklik, klasik, 
modern ve fonksiyonel temel ilkeler ve anagörevler 
konularında dahi görüş birliğinin bulunmamasıdır. 

Zamanımız çok azaldığı için bütün sebepleri bu
rada ve şu anda belirtemiyoruz; ama çok önemli bir 
üçüncü sebebi vermeden de geçemiyoruz. Bu kavram
larda dahi görüş birliğine varamamış olma sebebi
nin bir sonucu olarak, üniversite ve akademilerimiz
de, akademik hürriyetin, akademik anarşi haline dö
nüştürülmüş olmasıdır. Bu görüş ve iddiamız, öğ
retim üyeleriyle öğrencilerimizin büyük çoğunluğu 
ile ilgili değildir. Fakat mevcudu az da olsa, bazı 
öğretim üyelerinin ve görevlilerinin belli politik çev* 
relerin de destekleri ve işbirlikleriyle 1961'den be
ri büyüttükleri 1968'de akademik hürriyet şemsiyesi 
altında yürüttükleri, teşvik ettikleri, masum öğrenci 
hareketlerinin, akademik anarşiyi de aşarak 10 yıl 
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içinde Türkiye'de hangi noktalara gelmiş olduğu
nun farkına varmış olmalarını temenni ediyoruz, di
liyoruz. 

Doğrusu, 1968'den beri üniversite ve akademileri
mizde gerçekten masum ve haklı öğrenci istekleri 
ve şikâyetlerini giderici, özellikle sadece kuru bilgiye 
ve hafızaya dayanan, ezberci bir öğretim ve imtihan 
anlayışını ne derece önlediklerini merak ediyoruz, 
öğrenmek istiyoruz. 

Bu noktaya gelmişken, son olarak Üniversiteler
arası Kurulun çok talihsiz bir bildirisine temas etme
den de geçemeyeceğim. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söylemenizi rica edi
yorum Sayın Akyol. 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Çok önemliydi bu 
bildiri Sayın Başkan. Müsaade ederseniz, çok kısa 
olarak arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Yetkimiz dışında süreyi uzatmak. 
AVNİ AKYOL (Devamla) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; sonuç olarak, yaptığımız açıkla
malarımızda çok açık ve kesin olarak şu gerçekler 
ortaya çıkmıştır : 

Bu Hükümet devrinde Türk milli eğitimi milliliğin
den hızla uzaklaştırılmıştır. Kanunların ve müfredat 
programlarının gereği olduğu halde okulları her tür
lü şartlandırmaya açık tutan Sayın Milli Eğitim Ba
kanının, Türk milliyetçiliğine ambargo koyması, gaf
let olarak bu 2 yılda ortaya çıkmıştır. Bu Hükümet 
döneminde, Anayasamızın, kanunların, 222 sayılı İlk
öğretim ve Eğitim Kanununun müfredat programla
rının, yönetmeliklerin millilikle ilgili hükümleri, 
amaçları, ilkeleri, esasları çiğnenmiştir. Milli eğitim
de, Türk milliyetçiliğinden, Türk büyüklerinden, 

Atatürk ilkelerinden değil, Marksist, sosyalist ilkeler
den ve zihniyetten güç, ilham ve hız alınmıştır. 1978 
ve 1979 yılları Marksist, sosyalist olmayan öğretmen
ler, öğrenciler ve aileleri için sürgün, işkence kıyım 
yılı olmuştur. 

Görevlerinden uzaklaştırılanlar yerine, Marksizm-
den suçlananlar, tutuklananlar, Allah, din, devlet, 
millet aleyhine propaganda yapanlar, öğretmenlikle 
bağdaşmayan yüz kızartıcı halleri olanlar bu Hü
kümet tarafından yeniden görev başına getirilmişler
dir. 

Bu bakımdan, ne yolda ve yönde olduğu ortaya 
çıkmış olan Milli Eğitim Bakanlığının Bütçesine ret 
oyu vermenin siyasetin de üstünde milli bir görev ol
duğunu sanıyorum. 

BAŞKAN — Son cümlenizi söyleyin Sayın Ak
yol saat 13'ü geçti. (CHP sıralarından «5 dakika 
geçti» sesleri.) 

AVNİ AKYOL (Devamla) — Buna rağmen Türk 
Devletine, Türk Milletine hayırlı olmasını diliyoruz. 

Ünlü bir düşünürün «Yetersiz bir hükümetin elin
deki eğitimden başka bir şey beklenmez» sözlerini ha
tırlıyor, benimsiyor ve diyoruz ki, ne olduğu belli 
bu Hükümetten ve onun idaresindeki milli eğitim
den, biz de, olanlardan ve yaptıklarından farklı bir 
şeyler beklemiyoruz. 

Sözlerimi bitiriyor, Yüce Meclise saygılar sunu
yorum. (AP ve MHP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Bugün saat 14.00'te toplanmak üzere birleşime 

ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 13.03 

»>•<« 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 14.0(0 

BAŞKAN : Başkan vekili Muslih Görentaş 

DİVAN ÜYELERİ : Yılmaz Balta (Rize), HalU Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 59 ncu Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

B) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz., 

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 
Mehmet Tahir Şaşmaz. 

Buyurun Sayın Şaşmaz. (MHP sıralarından alkış
lar) 

MHP GRUBU ADINA MEHMET TAHİR ŞAŞ
MAZ (Elazığ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
1979 yıh Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi hakkında Milli 
yetçi Hareket Partisinin görüşlerini arza başlarken, siz

leri şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 
Muhterem milletvekilleri, toplumların insanın eğiti

mine önem verdiklerini, bu konuda esaslı fedakârlık
lara katlandıklarını hepiniz takdir edersiniz. Hiçbir 
toplum insanın işlenip geliştirilmesine ilgisiz kalma
maktadır. Bu ilginin derecesi bütün toplumlarda aynı 
seviyede olmamakla beraber, önemli gözükmektedir. 

Bütün bunlarla beraber, çağımızda ve bilhassa ül
kemizde insanın eğitimi davasının, önemi derecesin
de kavranabildiğini, ciddiyetle ele alındığını iddia 
edemeyiz. 

Sayın üyeler, en iptidai gruplarda dahi, eğitim 
yaygın olarak varlığını sürdürmüştür. Gruplarda, eği
tim faaliyetleri, okul faaliyetlerinden öncedir. İnsan 
grupları, sosyal miraslarını nesilden nesile yaygın bir 
eğitim ile aktaragelmektedir. Her toplum, tarih bo
yunca giderayak edindiği bir tecrübe hazinesine sa
hiptir. Bu hazine nesilden nesile geçerken zengin
leşerek zamanımıza kadar gelmiştir. Zaten, canlılar 
içinde atalarının tecrübelerinden faydalanabilen tek 
varlık insandır. İnsan, tarih yapabilen ve tarihten is
tifade edebilen tek canlı olabildiği için güçlü mede
niyetler kurabilmektedir. İnsan, tabiattan kültüre sıç-
rayabilen, bu kültürü biriktirebilen ve nesilden nesile 
aktarabilen bir canlı olduğundan, diğer canlılar üze
rinde hâkimiyet kurabilmektedir. 

Atalarının tarihi miraslarından mahrum bırakılır
sa bir toplum tehlikeye maruz kalmanın ötesinde, 
yabancı milletlerin kültür baskısı altına düşerek kısa 
zamanda sömürgeleşir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, diğer önemli bir ger
çeği de dikkatlerinize arz etmek isterim. Milletin is
tediği ve yürüttüğü eğitim, gayelerde, prensiplerde ve 
muhtevada okulla çatışırsa bundan her iki taraf da 
zarar görür. Milletin devlete ve eğitime güveni kal
maz. Okul ve öğretmen gözden düşer. Aydın ve halk 
çatışması büyür. Bu, bütün milletler için böyledir. 
Her milletin eğitimi kendi milli hammaddesine yönel
mek zorundadır. Hiçbir milletin eğitimi, tarihine, 
tarihi tecrübesine, ülkesine ters olamaz. Türk Milleti 
kızını, oğlunu okula gönderirken öğretmenine ve ya
pılan eğitime güvenmelidir. Okulun milli ve manevi 
değerlerine sahip çıktığını, onları bozmadan gelişti
ren ve yücelten müesseseler olduğunu görmelidir. 

Okul; çağdaş Türk - İslam ruhunun verildiği, 
Türk Milletinin bir bütün halinde işlendiği, Türk 
Devlet ve milletinin güçlendiği ve milletlerarası eko
nomik, sosyal, kültürel, teknolojik savaşta başarılı 
olacak nesillerin yetiştiği müesseseler olarak, mille
tin vicdanında ve gönlünde destek bulmalıdır. Böyle 
bir okulun ve böyle okullarda çalışan öğretmenlerin 
sosyal baremi yüksek olur. Aksi halde millet, oku
lunda kendi dilini, dinini, sanatını, müziğini, estetiği
ni, uyarılarını, destanlarını, kendi soyunun tarihini, 
kahramanlarını, kendi ilim adamlarını, hukukçuları
nı bulamazsa, kendi maddi ve manevi zenginlikleri
nin ihmal edildiğini görürse, öğretmene ve okula kü
ser. Veli, öğrenci, öğretmen diyalogu bozulur. Eği
timin huzuru kaçar, şevksizlik hâkim olur, verim dü
şer. 

Bütün bu anlattıklarımın ışığı altında gelelim Sa
yın Necdet Uğur'un milli eğitimine ve öğretmenlerin 
ne halde olduklarını, imtihan sorularından görelim. 
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Sayın Akyol da değindiler, eğitim enstitülerinden 
birinde son sınıfa geçecek olan öğrencilere kompozis
yon konusu olarak sorulan sorudan birkaç satırı ele 
alan; Sayın Ali Rıza Alp 17 Şubat tarihli Tercüman
da, «Eğitim Enstitülerinde Dinsizlik İmtihanı» başlığı 
altında dikkatlerimize şu acı gerçeği arz ediyor: «Öz
gür düşünce bütün kalıpları altından da olsa, bütün 
kafesleri, bütün yasakları yıkan düşüncedir. Böylesi 
düşünce ancak kulluğun her türlüsünü, Tanrının kul
luğunu bile hoş görmeyen bir dünya görüşüne açıl
makla olabilir^» 

«Parçanın temel düşüncesinden hareketle bir 
kompozisyon yazınız» ifadesinin seçilmesini şu şekil
de eleştiriyor: 

«.... Bu iddiaları ortaya atan kişinin yazısı ister 
Müslüman, ister Hıristiyan, ister Musevi olsun Al
lah'a inanmış 45 milyonluk bir toplumun yetiştirilme
sinde eğitimci olacak kimselerin önüne imtihan soru
su olarak sürülemez. Bu tür davranış beyin yıkamadır. 
Düzene isyan, kanunlara karşı gelmek demektir. Laik
lik; din işleri ile dünya işlerini birbirinden ayrı tut
maktır. Yoksa okul sıralarında dine meydan oku
ma, inanışlara hürmetsizlik ve Allah'a karşı bile is
yan fikrini geliştirmek demek değildir. Görülüyor ki, 
bu tür hesaplarla dinsizlik imtihanı yapılıyor ve en 
çok dinsiz olan en başarılı öğretmen oluyor.» 

Saygıdeğer yazar pek haklı olarak şöyle devam 
ediyor: «Nereye Necdet Uğur? Diye sormak gerek. 
Necdet Uğur'un milli eğitimi inançlarımıza hürmet 
göstermek bir yana, inançlarımızı yıkmak için beyin 
yıkama ameliyesine girişirse bu milletin Necdet 
Uğur'a da, milli eğitime de hürmeti kalmaz, hatta 
kini ayaklanabilir.» 

Yazar : «Bakın ilgilenecek mi?» diye soruyor ve 
devamla; «înanç özgürlüğü Anayasamızın teminatı 
altında olduğuna göre, inanç özgürlüğünü yeren bir 
makalenin okullar ımızda, özellikle öğretmen yetişti
ren okullarda imtihan sorusu halline getirilmesi, hoş
görü yerline tepkiyle karşılanmalıdır. Çünkü eğitim 
enstitülerini bu hale getiren, o yuvalarda yuvalanmış 
olan Necdet Uğur'dan tepki gelmeyeceğini bilen kim
selerdir.... 

Vah lâik Türkiye! Eyvah milli eğitim. 
Sanıyoruz ki, Necdet Uğur, bu soru hangi eğitim 

enstitüsünde sorulmuştur? Diyemeyecektir, diyemedi
ği sürece de aynı paralelde düşündüğünü kabul et
miş olacağız. Necdet Uğur hâlâ kardeşlikten, hoşgö
rüden bahsetsin, kendisine hiç kimseyi inandırama-
yacaktır, 
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Lâiklik iddiasında bulunan bîr partinin, özgürlük 
iddiasına kalkan bir zümrenlin dinimize dahledişine 
bakarak ne mene şey olduklarını yüzlerine karşı hay-
kıralım. Bu kundakçılığı CHP içinde de lanetleyecek 
sayısız vatandaşımızın olduğunu unutmayalım. 

Necdet Uğur'un ektiği tohumlar yeşermeye ve 
zakkumdan daha acı meyvalar vermeye başladı ve 
de anarşinin nereden kaynaklandığını ve nereden 
mini aklandığını Necdet Uğur'dan başka anlamayan 
kalmadı. Zavallı Necdet!» şeklinde haklı uyarısını 
noktalıyor, Sayın Ali Rıza Alp. 

Sayın milletvekilleri, anarşinin tohumu okullarda 
'atılmıştır, tedbiri de yline en önce okullarda alınma
lıdır. Eğitim sistemimizin baştan sona gözden geçi
rilmesinde zaruret vardır. Bu memleket gençliğine 
tabiatçılık adı altında putperestliği değil, Allah'a ima
nı öğretecek ve bu iman vasıtasıyla onların kalJp ve 
ruhlarında hürmet, merhamet, emniyet, litaat ve ha
ram, helal hissini yerleştirecek bir eğitim sistemi la
zımdır. Bu sebepledir ki, MHP olarak okullarımızda 
gerçekçi bir dini eğitim sistemimin geliştirilmesinden 
yanayız. Kuran derslerinin verilmesinden yanayız. 
İmam - hatip lisesi mezunlarının üniversitelere giriş 
imtihanlarında alacakları «puanları nisbetinde arzula
dıkları üniversitede okuyabilmelerinin sağlanmasın
dan yanayız. Yüksek îslam enstitülerinin, islami ilim
ler akademisi haline getirilmesini arzulamakta, lisla-
mi ilimler fakültelerinin kurulmalarını istemekte ve 
savunmaktayız. Ama ya laiklik denecekse: Yıl 1923, 
Atatürk'ün Laiklik anlayışına ışık tütebilecek hita
bını aynen açıklamak dsterfim: «Ey Türk Milleti! 
Allah birdir, şanı büyüktür. Allah'ın hayrı ve sela
mı üzerin'ize olsun. Dinimiz son dindir. Ekmel bir 
dindir. Peygamberimiz Hatemül Embiya olmuştur. 
Kitabı da Kuran-ı Azim'dir. Bu kitap da ekmeldtir.» 

Sayın üyeler, hemen belirtmek isterim ki, dinsiz
liği devlet eliyle teşvik etmek manasındaki bir laik
lik anlayışına, demir perde gerisindeki ülkelerden 
başka yerde rastlamak mümkün değildir. Okullarda 
Allah'a imanı ders vermekle eğer laiklik elden git
seydi, bugün Batı dünyasında bir tek laik ülke kal
mazdı. 

Laik maarlif diye diye milyonlarca genci kurban 
verdik. Aynı anlayışla gidersek, bir gün ortada laik
liğini koruyacağımız bir devletin de kalmadığını gö
receğiz. Bu devlet kendi yetiştirdiği bir gençlik tara
fından tahrip edilstin diye mi kuruldu? 

Devletin istikbalini, memleketin asayişini, mille
tin huzur ve saadetini düşünenler, yeni nesilleri ima-. 
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nına ve manevi değerlerine sahip olaralk yetiştirmek 1 
ve şimdiki gençliği de içine düştüğü imansızlık çu-" 
kurundan kurtarmak üzere kollarını sıvamalıdırlar. I 
Kendileri dine taraftar olmayanlar bile buna mec
burdurlar. Zira ortada başka çare yoktur, başka ça- I 
re araştırmak için vakit de yoktur. 

Sayın üyeler, sömürgeci devletler, bilhassa son I 
bir asırdan berli Türkiyemiz üzerinde esaslı bir çalış- I 
ma içinde bulunuyorlar. Öyle sanıyorum ki, bu ha- I 
kikati hepimiz kabullenmek zorundayız. Kürsüler, I 
ders kitapları, basın ve yayın âdeta yabancı kültür I 
pazarları durumuna geldi. Nesiller tarihi kitaplığın- I 
dan koparıldı, kendi değerlerine yabancılaştırıldı. I 
Oğuz destanlarından habersiz Türk çocukları put- I 
perest Grek'in, Homeros'unu ezberledi. Tarih kıitap- I 
[arında Romüs ve Romülüs'ü emziren dişi kurdun I 
resimlerini bütün eğitim kademelerinde ısrarla gören I 
vatan çocuğu, kendi destan motiflerinden özellikle I 
korkutuldu. Bugün, Bozkurt motifini görünce ürpe- I 
ren ve fakat evinde Afrodiit heykelini bir övünç sem- I 
bolü olarak en gösterişli köşelere oturtan acaip bir I 
aydın tipi yetiştirildi. Tarihin en büyülk inkilapçısı, 
bütün sahte matbuatların yıkıcısı Hazret i Muham- I 
med (A.S.) ve onun izinden giden Yüce Türk ve ts- 1 
Ham uluları, «Ne örümcek ne füsun, Ka'be Arab'ın 
olsun.» zırvalan ile kötülenlirken, Luther, Kalven ve 
benzeri papazlar ısrarla büyük ve örnek ıslahatçılar I 
olarak genç beyinlere yerleştirildi. I 

İç ve dış düşmanlar el ele vererek bizi bu duru
ma getirdiler. Şimdi büyük bir şok ile uyanmışa ben
ziyoruz. Sömürge eğitiminin, kültür emperyalizmimin, 
beyin göçünün, ilim adamı korsanlığının, yıkıcı eği
timin, kalite buhranının, millete ve devlete yabancı-, 
laşmanın, halk - aydın çatışmasının, ne demek oldu
ğunu bütün dehşeti ile yaşamış ve öğrenmiş bulun- I 
maktayız. Şimdi sıra tedavide; tedavti, rahatsızlığı I 
meydana getiren sebepleri ortadan kaldırmak veya 
etkisiz kılmakla mümkün olabilir ancak. 

Değerli üyeler, vatan sathında ve millet arasında I 
göreceğimiz her güzelliğin arkasında bir öğretmen 1 
emeğinin bulunduğuna kaniyim. Maalesef bunun ter- I 
si de doğrudur. Kinlerin, kanların, düşmanlıkların, j 
yabancılaşmaların, hepimize ıstırap veren içtimai za
afların, facia çapına ulaşan çirkinliklerin arkasında 
da, yabancı ve zararlı ellere geçmiş eğitim çarkının I 
birinci derecede tesirleri vardır. Eğer sadece netice 
ve tezahürlere takılıp kalmaz da sebeplere inerek me- I 
selelerimizi tettkik edersek, bugün hepimizi uğraştı- I 
ran, üzen belli başlı dert ve davalarımızın altında dai- J 

— 555 

ma sab;!t bir unsur halinde bir hususu görürüz ki o, 
gayri milli eğitim tatbikatının tahripkâr tesirlerinden 
ibarettir. 

Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunumuzdan 
itibaren bizim mevzuatımızda da eğitimin mutlaka 
milli olmak zarureti kabul, ifade ve tescil olunmuş
tur. Ne yazık ki, yazılı m'etinlerle tatbikat her zaman 
birbirine uygun olmamaktadır. Bir yıldan beri, Ana
yasaya, Milli Eğitim Temel Kanununa, akla, ilme, 
millet ve memleket gerçeklerine rağmen, gayrı milli 
bir eğitim tatbikatı, daha doğrusu gerçek bir eğitim 
tahribatı ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu tahriba
tın acılarını Türkiye uzun yıllar çekecek, şimdiden 
başlansa bile telafisi çok uzun zaman ve emek sarfını 
gerektirecektir. 

Milli Eğitim Bakanını bir hususta çok başarılı 
bulduğumu da belirtmek isterim. Sayın Bakan, işini 
sessiz ve derinden giderek yapmıştır. Bir yıl içinde 
Türk milli eğitiminin bütün kumanda mevkilerini ve 
belli başlı bütün müesseselerini aşırı solcu unsurla
ra, TÖB - DER'in militanlarına teslim ve bütün mil
liyetçi, yani gerçek eğitimci idare, ve öğretim eleman
larını tasfiye etmiştir. Bu işi son derece maharetle 
yapmış, kendi şahsını birinci derecede tenkit hedefi 
olmaktan çıkarmanın yolunu da bulmuştur. Kendisi
ni bu seibeple tebrik etmek gerekir. 

Sayın Bakan, efkârı umumiye ve Meclisler önün
de daima surdti haktan beyanlarda bulunmuştur. Her 
defasında yaptıklarının tersini söylemiş veya söyle
yebildiklerinin tersini yapmıştır. 

Çivi çiviyi söker hesabı, Ecevit Hükümeti zulmü 
zulümle perçinlemiştir. Resmi ve gayrı resmi eşkiya-
nın terör ve tedhiş perdesi arkasında Sayın Uğur, 
rahat iş görmüş ve eğitim düzenimizin bütün milli 
çarklarını parçalamıştır. 

Sayın milletvekilleri, solcu Halk Partisi iktidarı
nın gayrı milli, gayrı ciddi, gayrı ilmi eğitim tatbi
katını, çap ve seviyeleri bakımından büyüklü küçüklü, 
fakat mahiyet ve delâletleri bakımından hepsi de bi
rinci derecede ehemmiyetli, mübalağasız yüz bin ha
dise ve gere/ekle huzurunuzda açıklayabilme imkânı
mız vardır. Kendilerinin muhalefette iken mesele di
ye huzurunuza getirdikleri, zabıtlara geçirdikleri hu
suslar ölçü alınırsa bu sayı milyonu da geçer. Ben bu 
konuşmamda sadece tipik olan bazı vakaları huzu
runuza getireceğim. Yaşadığımız milli eğitim felake
tinin ancak birkaç yaprağını aralayacağım. 

Gazi Eğitim Enstitüsü, eğitim enstitülerinin en 
büyük ve en kıdemlisidir. Bu müessesenin başına 
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Necdet Uğur'un getirdiği adam, aşırı solcu, ideolojik 
hüviyeti her seneki mesleki sicilinde yazılı en son 
görevi DÎSK'in Marmara Bölgesinde eğitim sekre
terliği olan birisidir. Öğrenciliğinden itibaren aşırı 
sol faaliyetlerin içinde bulunmuş, muhtelif zaman
larda mahkemelere düşmüştür. «Komünizm propa
gandası, dini tezyif, Orduya ve Türklüğe hakaret» 
itham edildiği suçlardır. Sayın U^ur, şîmdi rütbesi 
yükseltilerek Öğretmen Okulları Genel Müdür Yar
dımcılığına getirilmiş olan bu adamın dosyasını ve 
karteksini, eğer tahrif ve tahrip edilmedi ise, eminim 
huzurunuza getiremeyecektir. Şahsın ismi bende. 

Milli Eğitim Bakanlığı Müdürler Komisyonunu, 
8 . 3 . 1973 tarih ve 83 numaralı kararı ile, Türk 
Ceza Kanununun 142 ve 159 ncu maddelerini ih
lalden mahkûmiyeti sebebiyle meslekten ihraç edilen, 
aynı sebeplerle yedek subaylık hakkı elinden alına
rak askerliğini er olarak yapan ve CHP'nin geçen 
iktidarındaki meşhur ve mahut Af Kanunundan son
ra Diyarbakır'da eğitim enstitüsü öğretmenliğine ge
tirilen, 1975 - 1976 öğretim yılı başında bu görevin
den alınarak ortaöğretimde görevlendirilen biri var
dır. Bu şahıs da şimdi öğretmen yetiştiren okulların 
en üst derecelisi olan Ankara Yükseköğretmen Oku
lunun Müdürüdür. Mahkeme kararı ile sabit gayrı 
milli kişilik faaliyetleri dolayısıyla Orduda Asteğ
menliğe dahi layık görülmeyen adamı Necdet Uğur, 
Türk Ordusuna nispet yaparcasına en yüksek mekte
be müdür yapmıştır, tsmi mahfuzdur. 

Sayın CHP'li üyeler, ben huzurunuza alelade bir 
partizanlığı getirmeye çalışmıyorum. Türkiye bugün 
o haldedir ki, partizanlığa çoktan razıyız. Samsun 
îli Gençlik Kolu Başkanınızın aynı ilde öğretmen 
lisesine öğretmen tayin edilmesi, Bursa adaylarınız
dan birinin İnegöl lisesine müdür yapılması gibi bir
çok örnekler üzerinde durmuyorum. Milli eğitimin 
bütün hassas noktaları Halk Partisi sempatizanları
nın değil, aşırı solcuların elindedir. Milli Eğitim 
Bakanlığına CHP'nin değil Türkiye Komünist Parti
sinin emriyle hareket eden (TÖB-DER'in ilkeleri hâ
kimdir. Elimde belge var, vaktim kalırsa açıklayaca
ğım, TÖB-DER'in emirlerini. 

TÖB-DER bünyesinde Leninciler, Maocular var
dır. TÖB-DER'de Halk Partili öğretmen çok küçük 
ve tesirsiz bir azınlıktır. Bu aşırı Solcu grup sizin 
kanadınızın altında gelişmekte ve fakat en başta 
sizin gövdenizi kemirmeye hazırlanmaktadır. Bugün 
Gazi Eğitim Enstitüsünde TÖB-DER'li ve aşırı sol
cu olmak tabii sayılıyor ve öğretmenler birbirlerinin 

— 556 

sadece hangi fraksiyondan olduğunu merak edip so
ruyorlar. Eskiden beri orada bulunan ve size sem
patizan bazı öğretmenlerin bu sorular karşısındaki 
tereddütleri «Yoksa siz Halk Partili misiniz?» diye 
istihza ve küçümseme konusu yapılıyor. 

Bakanınız belki bunları size söylemez, söyleye
mez. İşte ben söylüyorum. Bu mesele bir parti me
selesi değildir, millet meselesidir, rejim meselesidir 
ve bu haysiyetle, hepimizin meselesidir. Parti gay
reti bize milli meseleyi unutturmamalı, parti tassubu, 
gözünüze, idrakimize perde olmamalıdır. Bakınız bu 
işlerde ya gönüllüdür veya bazı şeylere gönüllü olma
sa da mahkûmdur. Her iki halde de sizlere çok büyük 
vebal ve mesuliyet düşmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk büyükleri bir par
tinin büyükleri değil, bütün Türk milletinin büyük
leridir. Bizden asırlarca önce yaşamış ve bizlere şe
ref ve iftihar mirasları bırakarak ebediyete göçmüş 
atalarımızı, bugünkü siyasi mücadelemize göre tas
nif edip haklarında tutum tesisine kalkışmak tarihe 
karşı cinayettir. Bu cinayeti Necdet Uğur'un ba
şında bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı ilk günden 
işlemiş ve halen işlemeye devam etmektedir. Bir
çok öğretmen tarihini sevmekten, öğrencilerine «Siz 
şerefli ve büyük ataların çocuklarısınız» telkinini yap
maktan hesaba, kitaba çekilmektedir. 

Adı : Kâzım Çakmak, Görev yeri : Karaman 
Ticaret Lisesi, Branşı : Meslek Dersleri Öğretmeni, 
Tahkikatı yapan muhakkikler : İlköğretim müfettiş
leri; Durmuş Karatay, Kemal Sorgun. Sorulan Soru : 
l/A sınıfında öğrencilere hitaben «Arkadaşlar, siz
ler Fatih'in torunları milliyetçi gençlersiniz diyerek 
siyasi mahiyette konuşma yaptığınızı» 

Aynı okullara, aynı soruşturmada bir diğer öğ
retmen, adı : Enver Akça. 

«Türk milliyetçiliğin esasları hakkında konuşma 
yaptığınızı, bu mahiyette ödevler verdiğinizi, komü
nizmin aleyhinde olduğunuzu söyleyerek, bu istika
mette ödevler verdiğinizi...» 

Değerli arkadaşlarım, bu soruşturma Bulgaristan' 
da veya Rusya'da değil, milliyetçiliği Anayasanın 
başına ve Milli Eğitim Temel Kanununun amaç mad
desine geçirmiş ve tekrar tekrar, kuvvetlendirerek 
muhtelif maddelerde zikretmiş Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içinde yapılmaktadır. Türk milliyetçiliğinin 
esaslarını telkin etmek ve komünizmin karşısında ol
mak bir Anayasa ve kanun emridir. Bunun aksini 
yapmak, zıddını söylemek suç olabilir. Türk milliyet
çisi olmaktan ve komünizmi sevmemekten Milli Eği
tim Bakanlığı niçin gocunmaktadır?. 
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Adı : Osman Küpçük, Görevi : İlkokul Müdürü. 
Soruşturmayı yapan İlköğretim Müfettişi Mehmet 
Durak, Vilayeti Ordu. Soru ; «Okulunuz salonunda 
Türk Büyükleri köşesini ne zaman düzenlediniz? 
Türk Büyükleri sizce sadece resimleri olan Fatih, 
Yıldırım, Yavuz, Kanuni, Mimar Sinan, Namık Ke
mal, Mehmet Akif Ersoy, Alparslan'dan mı ibaret
tir? Sadece bunları asmaktan amacınız nedir? Plan
larınızda çocukların ses gelişim düzeylerine denk düş
meyen, yaşantı alanlarına eğitsel yönden giremeyen 
(Ceddin Deden) ve diğer marşlara yer verişinizin ne
denleri nelerdir?» 

Değerli arkadaşlarım, bütün okullarda olduğu gi
bi bu okulda da ayrıca bir Atatürk köşesi, Atatürk 
büstü ve bütün sınıflarda Atatürk resmi vardır. 

Şimdi ben Milli Eğitim Bakanına soruyorum : 
«Sayın Uğur, Mimar Sinan'dan, Mehmet Akif'den, 
Namık Kemal'den, Fatih'den, Yavuz'dan, Kanuni' 
den, Alparslan'dan ve tarihimizin büyük, şerefli ve 
muzaffer sesi mehterden, milli marşlardan siz niye 
rahatsızsınız? Türk çocuklarına bunlar öğretilmeyecek 
de kimler öğretilecek, bunlar söyletilmeyecek de ne 
söyletilecek? 

Bütün okulların 1 Mayıstaki Taksim Meydanına 
döndürülmesini mi istiyorsunuz? Buna kimsenin gücü 
yetmeyecektir bilesiniz. Türk tarihi adamı fena çar
par bilesiniz. 

Tarih 27 Haziran 1978 Salı, yer Münih Başkon
solosluğumuz; Müfettiş Ahmet Maruf Buzcugil, 
Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, tef
tiş yurt dışında olunca Sayın Başkan zahmeti göze 
alıp bizzat gitmiş, 26 Haziran'da Maocu bir kuruluş 

* olan Halkçı Devrimci Derneğine uğrayıp gerekli bil
gi ve talimatı aldıktan sonra Başkonsoloslukta öğret
menleri hesaba çekiyor. Muhataplarından birisi Meh
met Işık, kabahati çocuklara Türk destanlarını okut
mak. 

Öğretmen bu soruya cevap verirken «Bu kitap, 
Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde öğren
cilere tavsiye edilmiştir, Tebliğler Dergisi de işte bura
da, buyurun» diyor. 

Sayın Bay Başkan öfkeleniyor ve genç idealist 
öğretmeni gurbet ellerde kahredecek şekilde «Böyle 
bölücü, taraflı destanları okutmayın efendim» diye 
azarlıyor. 

Almanya'da Türk çocuklarına Türk destanlarını 
okuttuğu için takdirnameye müstahak bir öğretmeni 
suçlu gibi hesaba çekip hicrana, inkisara düşüren bir 
tatbikata esef ediyorum. Türk destanlarını bölücü ve 

taraflı bulan bu zihniyete acıyorum. Yeminine sâ
dık, vicdan sahibi bütün parlamenterleri böylesine 
milli bir facia tatbikatçılığının ardından çekilmeye 
davet ediyorum. 

Böylesine bir tutum içerisine giren CHP, altı 
okla temsil edilen prensiplerinden biri olan milliyet
çilik prensibine ters düşmekte; yani kendi prensiple
rini yine kendileri çiğnemektedirler. 

Muhterem milletvekilleri, CHP muhalefette iken 
hukuka saygıyı dilinden düşürmezdi, yargı kararla
rının uygulanmasını isterdi. Bugün kendilerinden ay
nı saygıyı göremiyoruz. Danıştay'dan yürütmeyi dur
durma kararı alan 75 öğretmen ve idareciye Danış
tay kararı uygulanmamıştır. 

Bundan daha feci olanı da şu ki, Milli Eğitim 
Bakanlığı' Danıştayı yanıltıyor, resmen yanlış beyan
da bulunuyor. Evrakını bizzat gördüğüm biri ba
yan, biri erkek, 2 Fransızca öğretmeninin Danıştay' 
da açıkları davaya karşı Bakanlıkça gönderilen savun
mada, «Yapılan teftiş neticesinde bu öğretmenlerin 
branşlarında yetersiz oldukları anlaşılmıştır» denili
yor. 

Bayan öğretmen, okulunu pekiyi derece ile ilk üç 
arasında bitirmiş, yıllarca muhtelif kademelerde ba
şarılı öğretmenlik yapmış ve Gazi Eğitim Enstitüsü
ne bu ders yılı başında tayin olmuştur. 

Bildiğiniz gibi CHP iktidara geldiği zaman okul
lar açılalı 1,5 ay olmuştu. Bu öğretmen annesinin 
rahatsızlığı ve bilahara vefatı dolayısıyla izinli sa
yılmış ve 1,5 ayda fiilen ancak 10-15 gün öğretmen
lik yapabilmişti ve hiçbir tahkikat, teftiş geçirmemiş, 
sorguya, suale muhatap olmamış, ifade vermemiş, sa
vunma yapmamıştır. 

Yüksekokullarda mutat periyodik teftiş yoktur. 
Ders teftişi münferit ve müşahhas olarak ancak özel 
muciplerce yapılır ve bu itibarla bir öğretmenin ken
disi haberdar olmadan teftişe tabi tutulmasına im
kân ve ihtimal yoktur. Zaten Halk Partisi gelir gel
mez okulları kapatmış ve hakkında işlem yaptığı bu 
öğretmenleri tanımamış, birlikte çalışmamıştır. 

Hakkında aynı savunma yapılan erkek öğretmene 
gelince; bu öğretmen 1974 yılında Üstündağ zama
nında açılan eğitim enstitüsü öğretmenliği ihtihanını 
kazanarak Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Fransızca öğ
retmenliğine tayin olunmuş ve bilahara naklen Gazi 
Eğitime gelmiş, burada meslektaşlarınca Bölüm Baş
kanı seçilmiştir; başarılı bir öğretmendir. 

Danıştaya yazılan Bakanlık savunmasında ifade 
edildiği gibi herhangi bir teftişe, tahkikata mevzu 

I ve muhatap olmamıştır. 
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Bakanlık bu öğretmenlerin yazılı bir ifadesini 
göstermeyecektir. İfadeye çağırdıklarının gerçekten 
bir ders teftişi geçirdiklerine dair bir tek delil ibraz 
edemeyecektir. 

IMiîli Eğitim Bakanlığını Danıştaya karşı yanlış 
'beyanda bulunmalkla itham ediyorum. Milli Eğitim 
Bakanı da çıksın beni yalanlasın Veya Şahsen iştiraki 
yoksa şimdi Ortaöğretim Genel Müdürü yaptığı bir 
hanımın kendisini de aldattığını veya atlattığını itiraf 
etsJin. Esasen hadise bu 2 vakadan da ibaret değil
dir. Yüzlerce öğretmen hakkındaki tahkikat deryaları 
düzmecedir, masa başında hazırlanmıştır. Bu düzmece 
evrakla, sahte tahkikatlarla öğretmenler, idareciler 
perişan edilmiştir. Bu evrakın içinde öğretmenlerin 
ifadeleri yoktur. Olsa olsa muhbir 'ifadeleri ile yalancı 
şahitlerin ifadeleri vardır. Çoğunda ona faile lüzum gö
rülmemiştir. Görevden alınan mlilli eğitim müdürleri ile 
eğitim enstitüsü müdür, öğretmen ve idarecileri hak
kındaki tahkikat evrakı, Yüce Meclisimizin tetkikine 
sunulsun; bu sahtekârlıklar, Anayasa ve hukuk dışı 
keyfi uygulamalar, meydana çıkacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın, öğrencilerin öğrenim
lerini sürdürebilmelerinin sağlanması, okulların öğ
renime açık tutulmasının temini! yolundaki gayet açık 
ve yerinde emirlerine rağmen, adeta Sayın Cumhur-
•>aşkanırnızın emri ayaklar altına alınırcasına, sebep
siz yere öğrenciler okuldan atılmakta, (sürülmekte, 
keyfi olarak birçok eğitim enstitüleri kapalı tutul
maktadır. İzniniz olursa, Türkiye çapında oynanmak 
istenen oyunlara ışık tutması ümidi ile, sadece Elâzığ 
ilindeki, yanlış ve kasıtlı uygulamayı, yüksek Vicdan
larınıza ve takdirlerinize arz etmekle yetineceğim. 

Elazığ Eğitim Enstitüsü 1977 - 1978 öğretim yılı 
Kasım ayın'da Kız Öğretmen Lisesi bünyesinde açıl
mış olup, 3 ay öğretim yapmıştır. 27 Ocak 1978 ta
rihinden sonra Türkiye^deKİ tüm orta dereceli okul
larla ve eğitim enstitüleri ile birlikte sömestr tatiline 
sokulmuş ve bir daha da açılmamıştır. Okulun öğre
time açık olduğu 3 aylık süre içinde hiçbir hadise 
olmamış, öğrendiler de eğitim ve öğrenimlerini dü
zenli bir şekilde yürütmüşlerdir. Mart 1978 tarihin
de Bakanlığın emri ile okulun kontenjanı yükseltile
rek, öğrenci mevcudu 160'a çıkarılmıştır. Durum bu 
safhada iken, Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'deki 
eğitim enstitülerini peyderpey öğretime açarken Ela
zığ Eğitim Enstitüsü yersiz bahane ve oyalamalarla 
açılmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Okul
ları Genel Müdürlüğünce, öğrenci derneği başkan
larına gönderilen, 29 Kasım 1978 tarih, 310/750 ve 
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57448 sayılı yazı ile aynı husus belirtilmiş, Valilikçe 
gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması halinde okulun 
açılacağı belirtilmiştir. Aynı yazıda istekli öğrenci
lerin, Erzincan ve Bingöl Eğitim enstitülerine, 1977 -
1978 öğretim yılı için devam edebilecekleri de belir
tilerek, bu konuda Milli Eğitim 'Bakanlığının, 
17 . 10 ,. 1978 gün ve 55889 sayılı onay yazıları da 
örndk gösterilmiştir. 

Bu durum karşısında, 1977 - 1978 öğretim yılma 
ait öğrenimlerini tamamlamak için, Erzincan ve Bin
göl Eğitim Enstitülerine başvuran öğrenci ve velilere 
adı geçen okul müdürlüklerince, «Milli Eğitim Ba
kanlığının bu konuda verdiği karar bizi bağlamaz» 
cevabı verilmiş ve öğrenciler okullara kabul edilme
miştir. Sadece sayıları 13 civarında olan bir grup öğ
renci, Erzincan Eğitim Enstitüsünce okula kabul edil
miştir. Bu haksız ve yersiz uygulama karşısında veli
ler ve öğrenciler, ilgili makamlara bu arada Cum
hurbaşkanlığına da başvurmuşlardır. Cumhurbaş
kanlığı, öğrenci derneği başkanlığınca gönderilen tel 
dilekçeyi, 24 . 11 . 1978 gün ve 3/6697 sayılı yazı ile 
Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne göndermiş 
ve konunun incelenerek kendilerine malumat verilme
lerini istemiştir. 

Bunun üzerine Öğretmen Okulları Genel Müdür
lüğü bu dilekçeyi inceleyerek, Cumhurbaşkanlığına, 
18 Ocak 1978 tarih ve 02307 sayılı yazı ile cevap ver
miştir .Cumhurbaşkanlığı, Genel Müdürlükten alınan 
bu cevalbın bir nüshasını öğrenci derneği başkanlığına 
göndermiştir. Adı geçen yazıda «Elazığ Eğitim Ensti
tüsünün açılması için Valilikçe gerekli güvenlik ted
birleri alınarak bu konuda Bakanlığa teminat veril
mesi gerekmektedir.» denmekte ve bu konudaki ça
lışmaların sonuç safhasında olduğu ve en kısa zaman-" 
da okulun açılacağı belirtilmektedir. 

Bu arada öğrenci velilerinin Elazığ Valiliğine yap
tıkları başvurular sonucunda Valilikçe her türlü ted
birin alındığı ve okulun açılmasında bir mahzur ol
madığı anlaşılmış, ancak, açılması için Milli Eğitim 
Bakanlığının emir vermediği belirtilmiştir. Hatta 
Elazığ Valisi okul açıldığı takdirde her türlü güven
lik tedbirinin alınacağını, öğrenim özgürlüğü ve can 
güvenliğinin sağlanacağını söyleyerek okulun açılması 
bakımından önemli kararlar belirtmiştir. Bu konuda 
'benim yapacağım bir şey yoktur demiştir. 

Bu açıklamadan anlaşılacağı üzere Milli Eğitim 
Bakanlığı asılsız yazılarla Cumhurbaşkanlığı yüksek 
makamını oyalama yoluna gitmiş ve sebepsiz olarak 
kapattığı okulun açılması hususunda iyi niyetli dav-
ranmamiştuv 
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Okul aile birliğinin dilekçeleri üzerine, Eğitim Ens
titüsü Müdürlüğü 27 . 12 . 1978 günü öğretmenler 
kurulunda konuyu düşünerek, Eğitim Enstitüsünün 
Bakanlıkça uygun görülecek bir tarihte açılması için 
görüş birliğinde olduklarını bildiren yazıyı 27.12.1978 
tarih ve 510/1291 sayılı yazıyla Elazığ Milli Eğitim 
Müdürlüğüne intikal ettirmişlerdir. Elazığ Eğitim 
Enstitüsü Öğrenci Derneği Başkanlığının başvurusu 
üzerine, Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü 
29 . 12 . 1978 tarih .ve 61579 sayılı yazısıyla okulun 
netten kapatıldığını ve bu konuda enstitü görüşünün 
'belirtilmesini Elazığ Eğitim Enstitüsünden Sormuştur. 
Elazığ Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü konuyu bütün 
gelişmesiyle anlatarak, 4 . 1 . 1979 tarih ve 510/10 
sayılı yazısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Okul
ları Genel Müdürlüğüne müspet mütalaa'sıru bildire
rek, okulun açilma'sı için Bakanlığın emrinin dışınlda 
hîçibir engelin kalmadığını bildirmiştir. Öğretmen 
Okulları Genel Müdürlüğü Elazığ Eğitim Enstitüsü
ne yazdığı 5 Şubat 1978 tarih ve 511/5947 sayılı ya
zısıyla çok muğlak bir ifade kullanarak okulun ka
patılmasının gerekçesini açıklayamadan öğrencilerin 
13 eğitim enstitüsüne dağıtılmasını bildirmiştir. Da
ğıtma işleminin mecburi değil, öğrencinin isteğine gö
re ayarlanması da istenmiştir. Bu yolla öğrendiler 
başka okullara dağıtılarak, «okulda öğrenci kalmadı
ğı için okul kapatılmıştır» şeklinde aldatılma cihetine 
gidiimişfh'. 

6 . 2 . 1979 tarih ve 6188 sayılı Genelgenin 4 ncü 
maddesinde «... Bu öğretim yılında yeniden öğrenci 
alınmamış olan eğitim enstitülerinde ise birinci sınıf
larında toplam 30 öğrenciden daha çok öğrenci bulun
ması halinde öğrenim sürdürülecektir...» denildiği 
için, o'kul müdürlüğüne müracaat edilerek adı geçen 
genelgeye niçin uymadığı sorulmuştur. Okul Müdürü 
ise, Öğretmen Okulları Genel Müdürüne telefon et
tim; « 7 . 2 . 1979 tarih ve 6188 sayılı Genelge Elazığ 
Eğitim Enstitüsü dışındaki enstitüleri ilgilendirmek-

tddir.» şeklinde cevap verilmiştir. Öğrenci velîleri 
hu sefer de Elazığ Valisine giderek konuyu anlatmış
lardır. Elazığ Valisi bu genelge üzerine velilere halk 
vererek Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne tele
fon açmış ve başyardımcı ile görüşmüştür. Görüşme 
Sonucunda Genel Müdür Başyardımcısı, «Elazığ Eği
tim Enstitüsünün dağıtıldığını ve adı geçen 6188 sa
yılı Gnelge kapsamına Elazığ Eğitim Enstitüsünün 
girip girmediğinden bilgisi olmadığını beyan etmiş ve 
sonucun yazılı olarak b'İlahara b'ildirileceğin'i» söyle
miştir, 

Bundan anlaşılan şudur; Milli Eğitim Bakanlığı 
Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü okulu resmi
yette açık göstermekte, aslında verdiği telefon emir
leriyle de kapalı tutmaktadır. Bu durum bakanlığın, 
Elazığ Eğitim Enstitüsünü kapatmaya gerçek bir se
bep bulamadığını da ortaya koymaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Şaşmaz, süreniz doluyor, Lüt
fen toparlayın. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla)— To
parlıyorum Sayın Başkan. 

Netice olarak, bugün, Milli Eğitim Temel Kanu-
nununu kastederek Parlamento zabıtlarına geçmiş ifa
deleriyle, her satırından kan damlayan faşist kanun 
diyen bir zihniyet Milli Eğitim Bakanlığına hâkimdir. 
Bu zihniyet Türk milliyetçilerine ve Türk Milletine 
karşı kin ve intikam hisleri içinde düşmanlık etmek
tedir. Bunların idaresinde geçen her saniye, bizim için 
sonsuz kayıp demektir, zulüm, işkence, milli kültür 
ve mukaddes bildiğimiz her şeyin tahribi demektir. 
Milli Eğitim Bakanı Necdet Uğur ağır hizmet kusu
runu itiraf ile milletten özür dileyerek, en geniş şek
liyle bu facianın içyüzünü açıklayıp, istifa edinceye 
kadar suçun asli faili ve baş sorumlusudur. Bu Hükü
metten, bu Bakandan, bu Bakanlıktan kurtulmak, 
milli bünyenin daha fazla tahribine meydan verme
den bu facia sahnesini kapatmak da Parlamentonun 
son derece müstacel, başta gelen vazifesidir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, demin TÖB-DER'den, 
TÖB-DER'in milli eğitime baskı yaptığından belge 
göstereceğimi arz etmiştim. Boğazlıyan TÖB-DER 
Şubesi Yönetim Kurulu adına Başkan Galip Kır; 
«Önerilerimiz...» diye başlıyor ve devam ediyor, ne
ticeyi veriyorum: «Önerilerimiz aşağıdaki şekilde 
sıralanmıştır.» diyor... 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Şaşmaz, kısa kesin, 
müddetiniz bitmiştir efendim. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Arz 
ediyorum, bitiriyorum efendim. 

«Yukarda belirtilen hususları TÖB-DER Boğazlı
yan Şubesi olarak yaptığımız toplantılarda bölgenin 
acil sorunları olarak gördük ve anakademe saydığı
mız ve sorunlarımıza ışık tutacağını ve yardımcı ola
cağını umduğumuz Boğazlıyan CHP İlçe teşkilatına 
ve parti genel merkezine bildirmeyi uygun bulduk^ 
Gereğinin yapılması dileğiyle saygılar sunarız. 
24.1.19781» 

«Okulun adı, Uzunlu Atatürk İlkokulu: Öğretme
nin adı, Mustafa Kılıçaslan. 

Uzunlu Cumhuriyet İlkokulu, Halis Ovalı. Sarı-
kaya ilçesinde bulunmaktadır.» 
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«Mevcut kadronun tamamen değiştirilmesi. Ye
ni Fakılı Lisesi.» 

Daha yukarıda da uzunca isimler var. 
Bu kısacık belge bile TÖB - DER'in Milli Eği

tim Bakanlığına ne denli baskı yaptığını ve Milli 
Eğitim Bakanının da Cumhuriyet Halk Partisinin de
ğil, Türkiye Komünist Partisinden emir alan 
TÖB - DER'in emriyle hareket ettiğinin en güzel 
örneğidir. 

Bunu takdirlerinize arz eden Yüce Meclise say
gılar sunarım efendim. (MHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şaşmaz. 
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Seyit-

hanoğlu, buyurun efendim. (MSP sıralarından alkış
lar) 

MSP GRUBU ADINA HASAN SEYİTHANOĞ-
LU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 1979 yılı Milli Eğitim Bakanlığı ve üni
versiteler bütçesi üzerinde Grubumun görüşlerini sun
mak üzere huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Gru-

«I 

bum adına hepinizi saygıyla selamlarım. 
Arkadaşlar, huzurlarınıza bu konularla ilgili ola

rak muhtelif vesilerle daha önceleri de çıktım. Dik
katlerinizden kaçmamıştır ki, bu konularla ilgili mü
lahazalarımızı belirtirken, biz teknik teferruatla ilgili 
hususlardan çok, müesseselerin aslıyla, kökeniyle, 
künhüyle ilgili temel prensipler üzerinde duruyo
ruz. Gene öyle yapacağız., 

Meselelerimizi temel prensiplerle ilgili bir yak
laşımla ele almamızın bir sebebi var. Konunun tek
nik teferruatıyla ilgili bir yaklaşım tarzı, bizleri esas
tan saptırabilecektir. Daha açıkçası, teknik teferru
atla, ayrıntılarla ilgili bir tartışmaya girmek, sanki 
bizi, bütçenin temel esprisiyle mutabıkmışız da, sa
dece .ayrıntılarla ilgili bazı endişelerimiz varmış gi
bi, istemediğimiz bir duruma düşürecektir. Hakkı
mızda böyle yanlış bir izlenimin edinilmesinden ka
çınmak istiyoruz. 

Bu bakımdan milli eğitimle ilgili bütün konular
da meselenin künhüne eğilmek ve meseleleri böyle 
bir perspektiften ele almak eğilimindeyiz. Ayrıntı
lara girilerek yapılacak tartışmalar, sanki temel doğ
ru, bu temel üzerine inşa edilen bina kusursuz ve 
fakat sadece pencerelerin çerçevelerinde ufak - te
fek pürüzler varmış da şimdi biz bu ufak - tefek 
kusurların giderilmesi yolunda bir çaba içindeymişiz 
gibi bir izlenim verecektir. Oysa biz bu binanın te
melinden çatısına kadar yanlış bir kurgu üzerinde 
yükseltildiğine kaniiz. 

— 560 

21 . 2 . 1979 O : 2 

Arkadaşlar bu yanlışlıkların üzerinde durmamızın 
zamanı gelmiştir. Bu yanlışlıkların bu kürsüde ifade 
edilmesinin zamanı gelmiştir. Biz burada birçok ar
kadaşlarımızın zaman zaman ifade buyurdukları gibi 
suni bazı asgari müştereklerde birleşmeden bir fayda 
ummuyoruz. Suni olarak asgari müştereklerde birleş
mek teklifi, aslında herkes kendi temel yanlışlarını 
muhafaza etsin; fakat yüzeydeki benzerliklerini bir 
araya getirsin demekten başka bir anlam taşımaz. 

Bu yoldan kurulacak suni ittifaklar, suni görüş 
birlikleri hiçbir birleşmeyi sonuna kadar götüremez 

Bu yüzden suni asgari müştereklerde birleşmek-
tense, meselelerimizin kaynaklandığı temel yanlışlar 
üzerinde bir görüş birliği yapabilirsek, mümkündür 
ki, asgari müştereklerde birleşme yerine gerçek bir 
ittifak kurabiliriz. 

Biz milli eğitim konusundaki temel yanlışlığın, 
Batı'nın kültür hegemonyasının tesiri altında kala
rak, kendine mahsus sistemini bir kenara bırakıp, 
Batı eğitim sistemini benimsemesinde görüyoruz. Bu 
yanlışlığı gündeme getirmeden yapılacak her tartış
ma bizi içinde bulunduğumuz fasit daireden çıkarta-
mayacaktır. 

İşte bu yüzden bu temel yanlışın üzerindeki teşhi
simizi beraberce koymamız gerekmektedir. Bizim 
eğitim sistemimiz A'dan Z'ye Batı eğitim sisteminin 
bir kopyasından ibarettir. Batı eğitim sistemini o ka
dar kopya ediyoruz ki; Batı ülkelerinin kendi kültür
lerinin isterlerine göre geliştirdikleri her sistemi çok 
geçmeden üzerinde asla kafa yormadan «Bu madem 
Batılda vardır, öyleyse biz de hemen uygulamaya 
başlayalım» diye âdeta kör bir taassupla bu sistem
leri okullarımıza aktarıyoruz. 

Aktardığımız sistem bizim yerli kültürümüze, bi
zim ihtiyaçlarımıza uygun mudur diye bir an bile 
olsun düşünüldüğünü sanmıyorum. Bütün çaba o sis
temi bizim okullarımıza nasıl aktarırız noktasında 
toplanmaktadır belki. 

Şimdi bu okullarda birer Batı hayranı olarak, 
hatta deyimi kullanmaktan çekinmeyelim, birer Batı 
budalası olaraktan yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz Av-
rupa'daki meslektaşlarının hareketlerini hemen tak
lit etmeye kalkışıyorlar. 

Şujmahut öğrenci hareketlerinin Paris'te başlama
sının hemen akabinde Türkiye'ye sirayet etmesi bir 
tesadüf müdür? Fakat orada gerçekten bir öğrenci 
meselesi çerçevesinde olan olaylar Türkiye'ye gelir 
gelmez boyutlarını değiştirmiş, öğrenci meselelerinin 
çok dışında siyasi bir mahiyet ve veçhe göstermeye 
başlamıştır. 
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Burada belki bir kötü niyetin de sözü edilebile
cektir, fakat biz onun üzerinde durmuyoruz. Zama
nın muhalefet lideri, bu öğrenci hareketleri başladığı 
zaman, hatırlardadır, çok teşvikkâr ifadeler kullan
mıştı. Öğrencilerin işgal ve boykot olaylarını benim
sediğini ifade etmişti. Geçmiş bir hadiseyi hatırlata
rak huzurlarınızda lüzumsuz bir polemiğe girmek 
niyetinde değiliz. Fakat bu taklit zihniyetinin geti
receği felaketleri, yine aynı zihniyet içinde bulunan 
kimselerin değerlendirmekken uzak bulunabilecekleri
ni anlatmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, temeldeki yanlışlığı koruya
rak, temeldeki bozukluğu görmezlikten gelerek her
hangi bir konuda perakende ıslahat hareketlerine 
girişmek bize bir fayda sağlamayacaktır. O bakım
dan, burada üzerinde beraberce mutabık kalabilece
ğimiz husus, mevcut eğitim sisteminin çarpıklığının 
nereden geldiğini tespit etmek olmalıdır. 

Biz diyoruz ki bu çarpıklık, bu bozukluk kendini 
Batı'ya teslim etmekten ileri gelmektedir. Biz okul
larımızda yıllardan beri sözlerini birer nasüh gibi 
bellediğimiz Batı adamların öğütlerine göre öğrenci 
yetiştiriyor ve bu öğrencilerimizi okullarımızdan me
zun edip, idari mekanizmaya yerleştiriyoruz; fakat 
bu öğrencilere aşılanmış Batı hayranlığı, onların ha
yatları boyunca devam etmekte ve ülkenin geleceği, 
kaderi bu adamlara teslim edilmektedir. Şimdi bu 
adamların, ülkenin politikası bakımından nasıl bir 
hareket izleyeceklerini sormaya bile lüzum yoktur. 

Zihnen Batı'nın mağduru olarak yetişen bu öğ
renciler, ülkeyi siyaseten de Batı'nın mağduru haline 
getirmektedirler. 

Bir ülke başbakanı düşünülsün ki, ülkesinin ikti
sadi sorunlarının çözümlenmesi konusunda, aslında 
hiç de kendisinin çıkarları doğrultusunda çalışması 

- mümkün olmayan başka ülkelerden himmet dilesin. 
Kendi ülkesinin öz kaynaklarını harekete geçireceği
ne, bu kaynakları kurutmaya kararlı olan yabancı 
ülkelerden medet umsun. Bunu ancak, zihni Batı eği
timiyle kısırlaştırılmış bir insan yapabilir. Bu insan 
şahsiyet olarak mazur görülebilir; çünkü o tuttuğu 
yolu tek gerçek yol olarak görüyor, aslında ise o 
böyle görmeye alıştırılmıştır. 

îşte biz, insanımızı böyle yetiştiren bir eğitim 
sistemlinin değişitiriHmesirnin zaruretine inanıyoruz. 
Bu iş hamasi milliyetçilik sloganlarıyla da olmaz. Bu 
iş ancak kendi yerli kültürümüze sahip çıkmakla müm
kün kılınabilir. Kendi kültürünü, kendi şahsiyetini 
küçümsemeyen, onu hor görmeyen bir zihniyetin ye
niden ortaya çıkartılmasıyla mümkündür. 
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Arkadaşlarım, bu noktada, değindiğimiz bu yan
lışlık üzerinde samimiyetle görüş birliği etmedikçe, 
bulunduğumuz yerden kıpırdayamayacağımızı kabul 
edelim. Öncelikle bu temel yanlışın, yanlış olduğunu 
kabul edelim ki, çözüm yollarının neler olabileceği 
hususunda sağlıklı karar alabilmemiz mümkün ol
sun. 

Bir eğitim düzeni düşününüz ki, müziğinden fel
sefesine kadar okuttuğu derslerde, kendiner*örnek ve 
rehber olarak Batı'ya seçmiştir. Üniversiteler üzerinde, 
birazdan ayrıca duracağım; fakat şu sözümü lütfen 
dikkate almanızı istirham ediyorum: Kulağı Batı mü
ziği ile eğitilmiş ve o müziğe alıştırılmış bir kimse 
Beyaz Saray'a kolay kolay hayır diyemez, Krem-
lin'e kolay kolay hayır diyemez. Bu sözümü, basit 
bir hissiyatın ifadesi olarak kabul etmeyeceğinize ina
nıyorum. 

Uygarlığımızın yetiştirdiği fikir ve sanat adamla-
rını" bile, çarpık Batıcı bakış ve ölçülerle öğretme
ye kalkışırsanız; mesela bir Yunus'u, bir Mevlana' 
yi, bir Fuzuli'yi, bunların özüne hakaret edercesine, 
zorca ve komik bir tarzda hü>«ıanistleştirmeye ve laik 
Ibir açıdan yorumlayıp, öğretmeye çabalarsanız, böy
le bir eğitime millidir diyemezsiniz. Itri'yi tanıma
yan, İbni Kemal'i, Ebussuut Efendiyi bilmeyen ve 
anlamayan bir aydın yetiştirmeyi hedef almışsanız, 
konservatuvarınızla, opera ve balenizle Batı uygar
lığının verilerini baş tacı etmişseniz, bu, yurt için 
bir başka aydın tipini ortaya çıkarmayı amaç edin
mişsiniz demektir. Emperyalizme, hegomonyacılığı 
yenik düşmeye hazırlıklı, daha baştan Batı'ya mağdur 
bir aydın takımı yetiştiriyorsunuz demektir. 

Beyler bu ülke daha Peygamberinin adını bilme
yen gençlerin yaşadığı bir toplumdur. Batı fikriyatı 
içinde, ancak muayyen bir düşünür grubu ile mah
dut bulunan bir çeşit dinsizlik görüşü, bizim eğitim 
sistemimizin âdeta temel esprisini teşkil etmektedir. 

Bursa Tıp Fakültesinde, şu yakınlarda geçen bir 
olay şayanı dikkattir. Kantinde yemek duası yapan 
bazı öğrencilere bu fakültenin idaresi tarafından ce
za verilmiştir. Hadisenin yorumunu yüksek takdirle
rinize bırakıyorum. Bu hadisede yansıyan zihniyeti 
hangi ölçüyle değerlendireceksiniz ve hangi ölçüle
rin içine sığdırabileceksiniz? 

İnançları ve kıyafetleri sebebiyle fiilen cezalandı
rılan memurların ve okula sokulmayan öğrencilerin 
bulunduğu bir ülkede yaşıyoruz. Anarşi ve terör kol 
gezdiği halde, bu anarşi ve terörle hiçbir ilgisi bu
lunmayan hiçbir kimsenin zabıta vakasına şahit ol-
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madiği bir bölüm yurttaşlarımızın, öğretmen ve öğ
rencilerimizi tabii ve insani haklarından mahrum kıl
ma girişimlerinin yoğunlaştığı, kıyımlara uğratıldı
ğı bir dönemde yaşıyoruz. Fakat hemen belirtelim 
ki, ortada bizi şikâyette haklı kılacak bir manzaray
la karşı karşıya değiliz. Sistem kendi çocuklarını yi
yor. Görünüşteki zulüm, temeldeki çarpıklığın bir 
yansımasından başka bir şey değildir. Bununla be
raber, mevcut zulme boyun mu eğelim diyoruz? As
la. Bu zulmü ve bu zulmün müsebbiplerini gelin 
birlikte arayalım ve beraberce bertaraf edelim. Bi
zim şahıslarla işimiz yok; biz, meselenin kökenine 
inelim ve meselemizi kökünden çözümleydim diyoruz. 
Ama bu çözümde ayak bağı olanlar, bulunanlar olur
sa, elbet onlardan da bir hesap istenecektir. 

Gerçek ahlak ve din eğitiminden öcü gibi kaçını
lan, göstermelik olarak konulmuş bulunan bu çok 
yüzeysel dersleri bile saptıran, kitaplarını değiştiren 
bir eğitim uygulamasıyla karşı karşıyayız. Fakat biz, 
halihazır zihniyeti kökünden değiştirmedikçe, bu 
derslerin hakikatinin gelebileceğine de inanmıyoruz. 
Bu iş, bütün eğitim sisteminin, kafaların kökten de-
ğiştirilebilmesiyle mümkün olur. Aksi takdirde belli 
bir hat üzerinde, belli bir istikamete doğru giden bir 
trene 1-2 vagon daha ilave etmiş olmaktan başka bir 
iş yapmış olmayız. Oysa biz, o trenin gittiği istika
metin doğruluğundan kuşkuluyuz. Yanlış istikamete 
giden trene vagon ilave edilmesini değil, fakat o tre
nin doğru istikamete, doğru hatta sokulmasını, tre
nin hat değiştirmesini istiyoruz. 

İşin tuhaf tarafı şudur : Bu yanlış trene bir de 
yanlış müdahale var. Reçetesi, ideolojik yapısı her
kesçe bilinen bir öğretmen derneğinin sultası altın^ 
da bir Eğitim Bakanlığı var bugün. Bir yılı aşkın 
iktidarına rağmen, sınıflarında hala bir saat bile ders 
görülmemiş okulları, eğitim enstitüleri var bu Eği
tim Bakanlığının. Buna rağmen okullarda normal ders 
yapıldığı, yansız bir uygulama gerçekleştirdiklerini 
akıl almaz bir pişkinlikle iddia ve ilan eden bir Ba
kan var bugün. Okullarına doldurduğu, militan ol
maktan başka hiçbir vasfı, yeterliliği, yeteneği olma
yan, öğretmenlerine hızlandırılmış eğitim adı altında 
bir yıllık normal ders programını bir ayda tamamlata
rak bu memleket evladını hafife alan, bizzat eğitimi 
hiçe sayan bir eğitim uygulaması ve bu uygulamanın 
sorumlusu bir Bakan var bugün. 

Öğrencilerini yetiştirmeyi, onları eğitmeyi, bilgi 
sahibi kılmayı asla mesele edinmemiş, okul tezgâh
larında gazoz imal eder gibi, bir aylık derme çat

ma uygulamayla öğrenci mezun etmeyi marifet bi
len, alkıllara ziyan bir uygulama var bugün. 

Mahut Tanzıimattan bu yana, her gün problem
leri biraz daha yoğunlaşan, açmazları çoğalan eği
tim düzenini bu iktidar büsbütün bir kördüğüm ha
line getirmiştir. Bu kördüğümü onun mantığı için
de kalarak çözmek imkânsızdır. Bu kördüğümü 
Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti meydana getir
miştir. Bu zihniyetle bu problemlere yaklaşmayı 
bile mümkün görmüyoruz biz. 

Sayın milletvekilleri, üniversiteler üzerine görüş
lerimi ise şöylece açıklamak isterim: Eğitimin gaye
sinin, miMetimizi meydana getiren kişilerin kültür
lerini gdiştirlmeık, anlara milli bir şuur kazlaındırmak 
olduğunu söylemiştik. Ülkemizin planladığı hedefe 
ulaşması, her şeyden önce birbirini sevmesi, her
kesin de birbirine yardımcı olmasıyla mümkündür. 
Aynı şeylerin üzüntü ve sevincini müşterek yaşama
yan bir ülkenin varlığını uzun süre sürdürmesi bek
lenemez. 

Böylesine bir birliği gerçekleştirecek kurumlardan 
en önemlisi, temel eğitimimizin devamı niteliğinde 
olan iiniversitelerimizdir. Bu açıdan, bir ulusun 
Vazgeçilmez önemli kurumlarının başında üniversite
ler gelir. Millet yaşı ve görevi ne olursa olsun üye
lerinden, kendi paylarına düşen çalışmaları gerçek
leştirmelerini bekler. Bu yüzden üniversite öğreni
minin görevi, kişileri belirli alanlarda uzman ye
tiştirmek, işbirliğine, gönül birliğine, müşterek 
davranışa götürecek zihinsel yapılarını da biçimlen-^ 
dirmöktJir. Bu nedenle bir ülkenin gücü, dolayısıyla 
gelşmişliği, kültür zenginliği o ülkenin yükseköğ
renim kurumlarıyla belirlenir. Bu itibarla üniver
siteler kalkınma sürecinde oldukça önemli bir yer 
tutarlar. Çünkü kalkınma hamlelerinin planlan
ması ve uygulanması her şeyden önce üniversitelerin 
yetiştirdiği genç ve dinamik, aşklı ve azimli kad
rolara dayanır. 

Ülke gerçeklerinden ve halkımızın değerlerinden 
kopuk, yabancılaşmış, kapıkulu zdhniyetli eleman 
yetiştiren üniversitelerle ancak bulunduğumuz nok
taya gelebiliriz. Oysaki üniversitelerin görevleri her 
şeyden önce şunlar olmalıdır: 

Ülkemiz ihtiyaçlarına uygun değişik alanlarda 
bilimsel eğitim ve öğretim yapmak. 

Ülke sorunlarının çözülmesi yolunda gerekli teo
rik ve uygulamalı araştırmalar yapmak, elde edilen 
sonuçları yaymak. 
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Eğitim ve öğretimin tutarlı bir biçimde sürdürü
lebilmesi için gerekli öğretim üyesini ve yardımcısını 
uluslararası düzeyde yetiştirmek. 

Araştırma yapacak kurumları organize etmek, ge
liştirmek, kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık 
yapmak. 

Yalnızca öğretim çağında olan gençleri değil, 
toplumun bütününü daha güzel, daha güçlü ve daha 
mutlu bir ülke için eğitmek. 

Değişik alanlarda eğitici ve öğretici yayınlar 
yapmak-

Hepsinden önemlisi, ülkemizin geleceğinin mi
ntan olan âydinlafi yetiştirmek ve yönlendirmektir. 

Gerçekten ülkelerin bâşarılari* kültür düzeyleri, 
ekonomik güçleri, hepsinden öte bağımsızlıkları, 
üniversitelerin bu görevleri yapıp yapmamalarına bağ
lıdır. Bu başarı, bu bağımsızlık yükseköğretim ku
rumlarının sayısı ve kalitesiyle yakından ilgilidir. Bu 
yüzden yeni Üniversiteler Yasasında ve daha önce
kilerde benzer görevler hep tekrarlanmıştır. Ancak, 
ülkemiz yüksekeğitim kurumlarına bir göz atarsak, 
bir uçtan diğerine, en büyüğünden en küçüğüne 
kadar hepsinde yoğun bir anarşinin hüküm sürdüğü
nü görürüz. Çünkü, hepsi ülkemizin küitür değer
leri üzerine değil, Batı'nın kültür değerleri üzerine 
kurulmuştur, Hepsi Batı'nın değer yargılarını, yön
temlerini taklit etmeyi, kendilerine amaç edinmişler
dir. Görevleri, Batı hayat ve düşünce tarzını ül
kemize yaymak için Batı'nın ileri karakolu olmak
tır. Bu nedenle de her türlü orijinaliteden ve verim
lilikten yoksundurlar. Şimdiye kadar orijinal bir 
eser vermemişlerdir. Özellikle Cumhuriyet dönemlim
de, hiçbir bilim adamımızın eseri, diğer ülkelerde 
telif hakkı ödenerek alınmamıştır dersdk yanılmış 
olmayız. Gerçekten üyesi bulunduğumuz toplumun 
değerlerine, kültürüne, dünya görüşüne pesinlikle 
karşı, Baltaya ve kültürüne 'bilinçsizce bağlı bir zih
niyetin egemen olduğu ünivensitelerd:n orijinal ve 
tutarlı çalışma beklemek hayaldir. Böylesine bir 
üniversite içinde yeni bilgi üretmek bir yana, geliş
tirilen bilgileri bile izlemek mümkün değildir. 

Öte yandan, dünyada büyük bir kıpırdanma 
içinde olan ve geçmişte olduğu gibi yeniden dünya 
poitikaisımda ağırlığını hisısiettiren Müslüman ülke
lerin tarihlerine, ekonomilerine, sosyal yapılarına 
ışık tutacak olan paha biçilmez kütüphanelerimizin 
ve arşivlerimizin değerlenidirilmelerine de imkân yok
tur. 
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Sayın milletvekilleri, özellikle günümüzde do
ruk noktasına ulaşan bu kısır zihniiyeıtin, böyle bir 
kaygısı olmadığı gibi, yapılan birıtalkım biçimsel ve 
yüzeysel (sözüm ona) dtevriımferlıe bu palha biçilmez 
ıkaıynalklarımıza giden yollar tikahimı§tır. 

Üniversitelerimizde yapılan eğitim, diğer ülke- -
lerde çoktan terk edilmiş nazariyeleri ve usulleri, de
ğişmez gerçeklermiş gibi ezberletmek gayretimden öte 
bir şey değildir. Oysa Baitı'dla, bizim kültüritaüze, 
tarihimize ve eğitim düzenimize ilişkin çok yoğun ça
lışmalar yapılmaiktaldır. Bizim daha önce geliştirdi
ğimiz yöntemler oralarda uygulanmaktadır. işte, bu 
çorak Zihniyetten dlolaıyı anarşi üniversitelerde kol 
gezmteMesdiir; üniversiteden çıkarak bütün ülkeye ya
yılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, üniversitedeki bu kısır, tak
litçi, verimsiz zilhlnıiiyetin, politikada da yönetimde! 
bir uzantısı olan Guımhuriyet Halk Partisi zihniye-
tinin hazırladığı yeni üniversiteler yasası, söz konu
su zihniyetin kanunlaştırılmayıdır. Yer yer patlama, 
döneminde olan bazı üniversiteleri'miziın bu köle zih
niyeti sergileyecek kıpırdanışları da, bu yeni yasa 
ile mankûm edilmek isteniyor, Bu yasa, araştırma 
özgürlüğünü, bilimsel zihniyeti kısırlaştırmak için, 
çoraklaştırımaik için gündlemne getirilmiştir. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, zaten orijinallikten 
ve zihinsel bağımsızlıktan yoksun olan üniversiteleri
mizi, bütünüyle çoraklaştıracaktır. 

Yasanın daha öncekilerden tek farkı, üniversi
telerden yükselecek bağımsız bir şasi bastırmaya ya
rayacak mevzuattan öte bir şey değildir. Her tür
lü doğurganlığı, merkezi bir yönetimle sınırlandırı
lıp bürokrasiye boğulmak isteniyor. Bu, Cumhu
riyet Halk Partisinin öteben beri izlediği, za
man zaman değiştiriyormuş gibi gösterdiği zihni
yetin değişmediğinin bir göstergesidir. Cumhuri
yet Halk Partisinin insanımıza güvenmediğinin, de
ğerlerini paylaşmadığının açık bir örneğidir. Cum
huriyet Halk Partisi, giderek genişlemasini önleye
mediği, kendi değerlerimize bağlı bir gelişimi, ya
sa ile durdurmak gayretindedir. Yani, Üniversite
ler Yasası, böyle bir gayretin ürünüdür. Yeni Üni
versiteler Yasası ile Cumhuriyet Halk Partisi zihni
yeti, bütün yükseköğrenim kurumlarını tek bir ka
milin içinde toplayarak, tek tip, Batı'ya şartlı, kenidli 
politikasına uygun insanlar yetiştiren kurumlar ha
line getirmek istemektedir: 

Sayın milletvekilleri, bu politika yanlıştır. Öy
lesine bir sınırlama ülkemizde, daha büyük patl'a-
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malara sebep olacaktır. İşlemez durumda olan üni-
versitelsr, yalsal sınırlamalarla bütünüyle işlemez ha
le getirilecektir. Yeni yasa, üniversitelerin daha 
verimli olmak için, muhtevasız eğitimi ortadan kal
dırmak, bütünüyle Batı'ya ayarlı geleneği yıkmak 
yolunda hiçbir tedbir getirmemektedir. Mesela kül
tür haznelerimizin ve dünya nüfusunun ömeimlii bir 
kısmının dili olan Arapça'num, bilim dili olarak ka
bul edilmesi üzerinde niçin düşünülmemiş? italyanca, 
ispanyolca bilim dili de, Arapça değil mi? Bizim 
olduğu kadar, bütün Müslüman ülkelerin kültürünün 
ve büyük bir uygarlığın dili, kültür hazinelerinin 
analhtarı olan Arapça, üniversiiteleriımizıde niçin bir 
Batı dili gibi yaygın bir şekilde öğretilmiyor? Niçin 
hep biçimsel düzanlemıeter üzerimde durulduğu halde, 
üniversite kütüphanelerinin zenginleştirilmesi, ya
rarlı bir hale getirilmesi üzerinde durulmamıştır? 
Durulmaz. Durulmaz, çünkü bu üllkeımizdleiki ege
men zihniyetin yıkılması anlamına gelir. Neden üni-
versiltelbrin belirli bir konuda, bilgili kişiler yetiş
tirmesi yanımda, kültürlü, şuurlu, uiyargiarilığınıı-
zın değerlerine bağlı inlsangücü yetiştirilmesi üzerin
de durulmuyor? Niçin gereksiz bir yığın ayrıntı 
üzerinde duruluyor da; üniversiteyi, eğitimi, eko
nomi yi, politikayı yönlendirecek aydınların, öğre
tim üyeleriniln yetiştirilmesi üzerinde durulmuyor? 
Son olarak diyebiliriz ki üniversite, öğretim üyesi 
ve öğrencileriyle ülkemizin sorunlarını çözecek, ona 
dünya ulusları arasında yeniden eski yerini kazan
dıracak aydınlar ordusunun kaynağıdır. Onların 
çarpık bir zihniyetle yetiştirilmesi, ülkemizdeki her 
alandaki faaliyetlerin çarptırılması demektir. 

Büyük Bilgin Gazall'nin dediği »gibi, «halkın bo
zulması yönetimin; yönetimin bozulması da aydın
ların yüzündendir.» Aydınlan sağlıklı bir kültür
le, tutarlı bir eğitimden geçmedikçe ülkemiz bu
nalımlardan, sıkıntılardan kurtarılaimayacaktiir. Ül
ke ve dünya ölçüsünde bir eksiğimiz var. Tarih 
boyunca bilime ve teknolojiye büyük, katkıları ol
muş bir milletin hâlâ bir bilimler akademisi yok. 
Bütün kütüphanelerinin ve arşivlerinin bağlandığı 
sosyal ve kültürel araştırmalar merkezi yok. Bun-
larsız yasa yapmak ne getirir? 

Sayın milletvekilleri, kuşkusuz yasa tek başı
na ele alımca anlamsızlaşır. Üniversite, kemdi 
kültürümüze ve değerlerimize bağlı ve onları orta
ya koymaya yöneldiği ölçüde yasa önem kazanır. 
Yoksa bağlayıcı olur ve olacaktır da. Üniversi
tenin amacı ders vermek değil, öğrenmek ve öğ-

— 564 

| retmeiktir. Bunun için tüm ülke mektep olmalı ve 
öğrenme beşikten mezara kadar sürmelidir. Aksi 

j halde toplum, devlet, üniversite knsıriaşır, çorak-
I laşır ve donıar. 

Gerek maarifimizin, gerek üniversitemizin önü
müze yığılmış olan girift sorunlarına bu Cumıhu-

I riyet Halk Partisi Hükümetinin köktenci b'r çözüm 
I getiremeyeceğine, hali hazırdaki tutumuyla soron-

lrıimızı daha da çıkmaza götüreceğine imanldiğırnız 
için önümüze gatirilen bu bütçeyi yeterli bulma
mak durumundayız. 

I Hepinizi saygı ile selamlarım. (MSP ve MHP 
I sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın SeyÜman-
oğlu. 

Şahsı adına Sayın Mustafa Gazalcı, buyurun 
efendim. 

Süreniz 10 dakika Sayın Gazalcı. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Sayın Baş-
J kan, değerli milletvekilleri; geniş anlamda insan ya

şamını, doğumundan ölümüne değin etkileyen, eko
nomik ve toplumsal kalkınmada büyük etken olan eği
tim konusunda kişisel görüşlerimi sunacağım. 

Kendisine verilecek biçime göre eğitimin 2 görev 
ve işlevi vardır. Birincisi, sınıfına yafoancılaştırıcı, 
korkak, bencil, toplumsal olayların nedenlerine inme
den kişilerin olağanüstülüklerine bağlayan ve ekono
mik bozuklukları yazgıcı bir anlayışla kabul eden ki
şileri yetiştiren eğitim. 

İkincisi, bilinçlendiren, düşünme yöntemlerini öğ
reten, üretime katkıda bulunarak toplumsal gelişme
yi sağlayan, kendisiyle birlikte halkın mutluluğunu 
isteyen, özgür, demokratik kişiler yetiştiren eğitim. 

Bugünkü eğitim düzeni daha çok birincisine uyan, 
eleyici, toplumun gerisinlde kalmış, hele bu teknik 
ve teknolojinin gelişinde çağdışı kalmış bir görünüm 
sunmaktadır. 

Ülkemizin kimi bölgelerinde, oraların toplumsal, 
ekonomik yapılarına özgü, Anayasamızla ve Cumhu
riyet ilkelerimizle açıkça çelişen öğretim yapılırken, 
kentleşmenin ve sanayileşmenin olduğu bölgelerde de, 
okullarımız, büyük oranda toplumun, çağın dışında 
kalmıştır. 

Eskilerin tevhidi tedrisat dedikleri eğitim, öğre
tim birliği çoktan bozulmuştur. Okul öncesinden üni
versiteye değin, yaygın eğitim içerisi'ride, ekonomik 
yapımızla birlikte eğitimde de köklü bir değişikliğin 
yapılması gerdklMir. Milli Eğitim Bakanlığının, bir 
yıldır bir yandan okulları 'işgalden, günlük politika-
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dan, vuruşmadan uzaklaştırırken, bir yandan da baş- I 
tan sona bozuk eğitim düzenimizi değiştirmenin ha- I 
zırlaklarını yaptığını Bütçe Plan Komisyonundaki, 
Mecli'slerdeki konuşmalarından, Sayın Bakanımızın 
konuşmalarından ve Bakanlığın yayınladığı kitaplar
dan sevinerek öğreniyoruz. 

İnsan, kişiliğinin temelinin oluştuğu okul öncesi 
eğitimden, ilköğretim, ortaöğretim, üniversiteye de
ğin, yurt dışındaki ihmal edilmiş çocuklarımıza, çı
raklık ve teknik ve meslek konularında üniversiteler
le, kimi bakanlıklarla, bu konuda başarılı örnekler 
vermiş ülkelerle işbirliği yaparak Bakanlığın birta
kım projeler hazırladığım görüyoruz. 

Bir zamanlar o zamanın yapısı gereği, yani Tür
küye nüfusunun c/c 80'inin köylerde yaşadığı zaman, 
kırsal alanda-nasıl köy enstitüleri deneme'siyle iş eği
timi ve köyü içinden canlandırma uygulaması yapıl
mışsa, bugün de hızlı kentleşmenin, sanayileşmenin 
görüldüğü günümüzde, yeni istihdam alanları düşü
nülerek yeni bir uygulamanın hazırlığı içerisinde ol
duğunu görüyoruz. 

Burada hep zaman yitiriyoruz. Öbür grup arka
daşlarımız da hep yine belirli sözleri söylediler. Oysa, 
gerçekten Milli Eğitim Bakanlığı, Bakanlığın özlük iş
leriyle uğraşmaktan ve günlük politikadan uzaklaştı
rarak çok önemli, Türkiye'nin toplumsal gelişmesine 
ayak uyduracak birtakım hazırlıklar içindedir. Biz 
bekferdik ki, sayın grup sözcülerinin bu konulardaki 
görüşleri nelerdir, bunları söylesinler. 

Ben izninizle bu yeni hazrılıklar içerisinde, sevi
nerek öğrendiğimiz*hazırlıklar içerisinde, iş eğitimden, 
üretici eğitimden ne anladığınızı söylemek isterim. 

İş eğitimi, modeller üzerinde yapıp yıkarak değil, 
bizzat işin kendisini üreterek yapılmalıdır. Yani konu
tu yaparken duvar örmeyi, giysiyi dikerken dikişi öğ
renmelidir. Yaptığı işe yabancılaşmayan, ürettiğinin 
bilincinde olan, salt ayrıntıyı değil bütünü ahgılaya-
bilen insanlar yetiş t ir i 1 m elidi r. Eğitim planlamamız, 
bugünkü Türkiye'nin bozuk eğitim düzen yapısına gö
re değil, geleceğin ekonomik düzen değişikliğine ha
zırlayacak ve oralarda çalışacak insanlara göre yapıl
malıdır'. Makinenin parça'sı alarak yetişecek insanlar 
belki iş bulabilir, geçici bir süre orada para kazana
bilir; ama sürekli mutlu olamaz. Mesleik ve teknik 
eğitiminden geçen kişi, okulu bitirdikten sonra Dev
letin yardımıyla işini tek başına ve topluca yapahil-
melidür, o okulun atölyelerimde çalışabilmelüdar; ya
ni Devlet okullarında bugüne kadar çağdışı yapılan 
bir eğitim düzeni vardı. Şimdi birazcık ehlileştirerek, 
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yalnız işverenlere insan hazırlayan değil, gerektiğin
de topluca ve Devlet sektöründe çalışabilecek insan
lar yetiştirilmelidir. 

Sayın. Bakanlığımızın da böyle düşündüğünü görü
yor ve seviniyoruz. Yani her fabrika, kooperatif bir 
okul; her okul da bir fabrika gibi olmalıdır, Türki
ye'nin ekonomik yapısına, kalkınma'sına bir katkıda 
bulunabilmek için. 

Kısaca, yeni insan yetiştirebilecek kişi, teknik: bil
gilerin yanında özgür düşünebilen, bütünü algılayabi
len, yönetime katılan, kendini sömürtmeyen irtsan ol-
malıdı.'. 

Milli Eğitim Bakanı, bu çok önemli güzel hazırlık
ları yaparken, gerçekten birçok çevrelerle ilişki kur
maktadır. Kendi grup sözcüsü arkadaşımın söyledi
ği gibi, Eğitim Şûrasını da, yılda bir yapılması yasa 
gereği olan Eğitim Şûrasını da toplar, öğretmen ta
banının da görüşlerini alırsa mutlu oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, eğitim düzenimizde bir baş
ka önemli konu da; ölçme ve değerlendirmedir. Bu
gün, çağdışı uygulanan sınavlarla, binlerce, milyon
larca çocuk elenmekte ve harcanmaktadır. Ortaöğre
timde okuyanların hemen yarısı sınıf döndürülmekte, 
yüzbinlerce kişi üniversite kapılarından kovulmakta
dır. Kolejlerden, özel okullardan çıkanlar, üniversite
lerarası sınavı kazanırken, kırsal kesimlerden gelen 
köy çocukları, işçi çocukları kazanamıyor; rakamlar 
var, arkadaşlarım saydığı için üzerinde durmayaca
ğım. 

Eşit koşullarda yetişmeyen insanları eşit sınavdan 
geçirmek en büyük eşitsizliktir. Beslenmeîeri ayrı, 
toplumsal koşulları ayrı insanların önüne bir ip ge
rerek «Tümünüz buradan atlayacaksınız» dterisen'iz, 
Hakkâri'den rakamların gösterdiği gibi hiç kimse ka
zanamaz; ama kolejlerden, özel okullardan gelenle
rin c/c 90'ı girer. Üstelik şunu da biliyor bugünün 
insanı, ekonomik, yapımızın eğitimdeki başarıyı büyük 
ölçüde etkilediği, yani ekonomik yönden işi tıkırında 
olanların çocukları gidiyor. 

Şimdi, insafla bakmak gerekir, tümü mü zekidir o 
çocukların, özel okullara gidenlerin ve köydeki, kır 
bölgelerindeki insanların çocuklarının tümü mü geri 
zekâlıdır? 

Öğretmenlikten geldiğim için bağışlayın, ortaöğ
retimde bir dönemde 3 yazılı, bir sözlü, 1 ödev; 2 nci 
dönemde de aynı. Köyden çocuklar toplanır, 1 ay 
sonra öğretmen, zorunlu olduğu için, «Çıkarin birer 
kâğıt» der ve klasik biçimde sınavdan geçirir. 
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Arkadaşlar, demin de söyledim, ihsanların, değişik 
bölgelerden gelen insanların, eşit o'lmajya'n insanların, 
eşit koşullarda yarıştırılma'sı haksızlıktır, sen okuma
yacaksın demektir. Nitekim, o çocuklara zayıflar ve
riyorsunuz, pekiyiler Veriyorsunuz ve o çocuk biraz 
sonra eleniyor. Ortalöğretimdekilerin yarısı sınıf 
döndürülmektedir bugün. Onun için Dokuzuncu Eği
tim Şûrası ön toplantısında İzmir'de söylediğimiz 
görüşü yineliyoruz!: Klasik anlam'da yazılılar, ölçme 
değerlendirme kalkmalıdır, her insan kendi içerisinde 
denenmeli, kendi kendiyle yarışmalıdır. 

Yani, kendi içindeki ilerlemesi gözlem defterlerin
de tutulup, sonunda yargıya tutularak sınıf geçirme 
yapılmalıdır, sınıf döndürme değil. Aksi halde, ilköğ
retimde bir 'kısım insanları, ortaöğretimde biraz daha 
dîersiniz, yükseköğretimde daha çok elersiniz. Sena
toda eğitim görüşmelerini izlerken, Eğitim Bakanlığı 
yapmış bir sayın kişi ki, üyemiz, diyor ki: «'Belirli sa
yıdaki insanları tüm olanaklarla okutalım, gerisi ne 
olursa olsun.» Çök yanlış bir şeydir. 

Nitelik, büyük niceliklerden doğar. Eğitimin kay
nağı halktır. Bugün kanayan yaralardan birisi de oku
ma yazma konusudur. 50 nci yılını övünerek kutladı
ğımız ve dünyada gerçekten «Harf devrimi» olarak 
Ata'tür'k'ün yaptığı bu yıl, neyi gördük? 50 yıl sonra 
Türk halkının c/c 45'i okuma yazma bilmiyor. Ne de
mektir bu? % 45, nüfusun yarısına yakın insan ka
ranlık içindedir. Bu büyük bir kaynaktır, büyük bir 
güçtür. Yani ekonomide ve üretimde büyük bir güçtür 
ve bu insanlar karanlıkta tutulur, okumasız, yazma-
sızdır. Okuma yazma bir araçtır. Niçin böyledir, ni
çin böyle bırakılmıştır, niçin? 50 yıl sonra Cumhuri
yetin. utancıdır bu insanların okutulmaması. Bir yan
da insanları aya çıkaracaksınız, yurt dışında kolejler
de okutacaksınız, bugüne değin çarpık eğitim düze
ninin getirdiği yapı ile gövdenin büyük bir kısmı ka
ranlıkta olacaktır. 

Bugün Türkiye'nin yaşadğı birtakm çelişkiler var, 
bize utanç veren. Feodal yapıdaki in'slajnlar var ve 
oradaki ağalar bu ucuz emekli insanlar, bilinçsiz, ör
gütsüz insanları daha çok sömürebilmek için, oku
masız, yazmasız bırakabilmektedirler. Yani eğitim 
planlaması bugüne değin çarpık bir şekilde, özellikle 
1950 lerden sonra, yani köy enstitülerinin kapatılma
sı ile kasıtlı bir 'biçimde pl atılanım işitir. 

Köy enstitüleri kapatılmıştır, bol sayıda imam ha
tip açılmıştır. Biz dinsel duygulara.. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Hangi köyde okul 
vardı Sayın Gazalcı?.. 
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BAŞKAN — Sayın Gazalcı, lütfen toparlayın, 
süreniz doldu. 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Değerli ar
kadaşların, bugünkü... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sen de bir köyden 
geldin... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin hatibe lütfen. 
MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Evet, ben 

köy enstitülerinin yozlaştırılmış ilköğretmen okulun
dan, yatılı okullardan okuyarak geldim. Ama bir ki
şinin gelmesi şansı değil; biz frsat eşitliği üzerinde 
duruyoruz. Yani tüm çocukların, tüm insanların yete
nekleri içinde değerlendirilmesini işitiyoruz. Bizce 
her' insan bir değerdir. Eğitimin görevi, o değeri bu
lup ortaya çıkarmaktır, yoksa insanları elemek değil
dir; özetle 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başkanım toparhyo-
run'» 

Milli Eğitim Bakanlığımızın gelişen çağa, Türk 
toplumuna, kentleşen, sanayileşen insanlara, yeni 
istihdam alanlarına insan yetiştirmek için yaptığı ha
zırlıkları kıvançla, gururla görüyoruz. Üreten insan 
yetişti ritecektiii'. 

Bir yandan da diyoruz ve öneriyoruz; okuma yaz-
mao seferberliği tekrar büyük bir ölçüde başlatılma
lıdır, bu % 45 kurtarılmalıdır. Bugün sanayimiz dışla 
yarışmadığı için işine gelmektedir okumamış insan
ların olması. Ağaların zaten işine gelmektedir... Ya
ni Halkevleri biçiminde ya da daha değişik bir yön
temle okuma yazma seferberliği olmalıdır. 

Çağdışı kalan ölçme ve değerlendirmeye son ve 
riîmeîidif, her inran kendisi ile yarışmalıdır ya da 
eşit koşullar altında yarışmalıdır. İşte üniversliteleraira-
sı seçme sınavı; herkes yakınıyor. Bir de üretici in
san yetiştirirken salt teknik bilgiler değil, özgür dü
şünmeyi Hilen, ürettiği üzerinde söz sahibi insanlar 
olmalıdur. 

Benli sabırla dinlediğiniz için tümünüze saygılar, 
sevgiler sunarım arkadaşlar. (CHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gazalcı. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, bu. ses düzeni ile konuşmaları pek iyi taklip ede
miyoruz. 

BAŞKAN — Evet efendim, seslendirme cihazımız 
bugün arızalıdır, hakikaten konuşmalar çok güç an
laşılıyor, haklısınız. Fakat teknik imkânlarımız şim
di yok. Onun için müsaade edin de bu bütçe bittik
ten. sonra bir ara vereceğim zaten. 

Sayın Milli Eğitim Bakanı, buyurun efendim. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANİ NECDET UĞUR I 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde Cumhu
riyet Halk Partisi adına konuşan Sayın Haydar De-
mirtaş, Sayın Nuri Çeliik Yazıcıoğlu, Adalet Partisi 
Grubu adına konuşan Sayın Avni Akyol, Milliyetçi 
Hareket Partisi adıma konuşan Sayın Mehmet Tahir 
Şaşmaz ve Milli Selâmet Partisi adına konuşan Sayın 
Hasan Seyithanoğlu arkadaşlarımın konuşmalarını 
ve kendi adına konuşan Gazalcı arkadaşımın konuş
masını izledim. Arkadaşlarımın konuşmalairırtda bir
takım olaylar ve birtakım kişilerden söz açıldı. Bun
ları tutanaklardan çıkarıp gereken incelemeleri ya
pacağım. Ama bu arada, şimdilik bulduğum vakit 
içinde yaptığım bazı incelemelere göre, burada adı 
geçen kişiler hakkında, burac'a söylendiği gibi gerek
çe değil, başka türîü gerekçe gördüm. Burada söylen
diği gibi işlem değil, hatta işlem yapılmamış olduğu
nu gördüm, ama çok kısa ayaküstü bir inceleme za
manı olduğu için, bu böyle değildir diye söylemiyo
rum; ayrıca inceleyeceğim. 

Soruşturmalarda kullanılan gerçeklere bakaca
ğım. Bu tür gerekçelere ben de karşıyım. Bu tür ge
rekçeler1! araştıracağım ve üzerinde duracağım. 

Bolu ilimizde yapılan atamalar ve bu atamaların 
gerekçelet1) üzeninde de kendim duracağım; teker te
kçi' hepsi üzerinde duracağım. 

Bu arada, Türk milliyetçiliğinin esasları, Türk bü
yüklerini küçülten birtakım sorular, destanlarımız hak
kında yakışık almayan birtakım deyimler; bunları da 
inceleyeceğim. Böyle bir şeye cesaret vermeyeceğimi , 
herke" görecektir. 

Bakanlığın Danıştay a cevaplarının düzmece ve 
gerçek dışı olması iddiası fazla insafsızlık. Çünkü 
Danıştay* kendime gelen.tüm dosyayı inceler, dosya 
içindeki her türlü evrakı görür ve kararını ona gö
re verir. Bizim yaptığımız işlemlerin binlercesi Da
nıştayın ineelemesindien geçti, bazılarını Danıştay 
bozdu, bazıları için yürütme kararı aldı, bazılarını da 
onayladı. Bu da gösteriyor ki, gerçekte Danıştayın ev
rak üzerinde hâkimiyeti vardır. Biz Danıştayın aldı
ğımız kararları bozan kararlarına itiraz hakikimizi 
kullanıyoz; eğer Danıştay ısrar ederse, onların karar
larını uyguluyoruz. Uyguladığımız kararların sayısı 
burada, sanıldığından, iddia edildiğinden son derece 
fazladır; uygulamadıklarımız da, daha yasal işlemler 
bitmediği içindir. Bakanlığın üst kademelerindeki Da
nıştay kararlarını bile uyguladık. 
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Elazığ Eğitim Enstitüsündeki olayı arkadaşım an
lattı. Aslında Elazığ Eğitim Enstitüsünde ne bir ka
sıt var, ne de gizli kapaklı bir şey var. Elazığ Eğitim 
Enstitüsü 67 ilimi zde bulunanlardan bir tanesidir. 
66'sında değişik bir uygulama yapanın, 67'ncisinde 
çok daha ihtiyatlı olduğunun nedeni üzerinde dur
mak gerekir. Bir arkadaşım biraz tarizle ve belki de 
küçültmek arzusuyla burada bir cümle kullandı ama, 
ben doğrusu bu 1 yıldan beri okullara, öğretmenlere, 
öğrencilere; toplumumuzdaki bunalımın kaynaklan
dığı bir ortalm olan, ortamlardan birisi olan bu top
luluk hakkında önlemler alırken, birinci planda Türk 
toplumunu düşündüm. Birinci planda okullarımız 
nedeniyle okullarımızın bulunduğu kasaba, ya da 
(kentlerimizde insanlar birbirlerine girmesinler diye 
düşümdüm. Öğretmenlerimizin arasındaki tartışma ya 
çatışma, halk yığınlarına sıçramasın diye çok dikkat 
ettim. 

Eğer bir okulun belirli bir yerde, o koşullar için
de sürüp gitmesi, bulunduğu çevrede; kentte ya da 
kasabada, halkı birbirine düşürecekse, bunu önleıyiin-
ceye kadar okulu kapatmayı doğru buldum. Bunun 
savunmasını da sonuna kadar yaparım. Bir gün böy
le bir görevle karşılaşırsam, gözümü kırpmadan aynı 
şeyi yaparım. 

Önce Türk halkının güvenliği, önce Türk halkı
nın kardeşçe geçinmesi, önce halikımız arasında teh
likeli boyutlara varan kuşkuyu giderme. Bunu kim 
kışkırtıyorsa bunu kim kölaylaştırıyorsa, bu ortam 
nerdeyse ve bunu yapanlar kim ise onlara karşı da 
kararlı sıkı önlem almak, 

Elağız'da gergin bir ortam vardı. Elazığ'da belirli 
bir okulu açacağım diye, bu ortamın üzerine kışkır
tıcı ve ihtiyatsız gitmek istemedik; tıpkı başka illeri
mizde de önce halikın durumunu, halikın ilişkilerini 
dikkate alarak yaptığımız gibi. Elazığ'daki EğM'm 
Enstitüsünde kayıtlı çocuklarımızın hepsi, bu Ensti
tünün normal programını izleyecekler ve sürelerini 
bitirip, sınavlardan geçip mezun olacaklardır. Hiçbir 
okulu öğrenimden alıkoymadığımız gibi, hiç bir ka
yıtlı öğrenciyi de hakkında yoksun bırakmadık. Ela
zığ'ı erteledik ama, Elazığ'dan yakın bir zamanda öğ
renim yapma ortamı doğmaktadır. Orada kalan bir 
kaç yüz kişiyi de aynı haklardan yararlandıracağız. 

Burada konuşmacı arkadaşlarımdan bir tanesi, 
Sayın Avni Akyol, bizi millilikten sapma ile suçlar
ken, bazı örnekler verdi. Bu örneklerin bir kısmının 
acele ile verilmiş olduğunu saptadım. Bir kısmı da 
gerçek dışı. Şimdi öreneklerini vereceğim bunların. 
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Geçenlerde bir gensoru dolayısıyla burada konu
şulmuştu. Çok kısaca özetlemek istiyorum. 

Biz okullarımızda okutulmakta olan programları 
ve .kitapları değiştirmedik. Olup bitenler şunlardır: 

1976 yılında Milli Eğıiıtim Bakanlığı 23 kitabı kal
dırıyor, onların yerine yeni program getiriyor ve 
yeni k'itap yazdırıyor. Bu 23 yeni kitiaibın basılıp okul
lara dağıtılmasından sonra, toplumda, aydınlarda, 
Parlaimentada tartışmalar çıkıyor, tepkiler doğuyor. 
Bu tepkilerin bir kısmını o zamanki saiyın Bakam hak
lı gördüğüm için emlir veriyor, sayfaları yırttırıyor ve 
yine bir komisyon kuruyor. Bu komisyon da, o ki
tapların öyle bir daha basıfaaırnaisı kararını veriyor, 
değiştirilmesi kararını veriyor. Bundan sonra da Da
nıştay 1976'da getirilen bazı program ve kitapların 
dkutulmaması kanarını verliyor. 

Şimdi, bizim yaptığımız, gerek eski sayın Baka
nın aldığı kararlar doğrultusundadır ve gerek Danış-
tayın kararlarının uygulanması doğmitusundadır. Bu
raya kadar tamamıyla yapılması gerekenler yapıldı. 
Danıştay kararı olmasaydı, bizden önceki arkadaşı
mızın değiştirme kararı olmasaydı, hatta hatta bu 
tepkiler de olmasaydı, bütün bunlar olmadan biz ge
çen sene bu kitabı ve programını değiştirmiş olsay
dık, bu tek başına sadece bu kadarıyla bizlim suçlan
mamıza yetmezdi. «Acaba siz değiştirdikten sonra 
yerine ne getirdiniz?» diye sormanız gerekirdi. 

Şimdi yerine ne getirdik: 
1976'da gelen ve bizden önceki iktidarın kaldır

dığı, sonra bizim bu işlemi tamamladığımız kitapla
rın yerine, 1950 yılı ile 1976 yılı arasında kabul edil
miş programlara göre, bizden önce yazılmış kitapla
rı getirdik. Bugün Türkiye'nin her yerinde'bu kitap
lar okutuluyor. 

Arkadaşlar, o zaman da söyledim. Eğer millilik
ten sapma varsa, bunun özeleştirisini kendiniz yapı
nız. 1950 ile 1976 arasındaki programlar ve kitaplar 
o zaman yazıldı. Bunları okutmaktan ötürü, bu prog
ramları uygulaımaktan ötürü bizi suçlamakta büyük 
insafsızlık olur. 

Değerli Akyol bir de bütçe tasarısı hakkında bizi 
burada suçladı. «Milli Eğitim Temel Yasasının 
amaçlarından en önemlilerini Milli Eğitim Bakanlı
ğınım Bütçe Kanun tasarısına almadın.» dedi ve ör
nek verdi. 

Şimdi arkadaşlar, burada 1979 yılı Bütçe kanun ta
sarısı var. Aynı zamanda 1978 yılı yar ve 1977 yılı var. 
Eğer Sayın Akyol bizi suçlamadan evvel o yıllardaki 
bütçe tasarılarına baksaydı, gerekçede kelimesi keli

mesine aynı ibareleri görecekti. Eğer bizde suç bu
luyorlarsa, biz, bizden Önce 1976'da sizin işlediğiniz 
suçu tekrar etmişiz. Eğer bunu millilikten sapma için 
bir gerekçe sayıyorsanız; ben saymıyorum, ben suç
lamıyorum Sayın Akyol, 1977'de ve 1978'deki hükü
metler o sizim kınadığınız gibi yazmakla millilikten 
sapmamışlardır. Millililklteın böyle sapılmaz çünkü. 
Bunlar yeterli şeyler değildir. Böyle bir teknik çalış
madaki bir cümleden yararlanarak, tüm bir tutumu 
suçlamak da doğru değildir. Hele çok yetişmiş aydın 
ve kültürlü bir arkadaşımızın, taş atmadan önce bi
raz daha insaflı davranacağını bundan sonra ümit 
etmek isterim. Kırılmaidım, bu türlü haksızlıkları bu 
türlü. insafsızlıikları hepimiz zaman zaman yaparız 
ama, biraz sonra söyleyeceğim, zamanı şimdi değil 
bunların. 

Şimdi yine arkadaşım dedi ki: «Özgürlük, çağ
daşlık, solculuk nutuklarıyla, mesleki yoldan siyasi 
yola eğitim saptırıldı» 

Şimdi, sık sık adı edilen Milli Eğitim Temel Ka
nunu var; bu özgürlük nutukları, bakınız Milli Eği
tim Temel Kanununda ne diyor: «Hür ve bilimsel 
düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip in
sanlar yetiştireceğiz». Milli Eğitim Temel Kanunu, 
geniş bir dünya görüşüne sahip hür ve bilimsel dü
şünce gücünde insan yetiştirilmesini bize görev diye 
vermiş. Eğer biz özgür düşünceli geniş dünya görü
şüne sahip insanlar yetiştireceğiz diyorsak, eğer bu bir 
suç ise, bu suçu sizler daha evvel işlemişsiniz bu ya
sada. , 

Yine başka bir şeyden suçlandım «çağdaşlık» la. 
Çağdaşlık konuşmaları yapmak, nutukları vermekle, 
milli eğitimi biz politikaya sokmuşuz. Bakınız buna 
da yine, ne Zaman yapmışlar: Yine aynı yasada «Türk 
milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı seçkin bir 
ortağı'yapmaktır amacımız» diyor. Biz de bunu söy
ledik, bunum bir suç olduğunu ben yine kabul et
miyorum; bu çok saygıdeğer bir amaçtır, yasaya da 
bu bakımdan saygılıyım ve bağlıyım. Çağdaşlık ve 
özgürlüğü savunduğum için de yasal görevimi yaptım. 
Kendilerinin de çağdaşlık ve özgürlüğe karşı oldu
ğunu bilmiyordum, ben onun çağdaşlığa ve özgürlüğe 
inandığını bilirim; yalnız, insan inancını hafife al
mamalıydı. 

Değerli arkadaşlarım, eğitim enstitüleri üzerindeki 
öğretim biçimine geldik; 67 eğitim enstitüsü vardır, 
her yıl 30 bin öğrenci alınmış, (Biz almadık, bizden 
önce her yıl 30 bin kişi buralara alındı). «Bu binlere 
onbinlere ne yapacaksınız?» diyorlar. Bu sorunun ce-
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vabı da benim değil. Niçin alındı; Türkiye'nin öğret
men gereksinmesi 15 eğitim enstitüsüyle karşılanıyor
du 2 yıllık; bu neden 49'a çıkarıldı? 3 yıllıklar neden 
artırıldı? Neden her yıl 30 bin alındı? Bunun ceva
bını ben vermek durumunda değilim. «Sen ne yaptın?» 
derseniz, bizim ölçümüzü istiyorsanız, söyleyeyim. 
Biz 4 bin kişi alıyoruz bu sene, 30 bin değil. Çünkü 
Türkiye'nin öğretmen sayısına göre ihtiyacı bu ka
dardır, (ortasında ve ilkinde) onun için 4 bin alıyo
ruz. Onun için taş bize değildir, bu taş sahibinedir. 

Bir başka şey daha: Sanıyorum Meclisi yakından 
izlememekten doğan bir yanlış bilgiye dayalı bir suç
lama ile karşılaşıyorum. Bir arkadaşım demişti ki, 
«Bundan 10 sene evvel mezun olmuş, saçı sakalı çıık-
mış adamları sen tekrar okula aldın, nasıl olur, bunu 
nereden çıkardın? Bunları topladın da aldın.» Ar
kadaşlar, ben almadım; Sayın Cihat Bilgehan ve ar
kadaşlarının verdiği bir yasa sonunda çıkan bir öğ
renci affı var, bu affın sonucunda aldık, bu affı da 
Adalet Partili rniltetvekili arkadaşlarım getirdiler, sa
vundular, biz de ona katıldık. îşe başladığımız gün
lerdeydi bu. 

Şimdi bakınız, bu yasanın maddeleri M okumak 
istiyorum, ki, kapsamı iyi anlaşılsın, artık bu konuda 
birbirimize taş atmayalım: (Kabul tarihi 26 . 1 . 1978) 
«Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen 
süre içinde, kayıtlı bulundukları ortaöğretim kurum
ları öğrencilerden hangi sebeple olursa olsun kayıt
ları silinmiş olanlarla, kendi istekleriyle ayrılmış bu
lunanlar bu kanunun yürürlüğe girmesinden başlaya
rak, üç ay içinde eski öğretim kurumlarına yazılı 
olarak başvurdukları takdirde, ayrıldıkları sınıflarda 
öğrencilik sıfatlarını, o sınıflara ait üst yaş sınırlarını 
aşmamak kaydıyla devam ettirmek ve sınıflarda oku
yan öğrencilerin tabi oldukları sınava girme hakikini 
kazanırlar. Bu haklardan yararlanacak olanlardan üst 
yaş sınırlarını aşanlar ancak dışardan sınava girebi
lirler. Askerlik süresi gelmiş olanlar bu haklarını 
kullandığı takdirde, tecilli sayılırlar. Bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihte askerlilk ödevini yapmakta 
olanların üç aylık başvurma süresi terhisleri tarihin
den, fiili ve hukuki mücbir sebeplerle bu haikkın 
kullanılamayacak durumda olanların üç aylık baş
vurma süresi mücbir sebeplerin kalktığı tarihten baş
lar. 

Bu bent hükmüne dayanarak, eski öğretim ku
rumlarına başvuran öğrencilere kurumlarınca birer 
başvurma belgesi verilir. Bu bent hükmünden yarar
lanan öğrenciler, bu konularda Danıştaya açılan da
valara balkılrnaZi 

Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihe kadar geçen 
süre içinde kayıtlı bulundukları yükseköğretim ku
rumları öğrencilerden hangi sebeple olursa olsun ka
yıtları silinmiş olanlarla, kendi istekleriyle ayrılmış 
bulunanlar, bu kanunun yürürlüğe girmesinden baş
layarak üç ay içinde eski öğretim kurumlarına baş
vurdukları takdirde, sınıf ve sömestr öğrencilik sı
nıflarını devam ettirmek; o sınıf ve sömestrde oku
yan öğrencilerin tabi oldukları sınava girmek hak
kını kazanırlar.» ve devam ediyor. 

Şimdi, bunu uyguladık. Başka?.. Danıştay karar
larını uyguladık. Bu, saygıdeğer Adalet Partili arka
daşlarım verdikleri ve bizim de katıldığımız, en azın
dan buradan Bakan olarak benim de karşı çıkma
dı ğım bu af tasarısı ve Danıştay kararları yüzünden 
yılda aldığınız 30 OOO'erlilk sınıflara 40 000 daha ek
lendi. Böylece, eğitim enstitüleri 120 OOO'e - 130 000'e 
çıktı. 

Şimdi, bu af tasarısında görüyorsunuz ki, çocuk 
üç yıl, beş yıl, geriye doğru süresi yok, kaybetmiş. 
Hızlandırılmış eğitim, kendi normal sınıfımdan sonra, 
okula öğrenimi yapmak için gelen normal öğrenciye 
değil, bu türlü, çok eskiden mezun olmuş öğrencilere 
yitirdikleri yılları kazandırmak için yapılan bir öğ
retim biçimi. 

Şimdi bunları da söyleyeyim: Aslında hızlandırıl
mış eğitimde ders saati günde 5'ten 8'e çıkarıldı. 
Hafta taıtjli yok, başka türlü tatil yok. Haftalık ders 
saati de 25'ten 48'e çıkarıldı. Toplam ders saatleri ve 
öğretilen konular aynı; ama, okullarımız o uzun 
tatilleri, uzun hafta sonları, öğleden sonra boşlukları, 
teneffüsleri kaldırılıp, zamandan çok tasarruf edile
rek, çok yağun bir öğretim yaptırıyor, eski yıllarının 
kayıplarını gidermek için. 

Eğitim ertstiülerinin normal öğrencilerine hızlan
dırılmış eğitim yapılmadı. Bunlar, şimdi, şubatta baş
ladılar. Bunlar aslında normal eğitim yapacaklar; 
ama, eğitim enstitülerinde de 3 - 4 aylık yaz tatili 
yaptırılmıyor, aradaki tatiller kısa geçiliyor ve yoğun 
çalışma ders saatleri konuluyor. Aradaki fark budUr. 
Hızlandırılmış eğitime tabi olan öğrenciler, başka 
bunlar başka. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bir de yine, bugün 
Sayın Akyol arkadaşımın insafsızlığı üzerinde. De
di ki; «Sol baskısı altında siz basit ve ucuz sınıf ge
çirdiniz. Bunlarla bir menfaat ortaklığınız var, işte 
bir siyasal amacınız var.» 

Değerli arkadaşlarım, biz ekimde böyle hızlandı
rılmış falan değil, normal ve fakat çok sancılı bir 
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öğretimden, sonra 22 bin öğrenciyi mezun ettik. Kim 
bu 22 bin kişi? 2 yıllıkların ve 3 yıllık enstitülerin 
son sınıflan, bizim almadıklarımız, sizin aldıklarımız, 
sizin dle değil aslında; başka türlü eğitilmiş olanlar, 
bunları mezun ettik. Şimdi burada insaf, elinizi vic
danınıza fcpyunuz, bunun neresinde siyasi bir ilgi, 
siyasi bir amaç var, neresinde basiltlik ve ucuzluk var? 
Tam tersi. 

Şu sıralardan sık sık gelen bir şey vaır, «Senin 
söylediğinle yaptığın uymuyor!» diyorlar. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Çok doğru vallahi, 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — E peki, işte size bir örnek; ayırım yap
madık, siyasi düşüncelerine bakmadık, siyasi düşün
celerimin nasıl oldukları cümle alemce ve sizlerce de 
çok iyi bilinen 2 nci ve 3 ncü sınıf öğrencilerini me
zun ettik. Başka? Bunlar bize geldikleri zaman da 
ayıı im yapmadık, ne türlü düşünürsün demedik, şu 
ya da bu parti ocağından vaktiyle yapıldığı gibi kâ
ğıtlar getirenlere özel muamele yapmadık. Hepsini 
birden Türkiye'nin 67 ilinde adını çektikleri yerlere 
gönderdik, becayiş yaptırmadık. Başka bir koşul da
ha koyduk, gittiğin yerde 2 yıl kalacaksın diye. 

Şimdi, bunları yapan, bunu da öyle 3 kişiye, 100 
kişiye, 1 00C kişiye değil, 22 bin önce, sonra 10 bin 
ve ayrıca, 3 bin kişiye yapan insanın, «ben söyledi
ğimin eriyim, burada yaptığımla söylediğim aynıdır» 
demek hakkı vardır. Aksini söyleyenlerin, 30 bin mi
sale karşı getirecekleri misallerin sayısını bekliyorum. 

AHMET SAYİN (Burdur) — Öğrenci tayinleri 
ne oldu Sayın Bakan? 

YAHYA USLU (Manisa) — Enstitülerde kaç ki
şi kalmıştır? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Enstitülerde böylece toplam 130 bin 
kişi vardı, kesin sayıyı bilmiyorum, ama zannediyo
rum 30 küsur bin çıktığına göre, 80 ila -9C! bin ola
bilir. Bunların da hepsi açık. Elazığ, ve Gaziantep 
hariç, her ikisi de yakında öğrenime başlayacaklar. 
Bunların hepsinde öğrenim başladı ve yaz aylarında 
biz 50 - 60 bin daha mezun vereceğiz ve aynı biçim
de yine ayrım yapmadan, yine yurdun her yerinde 
göreve başlatacağız. Şu ayrım yapmadan öğrenime 
başlamanın bir erdemini daha müsaade ederseniz be
lirteyim. 

Batılı çocuk doğuda görev yapıyor, kuzeyli ço
cuk güneyde görev yapıyor, doğulu çocuk batıda gö
rev yapıyor. Türkiye'nin bugünkü ortamında bundan 
daha yararlı, bundan daha çok ihtiyacımız olan dav
ranış biçimi pek hatırıma gelmiyor. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlıktakiler hakkında 
söylenenleri de reddetmek isterim. Milli Eğitim Ba
kanlığındaki izlenen politikanın bir tek sorumlusu 
vardır, o da benim. Bu hesabı da sonuna kadar ve
ririm. Hiç kimsenin günahına girilmesin. Yapılan iş
lemlerin sorumlusu benim, yapılan işlerin ayrıntısın
da ben varım çünkü. 

Sayın Dağdaş, öyle hayatımda ne derneğe, ne 
güçlü kişiye, ne de öyle benim kulağıma söylenen 
laflara uyup da iş yapmadım, bundan sonra hiç yap
mam. 

Kusur yapmaz mı insan? Yapar. Eksiği olmaz mı 
insanın? Olur, olabilir. Beni uyarırsanız, uyardığınız 
ölçüde bunları düzeltirim ve yapmamaya da çok ça
lışırım. Davranış biçimimi biraz sonra anlatacağım; 
ama Milli Eğitim Bakanlığında çalışan kimsenin gü
nahı alınmasın. Çünkü ayrıntısına kadar, gücümün 
yettiği, zamanımın olduğu yere kadar ben o işlerin 
içindeyim, sorumluluğu yükleniyorum, taşırım, hesa
bını veririm. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada Milli Selamet Par
tisi Sözcüsü arkadaşlarımı yıllardan beri karşılıklı ve 
bir yere kadar hep saygıyla diniliyorum, çok iyi şey
ler diyorlar; fakat sonunda öyle bir sonuç çıkarıyor
lar ki, bu kadar doğrulardan nasıl bu kadar yanlış 
sonuç çıkar, hâlâ ben bunu çözemedim. Bu arada da 
tabii çok haksızlıklar yapıldı. 

Üniversiteler için söylenenler bence belki burada 
konuşanın kendisini ve Parlamentoda bulunanların 
çok büyük bir çoğunluğunu ve Senatonun tümünü 
birden suçlayan bir konuşmadır. Dedi ki : «Kapıku
lu zihniyetiyle insan yetiştiren üniversitelerle ancak 
bugüne kadar böyle gelinirdi.») 

Ben üniversitedenim, benim üniversitemde kimse 
beni kapıkulu yetiştirmek istemedi. Ben Parlamento
da da, Parlamentodaki arkadaşlarımda da öyle ka
pıkulu. zihniyeti de görmüyorum. 

Onun için, üniversitelerin eleştirilecek yeri yok 
mu? Var. üniversitelerin kusurları yok mu? Var; ama 
«üniversiteler kapıkulu yetiştirirler» denmesi olacak 
iş değil. 

Kapıkulu yetiştirenin yetiştirdiğü de kapıkulu olur. 
Siz onların yetiştirdiğindeki asilikten şikâyetçisiniz. 
Öte taraftan, nasıl yetiştirenlerde bir kapıkulluğu an
layışı var denilir; bu çok abartılmış, haksız ve so
nuçlarıyla kendi kendini yalanlayan bir suçlamadır. 

Yine üniversiteler için burada «Hepsi Batının de
ğer yargılarını ve yöntemlerini taklit ederler, başka 
bir şey yapmazlar. Bir bilim adamı gösterebilir mi-
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siniz ki, Batı telif hakkı vererek bunun kitabını bas
sın» dediler. 

Ben kendilerine çok bilim adamı gösteririm, hem 
de öyle kitabı basılan filan değil. Buldukları teoriler 
(hem müspet billimderde hem sosyal bilimlerde) Batı 
okullarında okutulan değerli bilim adamları var, Ame-
rilkasında var, Avrupasında var. Bugünkü çağdaş tek
nolojiye buluşlarıyla katkıda bulunmuş adamlarımız 
var; bunların hakkını niye .yiyorlar? 

Türkiye'de bulunan ve dışarıya da pek gitmemiş, 
çoğunuzun tanıdığı, en zor bilimlerden biri olan ma
tematiğe katkıda bulunmuş adam var. Buluşu bizim 
üniversitelerimizde ismiyle okutuluyor; tıpta böyle, 
hepsinde böyle. 

Eğer daha fazla katkıda bulunamıyorlarsa, onla
rı suçlamasmilar, onlara daha fazla katkıda buluna
cak olanakları vermedik diye önce kendimizi gözden 
geçirelim. 

«Niye Arapça öğretmiyorsunuz, Latince öğreti
yorsunuz, İtalyanca öğretiyorsunuz» dediler. Buna 
da şaştım. 

Aslında Latince öğretilmesine nasıl karşı değil-
selk, Arapça öğrenilmesine de karşı değiliz. Ben ve 
partim, isteyenlerin Arapça öğrenmesinde yarar ol
duğu görüşündeyiz. Ortadoğu ülkeleriyle bizim siya
sal ilişkilerimiz var; bu nedenle, çağdaşlık nedeniyle 
Ortadoğu ülkeleriyle bizim kültür ilişkilerimiz var. 
Biz, Ortadoğu ülkelerine hem kültür, hem teknoloji, 
hem mühendislik götüreceğiz; onlardakini almak için 
değil, bizdekini onlara götürmek için Arapça öğrete
ceğiz çocuklarımıza. 

Osmanlı arşivleri, Osmanlı kitaplıkları : Osmanlı 
arşivleri karşısında partimiz, Bakanlığımız, (bizim 
Bakanlığımız değil) sonuna kadar çok yoğun ve ge
niş bir çalışmayla bu arşivlerde bir dnceleme yapıl
masından ve tarihi zenginliklerimizin ortaya çıkarıl
masından yanayız. Bundaki gecikmenin her türlü 
üzüntüsünü duymaktayız; kişi olarak da duymakta
yım. Partim olarak da, Hükümet olarak da. 

Biz, nereden geldiğinizi inkâr eden insanlardan 
değiliz. Biz, bulunduğumuz yerle yetinmeyen, «biz
den öncekilerin kendi çağlarında geldikleri yere git
mek için bugün nasıl atılım yaparız» diye, titizlenen 
insanlarız. 

«Üniversiteler Yasasında nasıl insan yetiştirile
cek?» diyor. Burada yine bir haksızlık yapılmaması 
için, bunu da söyleyelim : Üniversitelerin görevleri: 
«Ülke ihtiyaçlarına uygun biçiim ve düzeyde çeşitli 
kademelerde bilimsel öğrenim yapmak, öğrencilerini, 

bilimi toplum yararına kulllanacak, insan haklarına 
saygılı, özgür düşünceli, araştırıcı, yaratıcı nitelikle
re sahip, Anayasa'da belirtilen Atatürkçülük ve de
mokratik hukuk devleti anlayışına, devletin ülkesi 
ve ulusuyla bütünlüğü ilkesine bağlı ve ulusal tarih 
bilincinde olan yurttaşlar olarak yetiştirmek ve da
ha bilimsel araştırma ve kendilerinin aradığı bilim 
verilerini, Türk toplumunun yaşam düzeyimi yüksel
tici ve kamuoyunu aydınlatıcı biçimde, açık eğitim, 
yaygın eğitim ve sürekli eğitim gibi çağdaş yöntem
lerle uygulamalı olarak halkın hizmetine sunmak. 
Araştırma ve incelememin sonuçlarını gösteren, bilim 
ve tekniğin derlemesini sağlayan her türlü yayınları 
yapmak, ülkeyi ilgilendirenler başta olmak üzere, 
tüm bilimsel ve teknik sorunları çözmek için gerek
li inceleme ve araştırmalarda bulunmak, bunlarla il
gili ulusal bilOm ve araştırma kurumlarıyla yabancı, 
ya da uluslararası benzer kuruluşlarla işbirliği yap
mak, ülkenin ve bulunduğu yörenin ilerleme ve ge
lişmesine ilişkin tüm sorunlarını doğrudan, ya da Hü
kümet ve kurumlarla işbirliği ile öğretim, araştırma 
konusu yapmak. Toplumun ve bulunduğu yörenin 
yararlanmasına sunmak.» Yeni tasanda üniversitele
rin görevleri bunlar. 

Şimdi bu amaçlarda ve bu görevlerde, hem araş
tırma, hem bilim açısından, hem ülkesine, hem de 
bulunduğu yöreye yararlı olmak açısından, yetiştire
ceğimiz (insanın tarihine, yurduna ve insanlığa gö
revlerini yapar bir biçimde çağdaş yetiştirilmesi ba
kımından ne kusur gördü arkadaşım? Eğer Arapça 
ise te!k gördüğü kusur, onu da yapacağız; hazırlıkla
rını zaten yapıyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlar, «kulağı Batı müziğine 
alışmış kimse, Lenin'e ve Beyaz Saray'a hayır diye
mez.^ Bu nasıl genellemedir değerli arkadaşlar? Bu 
nasıl insafsızlıktır, bu nasıl bilimselliktir, bu nasıl 
çağdaşlıktır, bu nasıl kendi toplumunu anlamadır? 
Arkadaşım biraz bunu düşünürse, kendi partisinden 
bunu bilenler vardır, onunla konuşursa, haksızlığını 
anlayacaktır. 

Bir de şu binler, onbinler, y'irmibinler var, hani 
«kıydı» dediklerimiz. Elimde bir liste var, müsaade 
ederseniz okuyorum. 

1978 ve sonuna kadar o yılda yapılanlar : 
Ağustosta komisyona gelip de komisyon kararıy

la 64, hastalık özürüyle 27, eş durumu nedeniyle 
1 736, ortaöğretimde çocuk okutma nedeniyle 12, 
normal nakil istemiyle 16, diğer öğretim kurumları
nın muvafakatıyla 19, Üniversiteler Yasasının 12 nci 
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maddesine göre 12, 42 ve 42 nci maddelere göre 6, 
soruşturma ile 1 130, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma 
kararıyla 81, il önerisiyle 125, can güvenliği ve aile
vi nedenlerle 560, soruşturma ve Bakanlığın soruş
turma yapmasıyla 339. 

Eğitim enstitülerine gelelim. 
Eğitim enstitülerinde... 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, az mı bu? 
MİLLÎ EĞİTtM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Efendim 15 000, dedi biraz evvelki ar
kadaşım. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Az değil 
ama bunlar da. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Tabii, ama müsaade ederseniz değerli 
arkadaşım, ben başka kısır tartışmaya girmemek isti
yorum. Az mı çok mu nasıl belli olur? Sizin yaptı
ğınızla bizim yaptığımızı karşılaştırınca belli olur. 
Eğer jnerak ediyorsanız uğrayınız bana, siz eğitimci 
bir arkadaşımızsınız, hiç suçlamadan bunu buraya 
da getirmeyelim, eski yıllıklarla karşı karşıya getire
lim, göreceksiniz. 

Efendim, şimdi son bir konuya geliyorum. Her 
şeyden tavize uğrayacağım akla gelirdi ve Adalet 
Partisi hakkında söylediğim bazı şeylerin başıma ka-
kılacağı doğrusu aklıma gelmezdi. 

Şimdi, Adalet Partisi hakkında söylediklerimi 
açıklamak istiyorum. Türkiye'de bugün toplumdaki 
sıkıntılı, bunalımlı bir ortam var. Bu ortamda gör
düğümüz manzara tarafsız olarak, yukarıdan baktı
ğımız zaman nedir? Öğretmenler arasında sıkıntılı 
bir durum var, öğrenciler arasında bir sıkıntılı du
rum var. Bu kadarla belki sınırlı olabilirdi, ama top
lumda insanlarımız arasında da sıkıntılı bir durum 
var. Nedir bu sıkıntıyı yaratan? Militanlar. Bazen iki 
yanlı, bazen üç, bazen dört kutuplu militanlar. Bu 
militanlar arasında da kıyasıya bir çatışma. 

Şimdi, burada bir teşhis meselesidir bu. Bu tür 
toplum, öğretmeniyle, öğrencisiyle, halkıyla, büyük 
çoğunluğuyla kutuplaşırsa ve bazı militanlar birbi
riyle çatışmaya başlarlarsa, toplumu yerine oturtma
nın doğru yaklaşımı nedir? 

İki türlü yaklaşım vardır. Birinci yaklaşım; mili
tanlardan bir tanesinin yanında yer almak. Bir baş
ka yaklaşım; bir militanı öbür militan ile hissettir
meden karşı karşıya getirmek. 

Bir başka yaklaşım daha: AP ile beraber oldu
ğumuzu sandığımız yaklaşım bu idi; hiçbir militanın 

I yanında yer almamak. Bir militanın karşısına öbürü
nü çıkarmamak, militanın karşısına devleti çıkarmak; 

I «Sen yasaları çiğnedin, yasaları çiğnediysen bu dev-
I let gücü seni tekrar- yasaların içine sokar» demek. 
I Bunun için de Devlet gücünü böyle eğitmek, dev-
J let gücünün görev anlayışını böyle yapmak. Ben bun

da çok yarar görüyorum. 

I Türk toplumunun bugünkü bölünmüşlüğü, gittik-
I çe birbirine karşı duyduğu, zaman zaman acı, zaman 
I zaman düşmanlığa kadar varan o tehlikeli gelişme-
I den kurtulmanın ve bunu önlemenin bir yolu var. 
I Bu da iki büyük partinin bu türlü gelişmeler kar-
I şısında; öğretmenler, öğrenciler arasında birisini dost, 
I yandaş, öbürünü düşman saymayıp; kin ve düşman-
I lıle düşüncelerinin uzağında, hepsini de kendi yurt-
I taşı bilerek, büyük çoğunluğu militanların elinden 
I kurtarıp ayağa kaldırmak için, militanların karşısına 
I ayrım yapmadan devleti çıkarma politikasında bir-
I leşmesidir. Bu politikayı Türkiye'nin bugünkü or-
I tamında iki büyük partinin izlemesinde büyük yarar 
I vardır, hayati yarar vardır. Bin kere beni tekzip et-
I seniz, bin kere bu doğruyu söyleyeceğim. 

j Başka bir şey daha; Türkiye'nin bugünkü orta-
I mında ve ekonomik bakımdan müthiş bir darboğaz-
I dan geçiyoruz. Petrol krizi, hammadde üreten ülke

lerin fiyat artışları, Türkiye'nin mamul madde do-
I layısıyla dışarıdan aldığı pahalılık, Türkiye'deki ola-
I ğanüstü nüfus artışı, Türkiye'deki olağanüstü kent-
I leşme dolayısıyla insanlarımıza yeterince, yıllardan 
I beri iş bulamamamız. Devletimizin teşkilatını, bu ge-
I lisen, gürbüzleşen halkımızın gereksinmelerini karşı-
I layacak biçimde yenileyememesi. 

I Yapılacak iş; belirli bir süre için Türkiye'nin eko-
I nomik sorunlarda israftan kaçmasıdır. Türkiye'nin; 

hep birlikte, yalnız çalışanlarıyla değil, kâr edenle-
I riyle de hayatını her türlü kazananlarıyla, işvereniy-
I le ve büyük sermayesiyle, herkesle, hep birlikte Tür-
I kiye'nin değil, bir yıl, iki yıl, üç yıl, bir fedakârlık 
I döneminden geçmesi. Bu, doğru mu değil mi? Ben, 
I bunun doğru olduğu kanısındayım. Eğer bu doğruy-
I sa, bundan ne biz tek başımıza çıkarız, ne siz tek ba-
I şınıza çıkarsınız. 

I Toplumlara özveri önerenler, toplumların belirli 
I bir tepkisiyle karşılaşırlar. Şimdi biz özveri önerdik 
I siz tutmadınız. Siz geldiniz. Ne yapacaksınız, neyi 
I nereden bulup da önereceksiniz? Eğer o sizin davranı-
I şınızı biz de yaparsak, hep birlikte içinde bulundu-
I ğumuz gemiyi batırırız. Gerek toplumsal olaylarda, 
| gerek içinde bulunduğumuz olağanüstü ekonomik du-



M. Meclisi B : 59 

rumda her iki partinin olayları birlikte göğüslemesi 
şarttır. Sorun partilerin boyutlarını aştı. 

_ Başka ülkeler yaptılar. En uzlaşmaz sanılan ül
kelerin, - böyle biri merkezine biraz sağında, biri mer
kezin biraz solunda olan birbirlerine çok uzak sa
yılmayacak iki büyük parti değil - biri merkezin tam 
sağında, biri merkezin en sınırında, solunda olan iki 
partisi, örneğin İtalya'da böyle dar geçitten, beraber 
geçtiler. Lnigilltere'de birlikte geçeler. İspanya'da bir
likte geçiyorlar. 

Biz tecrübesi olan bir toplumuz. Biz, birtakım fe
laketlerin üstesinden gelmesini bilmiş toplumuz. Politi
kada 'kozumuzu paylaşırız; ama koz paylaşılacak za
man değil. Karşifnızdalki çok önelmli sorunlara ce
saretle ve dayanışmayla karşı çıkma zamanı. Ben 
Adalet Partisinde bu. istidadı gördüysem veya Adalet 
Partilik t >d|e 'bu istidadı gördüysem ve bunu övdüy-
sem .'konldllmi yine kusurlu saymıyorum. Bu türlü dü-
şüncelerijrne inanıyorum. Zaman zaman «şu olacak, 
ıbu olacak» denilir. Türkiye'de çözüm, Türkiye Büyük 
Miıl'let Mecli'sindeidir. Türkiye'de her 'türlü bunalımın 
çözümlü iki bıüyük partimin temel sorunlarda ve büyük 
telhlikleler karşısında ortak davranışa giirmesindediir. 
'Bunla girdiğimiz zaman üstesıinden gelemeyeceğimiz 
bunalım yoktur. Ama sanki geniş zamanlardayım*}, 
her şey yerinldeymiş gibi, birbirimizle küçük kusurla
rımızla, bunları büyüterek, birindi plana çıkararak uğ
raşırsak, topruim|dıaın uzaklaşırız, toplumun temel so-. 
runlariima karışı duygusuz oluruz. Bu saygıdeğer ve 
Türkiye'nin tek kurtuluşu olan bu büyük müesseseyi, 
de gerclkis'iizeıe ve zamansızca etkisiz hale getiririz. 

Bütün amacım, Türkiye'nin içinde bulunduğu, za
man zaman boyutlarının önemimi gözünüzden kaçır
dığımız öritaik 'tehlikele.ie karşı ortak davranışa giril
mesini söylamekfrJen ibaretrjir. Bu bütçe dolayısıyla 
Ikınanidığiim için tekrar inanarak söylüyorum, söyledik
lerime A'da'lcıt Partisi saflarında inananların sanıldı
ğımdan çok fazla olduğumu da tekrarlıyorum. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (CHP sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Balkan, sorular vardır, yerinizden mi cevap-

ianıdıracalksınız, buradan mı? 

ıMİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Bu kürsüden cevaplandıracağım efen
dilim. 

BAŞKAN — Soru soracak arkadaşlarımı tespit 
edil yorum efendim: 
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Sayın Dağdaş, Sayın Ak, Sayın Çatalbaş, Sayın 
Eşrefoğlu, Sayın Çelebi, Sayın Ay tekin, Sayın Üstün. 

.Başka soru sormak, isteyen sayın üye?.. Yok. 
Soru sorma işlemi bittımıişüir ef emdim. 
Önce yazılı soruları işleme koyuyoruz. 
Sayın Timurağaoğlu?.. Burada. 
Abdülkadir Tlmurağaoğlu'nun soruları : 
«d. Mardin'de Diyarbakır Üniversitesine bağlı 

Ibir mühendislik fakültesi açılması düşünülmekte mi
dir?! 

2. Mardin Midyat ilçesinde gene Diyarbakır Üni-
vesiıesine bağlı bir veteriner fakültesi açılım;aisı düşü-
nülmlekte mildi r? 

3. Mardin Kızıltepe ilçesinde 3 yıldır programda 
'bulunan imaimMhafip lisesi açılması neden gecikmek
tedir?» 

Evet Sayın Balkan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANİ NECDET UĞUR 
(Devamla) — Yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandır ilmi s t ur. 
Sayın Nilüfer Gür soy'un sorusu 
«İstiklal Marşımın söylatilmediği, bayrak merasi

mlinin yapılmadığı okullar var. Bu gibi hareketleri ya
pan okul idareclkrine karşı Bakanlığınızın herhangi ' 
bir tedibini olmuş mudur, oldu ise ne yapılmıştır?» 

Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Bu gibi olaylar zaman zaman duyulu
yor. Bir ulusun bağımsızlık marşına saygısızlık, o 
ulusun bağımsızlığına yapılan saygısızlıktır ve yasa
larda da bunun cezası vardır. Bunu teşvik eden, yap
tıran, katılan kimseyi yasalar önüne hiç kuşkusuz ge
tiririz. 

BAŞK.AN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Nihat Kaya'nın sorusu : 
«1. Bilindiği gibi 1979 yılı çocuk yılıdır. Yurt 

sevgisinin, milli birlik duygusunun kökleşmesi ve ge
liştirilmesi konusunda hangi çalışmalarınız vardır? 23 
Nisan, Milli Hâkimiyet Bayramımız olduğu kadar 
çocuk bayramıdır. Çocuklarımıza milli hâkimiyet 
fikrinin çocuklarımızın kökünde ve kafasında kök
leştirilmesi yaşatılmak hususunda hangi çalışmaları
nız vardır?» 

Sayın Nihat Kaya burada mı efendim?.. Sayın Ni
hat Kaya burada mı?.. Soru düşmüştür. Sayın Kaya 
olmadığı için işleme koymuyoruz. 

Çorum Milletvekili Sayın Mehmet lrmak'ın soru
ları : 
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Sayın Irmak?.. Buradalar. 
«1. Kahramanmaraş'taki müessif olaylarda milli 

eğitim mensupları tahrikçi olmuşlardır. Bunlardan 
sıkıyönetim savcılığına ve mahkemesine sevk edilen
lerin, tutuklananların sayısı nedir? 

2. Bakanlığınız döneminde Kahramanmaraş'a 
ne kadar öğretmen tayin edip mevcut TÖB-DER 
mensuplarını takviye ettiniz? Bunlardan olaylara ka
rışanlar hakkında 14 ayda kaç idari tahkikat işlemi 
yaptırdınız? Sonuçlandıysa cezalandırılanların miktarı 
nedir? 

3. Kastamonu Eğitim Enstitüsünde tayin ettiği
niz partiniz ve adayınız TÖB-DER'li müdürün ma-
rifetleriyl'e olayların çıkartıldığını biliyor musunuz? 
Bu Enstitüdeki durum nedir? 

4. . Çorum Eğitim Enstitüsünde solcu idarecilerin 
solcu öğrencilerle işbirliği sonucu tahribat yapıldığını 
biliyor musunuz? Tamirat için ne kadar ödenek gön
derdiniz? 

5. Çorum Eğitim Enstitülerinden uzaklaştırılan 
idareci ve öğretmenlerin ve öğrencilerin miktarları 
nedir? Bu öğrenciler sürüldükleri yerler enstitülerine 
alınmış, öğFenim yapabilmişler midir? Yoksa açıkta 
mı kalmışlardır? 

6. Afyon Eğitim Enstitüsünün kapatılması se
bepleri nedir? Buradan ne kadar solcu öğrenciyi Or
taklar Eğitim Eistitüsüne nakledip, onlara özellikle 
öğrenim imkânı sağladınız? Bunu tarafsızlığınızla 
bağdaştırabiliyor musunuz? 

7. Bütün eğitim enstitülerinden ve öğretmen li
selerinden öğrenimlerine engel olduğunuz veya TÖB -
DER'li maiyetinizin sebep olduğu öğrencilerin mik
tarı nedir? Bunların zararları ne zaman, nasıl, kimler 
tarafından ödenecektir? 

8. Edirne Eğitim Enstitüsünün yakılmasından za
rar ne olmuştur? Onarılması veya yeniden yapılması 
için ne miktar ödeneği bu yılki bütçeye koydurdunuz? 
Okul binalarını dahi mensuplarının tahrip ve imha
sından kurtaramayan bir bakana güven caiz midir? 

9. Üniversite muhtariyetine taraftar mısınız Ye
ni Üniversiteler Kanununu muhtariyeu imha edici 
ve antidemokratik bulmuyor musunuz? 

10. Bakanlığınız döneminde Tunceli, Kars, Di
yarbakır, Mardin ve diğer hassas illere ne miktarda 
öğretmen ve idareci tayin ettiniz? 

A) JBunların ne kadarı can güvenliği nedeniyle 
görevlerinden başka yerlere sonradan değiştirilmiştir? 

B) Ne kadarı görevlerinden uzaklaşmak zorun
da bırakılmışlardır? , 

11. Almanya'da görevli olan öğretmenlerden 
Tunceli'ye atayarak yurda döndürmek istedikleriniz 
olmuş mudur? Sayıları kaç kişidir, sonuç ne olmuş
tur?» 

Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla)' — Bu soruların politik kısmı, ya da bu 
anda soruşturma altında bulunan kısmındaki değer
lendirmeler var. Bunlar yanıltıcı şeyler. Başkasına at
tığınız taş kendimize vurabilir. Sonuçları almadan, 
suçlayarak bu soruların sorulması doğru değil. 

Bu sor ulardaki politik suçlamalar hariç, öteki ke
simlerine yazılı olarak cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sözlü sorulara geçiyoruz efendim. 
Buyurun Sayın Bahri Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, ara
cılığınızla Sayın Bakandan iki sorum var : 

1. Devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşka
nımız ve Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı 
Büyük Önder Atatürk'ün Türk gençliğine kendi el 
yazısıyla emri vardır. Bu emir eski İçişleri Bakanı, 
şimdi Devlet Bakanı Sayın Faruk Sükan'ın yazdığı 
kitapta da maarif müdürlüklerinin bütün şube müdür
lüklerine kadar gönderilmiştir. Bu emir şudur : 

«Türk âleminin en büyük düşmanı komünizmdir. 
Komünizm her görüldüğü yerde ezilmelidir.»' 

2. Biz ne Bolşevikçiyiz ve ne de Komünist ola
mayız. Çünkü biz milliyetçiyiz, dinimize hürmetka
rız. 

Ben bunun ikisine de inanıyorum. Sayın Bakan 
da kısaca bunlara inanıyor mu? Bu emirleri yerine 
getirmek için, Türk Maarif Teşkilatımızda gerekli 
tedbirleri aldırmış mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Efendim, kısaca 

«Evet» veya «Hayır» şeklinde olsun. (CHP sıraların
dan gülüşmeler) 

HASAN CER İT (Adana) — Sayın Başkan, bu 
soruları Sayın Bakana yöneltemez. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANİ NECDET UĞUR 
(Devamla) — Sayın. Başkan, yasaların suç saydığı 
herhangi bir davranışı benim tasvip edip etmediğimi 
sormak ve benden «Evet - Hayır» cevabını istemek 
ne kadar doğrudur, kendi, takdirine bırakırım. 

İkincisi, ben, demokrasiyle idare edilen, özgürlük
lere ve çok partili hayata dayanan bir ülkenin Bü
yük Millet Meclisinde demokratik yollarla oluşmuş 
bir hükümetinin bakanıyım. Benim inancımı istiyor-
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sa, bu demokrasidir, bu haklar ve özgürlüklerdir ve 
bunun ışığında Türk halkının çağdaşlaşması ve ilerle-
mesidir. Bunun dışında bir başka görüşe sahip olsay
dım, Türkiye'nin geleceğinin özgürlüklere sıkı sıkıya 
bağlı kalarak, sosyal adaleti ve eşitliği gerçekleştir
mekten başka yoldan geçtiğine inansaydım, burada 
görev almazdım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ak, buyurunuz sorunuzu sorunuz. 
ALİ AK (içel) — Sayın Başkanım, Sayın Baka

nımdan cevaplandırılmak üzere suallerime delaletle
rinizi saygılarımla arz ederim. 

1. Gerek Avrupa'da, gerek Amerika'da laik ida-
delerle idare edilen her laik demokratik ülkelerde, 
bu ülkelerin halkının inandığı dini kitapların ilköğ
retim, ortaöğretim ve yükseköğretimde okutulmadığı, 
okutulmasının memnu olduğu memleket var mıdır? 

2. Bugün veya istikbale matuf ilköğrdtim, orta
öğretim veya yükseköğretimde, bu milletin inandığı 
dini kitap Kur'an-ı Kerim'in, yetiştirdiğimiz nesli- • 
mize okutulması düşünülmekte midir? 

3. Sayın Bakanım konuşması esnasında, «Biz 
Arapçanın öğrenilmesine karşı değiliz»1 buyurdular. 
Bunu memnuniyetle karşıladım; fakat geçtiğimiz yıl 
İçişleri Bakanlığı görevini yürüttüğü zaman şu anda 
elimde fotokopisi bulunan bir telsiz sureti var. 67 
ilin valisine çekilmiş. Burada; şehirlerarası nakliyat 
yapan otobüslerin ön ve arkalarında yazılı, mesela 
hepimizin bildiği gibi «Allah», «Bismillahirrahmanir-
rahim» veya Peygamberimizin ismi şerifi yazılı olan 
levhaların, trafik ekiplerince toplattırılmasına ait bir 
emirdir. Bunu şimdi, acaba nasıl şey ediyorlar? 

4. Gazetelerden öğrendiğimize göre, bu sene 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gösterileri için, Bul
gar Komünist gençliğinin, her 4 senede tekrarladığı 
bir gösteri örnek olarak alınmak isteniyor. Acaba, 
Avrupa Veya Amerika'dan kendimize örnek olarak 
alabileeğimiz daha başka gençlik gösterileri yok mu
dur? Bulgaristan gençliğinin gösterisinin alınmasın
daki espri ne olabilir? 

5. Adana Ticaret Lisesi 19 Şubat 1979 Pazartesi 
günü sabahleyin ders açılırken, İstiklal Marşı yarıda 
kestirilip, komünist enternasyonal marşı söylenmiştir. 
Bakanlığınıza intikal etmiş midir, etmişse ne düşünü
lüyor? 

6. Kültürlerini geliştirmek maksadıyla, ortaokul, 
lise veya benzeri meslek-okullarında hariçten imtihana 
giren kızların bazıları başlarını açmamak istemekte; 

acaba bunların başlarının örtülü olarak imtihana 
alınmalarında mevzuat bakımından nasıl bir mahzur 
vardır? Bu mevzuatın realize edilmesini Bakanlık dü
şünmekte midir? 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ak. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Değerli Başkanım, diyorlar ki Sayın 
Ak, laik, demokratik ülkelerde din kitaplarının oku
tulmasının men olduğu görülmüş müdür? Eğer o ki
taplar o ülkenin yasalarına karşıysa elbette; yasaları
na karşı değilse, görülmemiştir. 

«Kur'an-ı Kerim'in okutulması düşünülmekte mi
dir» diyor. Benim bildiğim kadarıyla Kur'an-ı Kerim 
Türkiye'de her evde, her ailede okunur ve bunun da 
yine, yasaların olanak verdiği sınırlar içinde kursları 
vardır. 

Şimdi, ben «Arapça öğretilecektir»1 dedim ama, 
«Türk Devletinin resmi dili Arapça olacaktır» deme-
cl;m. Türk Devletinin resmi dili, elhamdülillah Türkçe 
ve Türkçe kalacak. 

Otobüslerin arkasına, kabul ettiğimiz yasal harf
lerle Türkçe ibareleri yağlıboya ile yazma yerine, 
Türkiye'de sanki harf değişmiş gibi, Arap harfleri 
ile yazmanın bir yasa dişiliği vardır, bir d'e çok za
rarlı gördüğümüz bir politikası vardır; buna karşı
yız, buna her'kes karşı; benim bildiğim, sizin par
tiniz de karşı. 

İLHAN AYTEKİN (Balıkesir) — Değiliz. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANİ NECDET UĞUR 

(Devamla) — Değil misiniz? Arapçanın Türk dili 
olmasını mı istiyorsunuz, ne istiyorsunuz? Arap di
liyle, Arap harfleriyle mi yazılacaktır kitaplarımız, 
gazetelerimiz? 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayın lütfen. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANİ NECDET UĞUR 
(Devamla) — Dükkânların önündeki «Bakkal» da 
mı Arap diliyle yazılacaktır; ne yapılacaktır? Türkçe 
hangi dille yazılıyorsa, Türk halkına bilgi o dille 
verilir, o harfle verilir. Bunun dışına çıkmanın özel 
amacı vardır. Biz bu harfe değil, bunun arkasındaki 
özel amaca karşıyız; yasalar karşı, Anayasa karşı, 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Efendim, son suale gelince; başörtülü meselesi... 
Bunda da, insanların kıyafetleriyle uğraşılmaz. Laik
lik bir düşünce biçimidir, laiklik bir Anayasa biçimi
dir, laiklik bir toplum yapısının doğal ürünü ve sonu
cudur. Biz ne başörtüsü ile uğraşırız, ne kıyafetle uğ
raşırız. Ama bununla uğraşanlar, bunu özel bir poli-
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tika yapmakta yarar görenler var. Bunlara da deriz 
ki, yapmayın; doğru değildir, günahtır. Biz bu sınavı 
önlemeyiz ama, bu genç çocuklarımızın, bu genç kız
larımızın yakasını da bu türlü politika bırakmalıdır, 
onu da birlikle dileyelim, tek taraflı almayalım. Ben 
onu yaptırmayacağım, ama bunun yapılmasında bir 
politika sürdürmekten de beraber vazgeçelim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, soru cevaplandı
rılmıştır. 

Sayın Çatalbaş. 

YAHYA USLU (Manisa) — Sayın Başkan, ben 
önce yazdırmıştım. 

BAŞKAN — Ben isimleri teker teker okudum 
efendim, siz de ikaz etmediniz. Soyadınız efendim?.. 

YAHYA USLU (Manisa)' — Uslu. 
BAŞKAN — Uslu diye bana intikal etmedi Sa

yın Uslu, belki bir yanlışlık olmuş olabilir. 
Buyurun Sayın Çatalbaş. 

• MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 
Başkanım, Sayın Bakandan, aşağıdaki sorularımın 
cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Çatalbaş, biraz ileri gel'r mi
siniz; duyulmuyor, tutanak zaptedemiyor çünkü. 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Şu an
da Dr. Yüksel Özden adında, Amerika'da öğretim 
görmüş ve Ankara Gazi Eğitim Enstitüsüne seçimle 
getirilmiş Fen bölümü şefi, yüksek kimya mühendisi, 
veteriner eczacı bir arkadaşımız var, 11 aydır boş, 
mağdur ve perişan, 6 nüfuslu. Acaba bu vatandaşı
mız, kimya yüksek mühendisi ve kimya öğretmenine 
de ihtiyaç olduğuna göre, daha ne kadar süre bir 
görev bekleyecek? 

2. Ahmet Şahin isminde, yite eğitim enstitüsü 
fen bölümü fizik öğretmeni ve müdür yardımcısı iken, 
Aktepe Lisesi fizik öğretmenliğine nakledilmiş bir 
arkadaşımız var. Hayatının tehlike içinde olduğunu 
ifade ediyor. Bunun naklinde bir müfettiş raporu 
olup olmadığı hususunu istirham ediyorum. 

3. Ankara Gazi Eği'tim Enstitüsünden ve Türki-
yemizin her tarafında bu ve bunun gibi binlerce de
ğerli öğretmen alınmış, sürülmüş, işinden atılmış ye 
çoluk çocuğu ile açlığa ve sefalete terk edilmiştir. 
Bize binlerce şikâyet geliyor, her taraftan. Acaba Sa
yın Bakanımıza bu şikâyetlerden ne kadar geliyor? 
Onun açıklanmasını istiyorum. 

4. Gümüşhane, Bayburt, Kelkit, Şiran ve Torul"* 
da eği'tim enstitümüzden 14, bu belgelerim izdeki 
ortaöğretim müesseselerimizden de 70 civarında öğ
retmenimizin başka yerlere sürüldüğü tespit edilmiş

tir. Acaba bunların suçları nedir? Halen Ankara 
Gazi Eğitim Enstitüsünde hızlı eğitime devam eden 
öğretmenlerden 12 saat maaş karşılığı 18 saat ücretli 
ders vermesi gerekirken şu anda 1 nci ve 2 nci mad
dede isimlerini saydığım öğretmenlerin, mektupla 
öğretim yaparak mezun ettikleri, tam yetenekli de 
sayılmayan kimseler tarafından haftada 50 - 60 saat 
maaş karşılığı değil, ücretli ders verildiği tespit edil
miştir. Sözde savurganlıkla savaş yapacak olan Cum
huriyet Halk Partili Sayın Bakan tarafından bu hu
sustaki savurganlığın izahı nasıl yapılacaktır? 

5. Gümüşhane Eğitim Enstitüsünde öğretmen, 
sınıf, araç ve gereç, yatakhane durumu 817 öğrenci
mizin okumasına yeterli iken, 600 öğrenci daha Eği
tim Enstitüsüne getirilerek sayı 1 417'ye çıkarılmıştır. 
Bilindiği gibi, Gümüşhane fakir bir yerdir. Bulguru
nu, ununu, yağını, lorunu, peynirini götürerek çocuk
lar okumaktadır. Her veli ancak çocuğuna ayda 500 
veya 1 000 lira harçlık gönderebilmektedir. 100'e 
yakın öğrencimiz başka eğitim enstitülerine sürül
düğü için, 80'i okuyamayarak memleketine dönmüş
tür. Bunun sebebini öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Bitti mi Sayın Çatalbaş? 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — 6 nci 
sorum Sayın Başkan : 

Milliyetçiliği sözde dilinden düşürmeyen Sayın 
Bakan, eğitimi milliliğe ne zaman kavuşturmaya baş
layacaktır? 

7. Devlet İstatistik Enstitüsünden alınan rakam
lara göre, ülkemizde 14-20 yaş arasında, hiçbir işi 
olmayan, okulunu bırakmış, tarlasında çalışmayan, 
tezgâhında olmayan 300 - 350 bin çocuğun olduğu 
saptanmıştır. Acaba çağımızın gereği içinde bu ço
cuklarımız için torna, tesviye, kaynak, elektrik tek
nisyenliği, metal iş ve ağır iş demir gibi kalifiye işçi 
yetiştirebilecek bir eğitim düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Daha var mı Sayın Çatalbaş? 

MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Saygı
lar sunarım, teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 

MİLLt EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Çatalbaş eğer 
Bakanlığa bir gün gelip de teşrif ederlerse, hem sor
dukları sorunların cevabını veririm, hem de yapılma
sını istediklerini elimdeki olanaklar ölçüsünde yap
maya çalışırım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Soru cevaplandı
rılmıştır. 
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Sayın Eşrefoğlu, buyurun efendim. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 

Başkanım, Sayın Bakandan şu soruları soruyorum : 
Türk milli eğitiminin amaçları Temel Eğitim Ka

nunumuzun 2 temel ilkesi vardır : Birisi, Atatürk il
keleri, Atatürk inkılapları, diğeri Türk milliyetçiliği
dir. Fakat, elimde bir gazete var, Günaydın Gaze
tesi. Günaydın Günaydın Gazetesi, bir lisede Ata
türk'ün resminin altına «Lenin, Stalin, komünizm, 
kızıl yıldız, kurtuluşa kadar...» daha çok şeyler yazıl
mıştır. Yoksa milli eğitimde bilmediğimiz bir ilke 
daha mı vardır; o da Marksizm, komünizm midir? 
Bu husustaki bu neşriyat Sayın Bakanımızın eline 
geçmiş midir? Beni bu durum, bir Türk öğretmeni 
olarak, Atatürkçü olarak üzmüştür. İsterse kendisine 
bunu verebilirim. 

Bakınız, Atatürk'ün resminin altında ve yanların
da hatta bir de makineli tüfek resmi de var. 

Bundan başka, yine bazı okullarımızda Atatürk' 
ün resimlerinin indirildiği söylenmektedir. İsterse bu
nu da isim olarak verebilirim. Bunu nasıl karşılıyor? 
Bu durumlar kendisine intikal ettiriliyor mu? 

Sürekli olarak okullarda yangınlar çıkıyor. Bunun 
nedeni nedir? Bakınız, hepinizin bildiği, okuduğu 
gibi; tarihi Edirne Eğitim Enstitüsü binası cayır ca- * 
yır yanmıştır. Üzmüştür hepimizi. Yangınlar yine 
bazı okullarımızda devam etmektedir. Bakınız, «Or
taokul ateşe verildi»1 diyor, zannediyorum başka bir 
okul. Bu hususta Sayın Bakanımız teşkilata gerekli 
emir ve talimatı vermiş midir? 

Bu hususların cevaplandırılmasını diliyor, saygı
lar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eşrefoğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANİ NECDET UĞUR 

(Devamla) — Sayın Başkan, Atatürk resminin indi
rildiği herhangi bir yeri arkadaşım bana bildirirse 
derhal soruşturma açarım; tıpkı yukarıda bahsettiği 
resimde bir soruşturma konusu yapıldığı ve yapılaca
ğı gibi. 

Yangınlarda, arkadaşım eğer failinin kim olduğu
nu benden soruyorsa, bu benim görevim de değil. 
Ama, eğer yangınları yapanlarda belirli bir yeri de 
suçlamayı istiyorsa bu mümkün değil; zaten belli ol
saydı bunu yapanlar üzerinde tartışma yapılırdı. Da
ha belli olmamış, adli makamlarca soruşturması, in
celenmesi yapılan bir konuda fail belliymiş gibi suç
lama, ya da değer yargısında bulunmak ne kadar 
doğrudur; takdirine bırakırım. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 

Bakanım, Atatürk resimleri hakkında isim isterseniz 
verebilirim? Akçadağ ilçesinde bir okulda. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Alacağım efendim, alırım efendim, siz
den alırım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çelebi. 
HİDAYET ÇELEBİ (Kars) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakandan öğrenmek istediğim husus şudur: 
Son zamanlarda, eğitim enstitülerine devam et
tirilmeyen öğrencilerin kayıtları silinmiştir. Bu öğ
rencilerin durumları yürekler acısıdır, aileleri pe
rişandır. Bu kayıtları silinen öğrencilerin yarım 
kalan tahsillerine devam ettirilmeleri hakkında ne 
düşünüyorsunuz? 

İkinci sorum: Bu gibi öğrencilerin istekdikleri 
eğitim enstitülerine devamları hakkında bir kolay
lık düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Sayın Başkan, öğrencilerin kayıt
larının silindiği ve bu öğrencilerin de artık devam 
etıtirilmedi'kleri konusunda da bir tarize uğrama
mak için çok dikkatli, çok geniş görüşlü davran
dık. Hiç alışılmamış bir şekilde, her türlü ufak 
kusuru bile hoş görerek ve eğitimde de çok az bu
lunacak bir tekrarla devamsızlıkları arka arkaya 
sürekli varsaydık, meşru saydık, bir özüre bağ
ladık ve hepsini devam ettirdik. En son bir genel
ge ile de, yine bakmadık devamsızlığın nedenine, 
tekrar böyle bir halk tanıdık. Değerli arkadaşım 
eğer bur gün burada, tekrar buluştuğumuz zaman ör
neği bana verirse, bu son genelgenin içine girip gir
mediğine bakarım. Umarım ki gir'iyordur. Çünkü 
hemen hemen girmeyen hiç kalmadı. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. So
su cevaplandırılmıştır. 

Sayın Aytekin. 
İLHAN AYTEKİN (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

delaletinizle sorularımın Sayın Bakan tarafından ce
vaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 

1. «Bugün ezilen, sömürülen sınıfın bir par
çası olan biz memurlar üzerinde sömürü, zulüm 
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ve işkence her geçen gün daha da katmerleşmek
tedir. Son olarak reformist Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümetin'in hazırladığı yeni bütçe tasarısı, 
tüm halkımıza azgınca saldıran faşist diktatörlük, 
ipinde bulunduğumuz dönemde elimizde bulunan 
demokratik hak ve özgürlükleri de almak için yo
ğun çalışmalar içimdedir» diye neşredilen bildiride 
imzası bulunan derneğe üye halen Balıkesir Milli 
Eğitim Müdürlüğünde memur Fatma Toplar ve 
Sercan Sönmez hakkında tahkikat yapmayı düşü
nürler mi? 

2. Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğüne veri
len Ziya Özdemir göreve başladıktan sonra yaptığ< 
ilk imtihanda öz ablasının kızı Mukaddes Ayhan'ı, 
ikinci imtihanda da öz amca kızı Şekibe Özdemir'i 
işe almıştır. Böyle sonuçlanan imtihanı Milli Eği
tim Müdürü Özdemir ailesinin zekâsında mı bulu
yor, yoksa tah'kik ihtiyacı içine girerler mi? 

3. Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğümde 1978 
Nisan ayı tarihi itibariyle imtihan yapılmıştır. Ka
zananlar arasımda sıraya göre 5 kişi işe başlatılmış
tır. Ekim 1978'de açılan bir kadroya bahsi geçen 
imtihanda 13 ncü sırayı alan Oya Koç göreve alın
mıştır. Adı gecemden önce 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nei 
sıralarda kazanmış olanlar bulunurken, 7 kişiyi 
aşarak işe alınan hanımın marifeti nedir? 

Balıkesir Halk Eğitim Merkezinde yapılan ve 
örnekleri Balıkesir Valisinde bulunan, Milli Eğitim 
Müdürlüğünde memurlara takmakla zorlaman Fran
sız Komünist Partisinin karanfil rozetlerimden ha
berdar mısınız? Haberdar iseler ne işlem yapıl
mıştır? Öğrendiği takdirde takibe geçilecek midir? 
Türkiye'nin başka yerlerinde böyle imalathaneler 
var mıdır? 

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Sayın Ga-
zalcı'nin şikâyetçi olduğu, Türkiye'nin okur yaza
rı bakımından, 1950 yılına kadar Türkiye'de okur -
yazar nispeti nedir? 1978 yılı itibariyle okur*- ya
zar nispeti nedir? 

Sayın Bakan, başörtü ile ilgilenmediklerini, daha 
doğrusu böyle bir meselenin üzerine gitmeyecökb-
rini ifade buyurmaları üzerine, Çaykara Lisesi ve 
Balıkesir İmam - Hatip Lisesinden 2 başörtülü ha
mım meslekten ihraç edilmiştir. (CHP sıralarımdan 
«çok iyi etmişler» sesi) Anayasanın mahsus mad
desiyle bu tasarrufu nasıl telif ediyorsunuz? 

TÖB - DER'e kayıtlı olmayan bir tek öğretme
ni müdür yaptınız mı? Veya TÖB - DER'li olma
yan görevde bıraktığınız bir tek müdür var mı? 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aytekin. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ NECDET UĞUR 

(Devamla) — Sayın Başkan, soruların bir kısmını 
tutanaktan alıp soruşturacağım. Bir kısmı bilgi is
tiyor, o bilgileri yazılı vereceğim. En son soru 
hakkında bir şey söylemek isterim. Bumu tüm ar-
ikadaşlarımın akılda tutmalarında, yarar görüyo
rum. 

Biz, öğretmenler hakkında bir işlem yaptığımız 
zaman, çoğu kez, aynı kasabanın, ya da şehrin 
içimde, omu bir okuldan alır başka bir okula ve
ririz. Bizim «hakkında işlem yaptı» dediğiniz öğ
retmenlerin tümü birden ders vermektedirler. Bi
zim yasakladığımız; öğretmenin siyasal düşüncesini, 
kendi görüşünü çocuğa aktarmaması. Bunu önle
meye çalışıyoruz. Bu anda öğretmenlerimizin kimi 
hangi düşünce taşıyorlar, nasıl değiştiriniz, onlarla 
uğraşırız diye düşünmedik. Onlar öğrencilere kendi 
düşüncelerini götürmeye kalktıklarında bunu önle
dik. O bakımdan, hiçbir öğretmenimizin ne der
neğini sorarız, ne de'siyasal düşüncesini araştırırız. 
Çünkü, bu anda 420 öğretmem işbaşında; hepsi öğ
renci ile karşı karşıya. Her türlü dernekteki olan, 
her türlü siyasal görüşteki olan.. Milli Eğitimde şöy
le bir işlem yoık: Belirli bir görüşü oldu, ne yap
tın? Onu öğretmenlikten alıp başka bir yere koy
dun. Yok böyle bir şey. Herkes yine öğretmenlik
te, yine öğrenci ile karşı karşıya; ama onların ya
salara göre (yasaların da gereği bu) kendi düşün
celerini, kendi özel eğilimlerini öğrencilerimize yan
sıtmalarını engelliyoruz ve engelleyeceğiz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. 
Sayın Üstün. 

YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Sayın Başkanım, 
aşağıdaki sorularımı aracılığımızla Sayın Bakandan 
sıovmalk istiyorum. 

1. 1978 yılında kaç tane imam - hatip okulu 
açı!m:ştır? 1979 yılında da açmayı düşünüyor mu
şumuz? 

2. Kaç tane imam - hatip okulu müdürümü gö
revden aidimiz? Hangi sebeplerle? Bunlardan Da
nıştay karan alanlar var mı? Danıştay kararlarını 
ne zaman uygulayacaksınız? 

3; Görevden alınsın müdürlerin yerine, mas
lak cbr'sleri öğrtLnıenkrmin dışında, Maoeu, Le-
nincî kişilerin atandığı iddia ediliyor, dbğru mu
dur? 
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4. «Türk âleminin en büyük düşmanı komü
nizmdir; nerede görülürse ezilmelidir» sözü, sizce 
Aitâtüı'k'e mi aittir? 

Okullarda levha olaralk yazdırdıkları bu yazı se
bebiyle suçlaman ve görevlerinden alınan okul ida
recileri var mıdır? Bunlardan haberiniz var mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstün. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET iTĞUR 
(Devamla) — Sayın Başkan, «bu sorular gerçek
ten bilgi edinilmek için mi soruldu, gierçe/kten me
rak mı ediliyor, yoksa belirli düşünceler bize yakış
tırılmak mı isteniyor?» diye kendime sordum, i'kin-
cit'ini göndüm. Omun içi'n cevap vermiyorum. 

BAŞKAN — Teşe&kür ederim. 
Sorular cevaplandırılmıştır. Tamam Sayın Ba

kan, sorular bitmiştir. Teşekkür ederim. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Aleyhinde Sayın Karaatlı, buyurunuz. 

YAHYA USLU (İsparta) — Sayın Başkan, be
nim sorum vardı. 

BAŞKAN — Efendim, daha evvel de isimlen 
okudum, o zaman itiraz etmedi'niz, Tabii, soru 
sorma işlemi bittikten sonra ikinci bir işlem yapıla
maz. 

YAHYA USLU (İsparta) — Sayın Divan Kâtibi 
bana işaret etti. 

BAŞKAN — Yazdırmadı bana. onun için siz ya
zılı olarak Bakandan sorabilirsiniz. 

ALİ AK (İçel) — Abynte, benim söz haıkkım. 
BAŞKAN — Aleyhte söz hakkı sizin değil, Ha

lil Karaajtlı'nındır. 
ALİ AK (İçel) — Bir yanlışlık var. 
BAŞKAN — Söz Halil Karaatlı'nındır, yanlış

lık olamaz. Çünkü büze verilen üste bu. 
ALİ AK (İçel) — Sayın Başkanım, bir tetkik 

buyurun. 
BAŞKAN — Okudum isimleri, birleşimi açtı

ğım zaman hepsini okudum. 

ALİ AK (İçel) — Milli Eğitim Bakanlığı büt
çesinin aleyhinde şahsım adına söz aldım. 

BAŞKAN — Efend'm, aleyhinde: Halil Kara
atlı, Müfit Bayraktar, Recep Özel, Mustafa Rona, 
İlhan Ayketin, Ali Ak, Şener Battal, İbrahim Veedi 
Aksakal. 

ALİ AK (İçel) — Efendim, Müfit Bayrakta -
bana devretmişti, dilekçe vermişti oraya. 

BAŞKAN — Sizin kendi imzanızla Sayın Ali 
Ak, 6 ncı sıradasınız. Kendi imzanız tahtında bu 
iş. 

ALİ AK (İçel) — Müfit Bayraktar bana dev
retmişti. 

BAŞKAN — Efendim, Müfit Bayraktar değil 
ki, Halil Karaatlı 1 numarada. Müfit Bayraktar 
yerini veremez ki size. 

ALİ AK (İçel) — Sayın Başkanım, bu şüpheli 
bir defa. 

BAŞKAN — Şüpheli olamaz fendim. (Güıül-
tükO Şüpheli olamaz, çünkü tekn'k büroların: z 
ge-.yet normal çalışıyor, hiçbir tesir altoda değildir. 

ALİ AK (İçel) — Bana Kanunlar Müdürünün 
vceeüği listede öyle. Ben kedim biliyorum. 

BAŞKAN — Efendim, imzanız var burada, kel
diniz imzalamışsınız.^ 

ALİ AK (İçel) — İmzam' var, Müfit Bayraktar 
•tona sözünü devretmişti. 

BAŞKAN — Sayın Ak, bakın, Müfit Bayrak
tar kendi imzasıyla ikinci sıradadır, Halil Karaatlı 
birinci sıradadır. Bu imzalar kendi imzaları tanıtın
da. Hangisine inanacağım? 

Buyurun Sayın Karaatlı, devam edin. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesini görüşürken, bir 
anlamda Türkiye'nin istikbalini ve Türkiye'nin ka
derini görüştüğümüzü ifade etmek istiyorum. Milli 
eğitim, yani eğitim ve bunun milli olması kadar 
önemli bir şey tasavvur edemiyorum. 

İnsanlık, bugünkü kültür, medeniyet ve refah 
seviyesine eğitim sayesinde gelebilmiştir ve bugün 
insanlık, birtakım sıkıntılar, acılar ve ızdıraplar çe
kiyorsa, bu eğitim noksanlığındandır. Eğitim sorunla
rını halledemeyen milletlerin kalkınmalarını gerçek
leştirebilmeleri mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, Türk milli eğitiminin amacı, 
gençlerimizi iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak ye
tiştirmek, onları zamanın şartlarına ve memleketimi
zin ihtiyaçlarına uygun olarak birtakım bilgilerle ve 
becerilerle donatmak ve onları mutlu bir hayata, 
mutlu bir geleceğe hazırlamaktır.- Eğitim konusunda 
durumumuzu tespit ederken, yalnız kendimizi ken
dimizle mukayese etmenin kâfi olmadığını, başka 
milletlerin de ne kadar zamanda neler yaptığını ve 
nereye geldiğini bilmekte büyük fayda vardır. 

Sayın milletvekilleri, eğitimden maksat, gençleri
mizin kafasına yararlı yararsız, iyi kötü, lüzumlu lü-
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zumsuz, işe yarayan yaramayan her türlü nazari ve 
hurda bilgilerin aktarılması değildir. Bugün maalesef 
Türk milli eğitimi, dünyanın her tarafından her tür
lü ideolojinin, her türlü muzır düşüncenin cirit at
tığı bir alan haline getirilmek istenmektedir. 

Bugün (Türkiye'de Türk insanını Türk insanına 
ve birbirine düşman yapan düşünceler ve eylemler 
itibar görmektedir. Okullarımızda,, üniversitelerimiz
de, millete önder olmak için okuyan gençlerimiz, 
milletini, devletini, vatanını, birbirlerini sevemiyor-
larsa, birbirlerine, milletine, devletine, vatanına düş
man oluyorlarsa, birbirlerini öldürüyorlarsa, kanun
lara nizamlara karşı geliyorlarsa, kendi vatanlarını 
bombalıyorlarsa, kendi insanlarını kursu nluyorlarsa 
ve eğer bunları öğrenciler yapıyorlarsa, Türk milli 
eğitiminin görevini yaptığını ve kendinden bekleneni 
verdiğini iddia etmek mümkün değildir. Maalesef, 
bugün Türkiye'nin başına gelen musibetler, cahiller
den çok okumuşlardan ve okumakta olanlardan ve 
yarı aydınlardan gelmektedir. Bu çok hazindir. Bu 
memlekette kim, kime yol gösterecektir, kim kimin 
arkasından gidecektir? 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'deki öğrenci ve genç
lik hareketlerini masum talebe hareketleri gibi gö
ren ve gösterenlerin dalalet içinde oldukları ortaya 
çıkmıştır. Bugün de bu hareketleri; dünyadaki gençlik 
hareketlerinin Türkiye'ye yansıması ve bunları, bir
takım bunalımların neticesi gibi gösterenlerin ihanet 
içinde oldukları ortaya çıkmıştır. 

Türkiye'nin bugün bir komplo karşısında olduğu
nu, bir ihanetle karşı karşıya bulunduğunu, Türki-
yenin içerider. ve dışarıdan birtakım kitlelerin girdabı
na itilmek istendiğini, gençlerimizin bir kısmının iğfal 
edilerek bu işlere alet edilmek istendiğini görmeyen ve 
buna göre tedbir almayan, bu suretle olayları ve he
defleri saptıranlar dalalet içindedirler. 

En büyük öğretmen kuruluşunda, Türk tarihini 
ve kültürünü inkâr ve ittifak edip yalnız Lenin'cilik 
ve Mao'culuk münakaşasının yapıldığı, okullarında 
Türk Bayrağına saygıyı öğretecek yerde ellerinde kı
zıl bayrakları taşıyanların bulunduğu, İstiklal Marşı 
yerine Enternasyonal Marşını öğütleyenlerin bulundu
ğu, Türk büyükleri yerine Leni'ni, Marks'ı, Mao'yu 
önder olarak tanıyan ve tanıtanların bulunduğu, 
ıTürk büyüklerinin resimlerinin okullardan uzaklaştı
rıldığı, sınıflarında Türk düşmanları için saygı duru
şu yapılan, form yapılan bir eğitimi, milli eğitim 
kabul etmek mümkün değildir. 

Türk büyüklerinin resimlerine ve şahıslarına hu
sumet Cumhuriyet Halk Partisinin eski bir kini ve 

j husumetidir. Nitekim, daha önceki CHP İktidarı dö
nemlerinde paralardan ve pullardan Atatürk'ün res
mini dahi çıkarmaya yeltenmesi, aynı illetin tezahü
ründen başka bir şey değildir. 

Türkiye'de, Türk mekteplerinde bu derece, Hü
kümet himayesinde devlet düşmanlığı yapılmasına göz 
yumanlar, hatta bunları teşvik edenler, belki kendile
rince tek parti dönemlerinde, muhalefet dönemlerin
de ektiklerini şimdi elde etmiş olmaktan memnun kal
mış olabilirler; fakat bu dalaletin bedelini elbetteki 
Türk milleti değil, kendileri ödeyeceklerdir. 

Sayın milletvekileri, Türk Devleti hiçbir bakanlığı 
milli olarak nitelemediği halde, eğitimle ilgili bakan
lığı «milli» olarak nitelemiş ve adını Milli Eğitim 
Bakanlığı olarak isimlendirmiştir. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Milli Savunma Ba
kanlığı var. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — Anayasamız 
da, eğitimin «milli» olmasını temel hedef olarak ka
bul etmiştir. Bu bakımdan, Türkiye için eğitim mil
lidir, yani eğitimin hedefleri, hükümet politikalarına 
göre değil, devlet politikasına göre tespit edilmelidir. 

Türk milli eğitiminin değişik siyasi ve ideolojik 
münakaşalara tahammülü yoktur. Türk milli eğitimi
nin temel meselelerini teşhiste ve Türk milli eğitiminin 
temel hedeflerini tespitte, hiç olmazsa eğitimin milli ol
masında siyasi kadroların mutlaka ittifak etmeleri la
zımdır. Aslında bu, Anayasanın emridir, Türk Mille-

I tinin isteğidir, Türk Devletinin hedefidir. Hükümetler 
bu emre uymaya, bu isteği gözönünde bulundurmaya 
ve bu hedefe varmak için çalışmaya mecburdurlar. 

Sayın milletvekilleri, 56 yıllık Cumhuriyet döne
minde Türk milli eğitimi hâlâ hedeflerine varamamış
tır, okuma - yazma bilmeyenler hâlâ nüfusumuzun ya
rıya yakınını teşkil etmektedir. Bunu inkılap ile başla
yan 56 yıllık bir Cumhuriyet dönemi için çok büyük 
bir başarı saymak mümkün değildir. Türkiye'de milli 
eğitim sistemi, hâlâ günün şartlarına ve memleketin 
ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirilememiştir. 

I İlkokulu bitiren bir işe yaramaz, imkân bulursa 
I ortaokula gider; ortaokulu bitiren bir işe yaramaz, 
I imkân bulursa liseye gider; liseyi bitiren yine bir işe 

yaramaz, her liseyi bitiren de üniversiteye girmek is
ter ve tabii çoğu giremez. Dünyanın hiç bir yerinde 
bir kademesinin, diğer kademesi için depo vazifesi 
gören ve hayata hazırlamadan gençleri, hayatlarının 
taze baharında 15 sene sınıflarda hapsedip nazari ve 

I hurda bilgilerle oyalayıp kapı dışarı eden bir sistem 
yoktur. Bu sistem, gençleri kıyan, gençleri ziyan eden 

i bir sistemdir. _̂  

580 — 



M. Meclisi B : 59 21 2 . 1979 O : 2 

aynı tarih ile övünen, aynı kaderi paylaşan, aynı kül
türe, aynı medeniyete, aynı dünya görüşüne sahip bu 
milletin insanları, yıllarca birbirlerine düşman ve bü
tün bu mukaddes değerlere hasım, ayrı ve zıt dünya
ların ve dünya görüşlerinin insanları haline getirilme
ye çalışılmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisinin bun
da vebali büyüktür. Cumhuriyet Halk Partisi Türk 
Milletini tarihinden, mazisinden, kendi medeniyetin
den, kendi kültüründen, milli ve manevi değerlerin
den uzaklaştıracak bir yolun takipçisi olmaktan vaz
geçmelidir. Bu Hükümet bu yolda devam ettiği, inat 
ve ısrar ettiği için, bü Hükümetin bütçesine kırmızı, 
ret oyu vermeyi bir görev sayıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türk milli eğitimi program 
ve müfredatı itibariyle acınacak bir haldedir. Prog
ram ve müfredatlar tamamen nazaridir. Günün şart
larına ve memleketin ihtiyaçlarına aykırıdır, hurda ve 
muzır bilgilerle doludur. Türk milli eğitimi, Cumhu
riyet döneminde, Cumhuriyetin maksadına aykırı 
olan eğitime, Türk kültürüne, İslam inancına ve Türk 
milliyetine düşmanlığı musallat kılmak isteyen bir 
zihniyetin zulmünden ve tahribatından hâlâ kurtula
mamıştır. 

Türk çocuğuna Atatürk'ü, Fatih'i, Kanuni'yi, Os
man Gazi'yi, Gazali'yi ve Yüce Peygamberimiz Haz-
reti Muhammed'i ve onların fikirlerini öğrenmeyi çok 
gören, fakat buna mukabil «Bilimsel sosyalizm» adı 
altında, Marks'ı, Lenin'i, Mao'yu empoze etmek iste
yen bir zihniyetten daha zalim ve Türk Milletine da
ha hasım bir zihniyet tasavvur edemiyorum. 

Sayın milletvekilleri, aynı vatan için, aynı bayrak 
için, aynı ezan ve aynı Kur'an için kalbi çırpınan, 

1. — Genel Kurulun 19.2. 1979 tarihli 57 nci 
Birleşiminde Başkanlık Divanına karşı meydana gelen 
olayların kınandığına ve Başkanlık Divanı yönetimine 
ve kararlarına karşı bütün milletvekillerinin saygılı 
davranmaları gerektiğine dair Başkanlık Divanı gö
rüşü. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, bölümle
rin oylamasına geçeceğim, yalnız oylamaya geçme
den evvel Başkanlık Divanı ile parti grup başkanve-
killerinin birer sunuşları vardır. Ehemmiyetine bina
en, esasında ilk birleşimi açtığım zaman bu sunuş
ları arz etmek gerekirdi. Fakat o sırada yeterli sayı
da milletvekili salonda bulunmadığı ve bu da daha 
fazla" milletvekillerini ilgilendiren bir husus olduğu 
için bu arada bu sunuşları arz edeceğiz. 

Okutuyorum efendim : 
Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Genel Kuruldaki görüşmeler esnasında oturumu 
yöneten Başkanlık Divanına karşı son zamanlardaki 
kırıcı hareket ve tezyifkâr davranışların rahatsız ede
cek, kuşku yaratacak oranda artması; Başkanlık Di
vanımıza bu konunun üzerine titizlikle eğilme ve de
ğerlendirme gereğini duyurmuştur. 

Hepinizi saygı ile selamlarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaatlı. 
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi ile bu Bakanlığa 

bağlı katma bütçeli üniversiteler üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Başkanlık Divanının 19 . 2 . 1979 tarihli 57 nci 
Birleşiminin 2 nci oturumundaki olaylar üzerine yap
tığı toplantıda : 

Bu tür olaylar üzerine siyasi parti grupları yetki
lilerinin ve sayın milletvekillerinin dikkatini çekerek 
konunun önemini belirtmeyi, 

Genel Kurulun seçtiği Başkanlık Divanının say
gınlığı, Yüce Kurulun saygınlığının yansımasıdır. Bu 
saygınlığın korunmasının da sayın üyelerin görevi ol
duğunu, 

Meclisimizin hukuk kurallarına uygun olarak ve
rimli ve sağlıklı bir biçimde çalışması için çaba har
cayan Başkanlık Divanı bir kül ve bütündür. Her 
milletvekilinin hiç bir siyasal ayrım yapmadan Baş
kanlık Divanının yönetimine ve kararlarına karşı 
saygılı olmak suretiyle yardımcı olmaları gerektiğini, 

Yüce Kurulun bilgilerine sunmayı oy birliği ile 
kararlaştırmıştır. 

Cahit Karakaş 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) BAŞKANLİK ÖNERİSİ 
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flj DANIŞMA KURULU TEKLİFİ 

2. — Genel Kurulun 19 . 2 . 1979 tarihli 57 ne i 
Birleşiminde Başkanlık Divanına karşı meydana ge
len olaylara dair Danışma Kurulu kararı. 

Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Genel Kurulun 19 . 2 . 1979 tarihli 57 nci Bir
leşiminin 2 nci oturumunda görüşmeleri yöneten Baş
kanvekili Sayın Ali Fuat Eyüboğlu'nun şahsında Baş
kanlık Divanına karşı girişilen tutum ve davranışlar
la yaratılan olayları görüşmek için özel olarak top
lanan Danışma Kurulumuz, her türlü içtüzük dışı 
tutum, davranış ve olayları üzüntüyle kınamış ve si
yasi parti grupları olarak tam bir destek ve güven 
duygusuyla yanında bulunduğumuz Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının, Meclis çalışmalarının düzenli 
ve verimli biçimde yürütülmesi için alacağı tüm ön
lemleri desteklemeyi, yardımcı olmayı oy birliği ile 
kararlaştırmıştır. 

Bütün gruplar üyelerinin, İçtüzük hükümlerine 
uygun hareket etmeleri ve Başkanlığın Meclis çalış
malarını yürütebilmesini güçleştirecek tutum ve dav

ranışlarda bulunmamaları için azami çabayı sarf 
edeceklerdir. Tüm sayın milletvekili arkadaşlarımızın 
da bu çaba içinde değerli Başkanlık Divanımıza yar
dımcı olmalarını dileriz. 

Millet Meclisi Başkanı 
Cahit Karakaş 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu Başkanvekili 

Hayrettin Uysal 
Adalet Partisi Grup 

Başkanvekili 
Esat Kıratlıoğlu 

Milli Selâmet Partisi 
Grubu Başkanvekili 

Hasan Aksay 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu Başkanvekili 

Altan Öymen 
Adalet Partisi Grup 

Başkanvekili 
Turgut Toker 

Milli Selâmet Partisi 
Grubu Başkanvekili 
Süleyman Arif Emre 

Milliyetçi Hareket Partisi 
Grubu Başkanvekili 

İhsan Kabadayı 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu Başkanvekili 

Faruk Demirtola 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

B) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
(Devam) 

BAŞKAN — Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza su
nacağım. 

Bölüm 
B) Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi 

Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 2 574 562 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Temel Eğitim ve öğretimin 
gerçekleştirilmesi hizmetleri 22 847 894 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Genel ortaöğretimi gerçekleş
tirme ve geliştirme hizmetleri 7 374 592 000 

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

113 Orta dereceli mesleki ve tek
nik öğretimi gerçekleştirme 
ve geliştirme hizmetleri 5 986 595 000 

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

114 İlk orta ve yüksek dereceli 
okullara öğretmen yetiştirme 
hizmetleri 1 465 605 000 

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

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyorum : 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerek

çeyle kabulünü arz ve teklif ederiz. 
Ordu Yozgat 

Temel Ateş Veli Zeren 
Ankara Çanakkale 

Selâhattin Öcal Altan Tuna 
Konya Elazığ 

Hüseyin Kaleli Faik Öztürk 

Eklenen 
Düşülen 

Daire ve kurqm 

Milli Eğitim Bakanlığı 
Milli Eğitim Bakanlığı 
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GEREKÇE 

Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan yabancı 
uyruklu öğrencilerin burs giderleri: 

Milli Eğitim Bakanlığınca, kültür anlaşmaları ve 
benzeri anlaşmalara göre, karşılıklı ve karşılıksız ol
mak üzere, yabancı hükümetler emrine uzun süreli 
«Gündüzlü yükseköğrenim parasız yatılı yükseköğ
renim, harçlık bursu» «Doktora» üniversite üstü kı
sa süreli «Araştırma» bursları verilmektedir. 

Hükümetimizce (55) yabancı hükümet emrine top
lam (885) adet burs verildiği tespit edilmiştir. 

Gündüzlü yükseköğrenim yapanlara 2 000 TL., 
doktora yapanlara 2 500 TL., araştırma yapanlara 
da 2 750 TL. aylık burs verilmektedir. 

Bu öğrencilerin memleketimizdeki geçinme ve her 
türlü sosyal ihtiyaçları, tahsis edilen burs ödeneği 
olanaklarına bağlı bulunmaktadır. 

Yukarıda belirtilen aylık burs tutarları, kültürel 
ilişkilerimiz çerçevesinde ve karşılıklılık ilkesine göre 
ülkemizde öğrenim görmeleri yükümlülüğüne girilen 
öğrencilerin, temel gereksinimlerini bile karşılamak
tan çok uzaktır. Öte yandan, aynı çerçeve içinde 
Hükümetimiz emrine tahsis edilen burs miktarları
nın ilgili yabancı hükümetlerce günün koşullarına gö
re ayarlandığı görülmektedir. .Uluslararası kültürel 

bağlarımızın geliştirilmesinde karşılıklı burs dağıtımı 
en büyük etkendir. Ülkemize Hükümetimiz adjna çağ
rılan ve «Hükümetimiz burslusu» sıfatını alan ya
bancı uyruklu öğrencilerin aylık burs tutarlarının 
artırılması ve günün koşullarına uydurulması, kaçı
nılmaz bir zorunluluk haline gelmiştir. 

Ayrıca mevcut siyasal ilişkilerimizin geliştirilme
si hedefi güdülen ve buna paralel olarak daha sıkı 
kültürel işbirliği olanakları aranılan üçüncü dünya 
ülkelerine, çeşitli alanlarda (Özellikle teknik sahalar
da) burslar verilmesi düşünülmektedir. Gelişmekte 
olan ve ülkemizle her türlü teknik işbirliği olanak
ları arayan ve bu konuda zaman zaman resmi istem
leri bulunan bu ülkelere burslar verilmesi, uzun va
dede ülkemiz için olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

Bu nedenlerle, tasarıda yurt içi eğitim kurumların
da okutulan yabancı uyruklu öğrencilerin burs gider
lerine ilişkin harcama kalemine konan 14 milyon li
ralık ödeneğe, 114-02-1 -001 -460 harcama kaleminden 
tasarruf edileceği anlaşılan 5 milyon liralık ödeneğin 
eklenmesi gerekli görülmektedir. 

BAŞKAN — Efendim, önerge 114 ncü bölümden 
5 milyonu 101 nci bölüme aktarmak suretiyle, yani 
114'ten eksiltip 101'e eklenmek mahiyetindedir. 

Bu önergeye Komisyon katılıyor mu acaba? 
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BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA METİN 
TÜZÜN (istanbul) — Sayın Başkan katılıyoruz. Yalnız 
zabıtlara geçmesi açısından şunu da belirtmek isti
yorum: 101 nci madde oylandığı için, 101'e eklenen 
bu para 114'ten düşülecektir. 101 'in oylanmasının 
yeniden yapılması veya Başkanlığa redakte yetkisi
nin verilmesi kaydıyla katılıyoruz. 

BAŞKAN — Evet. 
Hükümet? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Aynı kanaatte. 
Önergeye (Hükümet ve Komisyon katılıyor). Oy

larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA ME-
TlN TÜZÜN (İstanbul) — Efendim 114'ten düşül
mesi ve 101'e eklenmesi ayrı ayrı oylanacak. 

BAŞKAN — Şimdi 101 nci bölümü değişik şek
liyle okutuyoruz: 

Program kodu 101. 
Genel yönetim ve destek hizmetleri: 2 579 562 000. 

BAŞKAN — 101 nci bölümü okunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

114'ü de okuyun efendim. 
Program kodu 114. 
İlk, orta ve yüksek dereceli okulara öğretmen ye

tiştirme hizmetleri: 1 460 60l5 000 Türk Lirası. 

BAŞKAN — 114 ncü bölümü okunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

Bölüm Lira 

İM Yükseköğretimi gerçekleştirme 
ve geliştirme hizmetleri 2 757 105 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

116 Yaygın eğitim hizmetleri 1756 469 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

117 Yurt dışı işçi çocukları eğitim 
ve öğretim hizmetleri 43 555 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

118 Devlet mühendislik ve mimar
lık akademileri hizmetleri 1168 083 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.; 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 77 760 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

Kandilli Rasathanesi 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 11 176 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

111 Uzay ve yer bilimleri hiz
metleri 14 728 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

Validebağ Toplum Hizmetleri ve Sağlık Eğitimi 
Kurumu 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 21 980 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

111 Yataklı tedavi hizmetleri 89 989 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 
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Bölüm Lira 

6 628 000 

100 000 

113 Orta dereceli mesleki öğretimi 
gerçekleştirme ve geliştirme 
hizmetleri 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

2. — 1979 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1J212; C. Senato
su : 1/587) (M. Meclisi S. Sayısı : 295; C. Senatosu 
S. Sayısı : 848) (1) 

BAŞKAN — Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üni
versite bütçelerinin oylanmasına geçiyoruz. 

Ankara Üniversitesi 1979 Mali Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Efendim, okunacak maddeler uzundur. Bu bakım
dan Divan Üyesi arkadaşımızın oturarak okumasını 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1979 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Ankara Üniversitesi 1979 yılında ya
pacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (2 658 133 000) lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Cetvele bağlı bölümleri ayrı ayrı 
okutuyorum: 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

(1) 295 S. Sayısı basmayazı tutanağa eklidir. 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 81 842 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.^ Kabul edil
miştir., 

103 Mediko - Sosyal merkezi hiz
metleri 26 619 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

111 Fen fakültesi 152 221 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

132 Diş hekimliği fakültesi 67 129 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

133 Eczacılık fakültesi 46 539 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

135 Tıp fakültesi 1497 483 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

136 Antalya Tıp Fakültesi 48 932 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

137 Veteriner fakültesi 156 735 000 
BAŞKAN —'Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

151 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 128 712 000 
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Bölüm Lira 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
mişti^ 

153 Eğitim Fakültesi 5Q 437 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

154 Hukuk Fakültesi 58 840 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

157 -İlahiyat Fakültesi 32 326 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

160 Siyasal Bilgiler Fakültesi 93 196 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

184 Ziraat Fakültesi 217 122 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

1 nci maddeyi bölümleriyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir, 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Ankara Üniversitesi gelirleri bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 658 133 000i) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN v— Maddeye bağlı cetvelleri okutuyo
rum:! 

Gelir 
Türü 

CETVELİ 

Lira 

1' Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

500 000 

Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 34 126 000 
BAŞKAN —• Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

3i Özel gelirler 2 623 507000 
BAŞKAN —• Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.. 

2 nci maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1979 mali 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler..., Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 
7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Açık oya tabidir, bilahara oylarınıza sunulacak

tır. 
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3. — 1979 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları Tezkereleri. (M. Meclisi : 11219; C. Senatosu : 
1/594) (M. Meclisi S. Sayısı : 302; C. Senatosu S. Sa
yısı : 855) (1) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi Bütçe görüşmesine 
başlıyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
Ege Üniversitesi 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Ege Üniversitesine 1979 mali yılın
da yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (1 796 710 C00) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum: 

A — CETVELt 

Bölüm 

101i 

Lira 

103 

104 

111' 

112 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 
Mediko - sosyal hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. .^abul edil
miştir., 
Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 
Kimya Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

105 674 000 

66 713 000 

54 557 000 

138 976 000 

21 436 000 

(1) 302 S. Sayısı basmayazı tutanağa eklidir. 

Bölüm 

132 

Lira 

133 

135 

136 

154 

155 

158 

Î61 

173 

176 

Diş Hekimliği Fakültesi 50 264 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Eczacılık Fakültesi 18 368 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 
Tıp Fakültesi 815 296 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 
tzmir Tıp Fakültesi 25 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 
İzmir Hukuk Fakültesi 10 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 
iktisat Fakültesi 25 064 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

İşletme Fakültesi 57 444 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 
Sosyal Bilimler Fakültesi 20 253 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 
inşaat Fakültesi 22 354 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 
Makine Fakültesi 63 058 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
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Bölüm Lira 

Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

184 Ziraat Fakültesi 144 980 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 36 932 000i 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

187 Güzel Sanatlar Fakültesi 44 656 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

195 Gıda Fakültesi 26 814 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

196 Tekstil Fakültesi 48 871 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

1 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 796 710 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN 
rum: 

Maddeye bağlı cetveli okutuyo-

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

Lira 

300 OOÛ 

2 Vergi dışı gelirler 26 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

3 Özel gelirler 1 770110 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

2 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Ege Üniversitesince 1979 mali yılın

da elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Ege Üniversitesince gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, 
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağ

lı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Üniverw|e bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, Rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Ege Üniversitesi ve bağlı kuruluşla

rı döner sermaye işletmelerinin nominal sermaye mik
tarı 20 milyon liraya çıkartılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 

— 588 — 



M. Meclisi B : 59 21 2 . 1979 O : 2 

Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer, 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi ©kutuyu: um: 
Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eği

tim Bakanları yürüıür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu bütçe de açık oylamaya tabi olduğu için bi-

lahara oylarınıza sunulacaktır. 

4. — 1979 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 11224; C. Se
natosu : 1/599) (M. Meclisi S. Sayısı : 307; C. Se
natosu S. Sayısı : 860) (1) 

BAŞKAN — istanbul Üniversitesi Bütçesine ge
çiyoruz. 

İstanbul Üniversitesi Bütçesinin maddelerine ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
İstanbul Üniversitesi 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — istanbul Üniversitesine 1979 mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (3 295 894 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum: 

A — CETVELİ 

Bölüm Lira 

lOıl Genel yönetim ve destek hiz
metleri 380 331 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

103 Mediko - sosyal hizmetleri 43 396 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma hizmetleri 15 356 000 

(1) 307 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Bölüm Lira 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

201i Yabancı dil yüksekokulu 14 489 000; 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

111 Fen Fakültesi 230" 313 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

112 Kimya Fakültesi 51 586 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

131 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 860 218 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 63 679 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

133 Eczacılık Fakültesi 67 138 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

135 istanbul Tıp Fakültesi 963 296 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

137 Veteriner Fakültesi 56 678 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 
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Bölüm Lira 

138 Edirne Tıp Fakültesi 139 629 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

152 Edebiyat Fakültesi 115 679 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

154 Hukuk Fakültesi 35 274 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

155 İktisat Fakültesi 101 139 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

158 İşletme Fakültesi 61 788 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

183 Orman Fakültesi 77 754 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 18 151 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

1 nci maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

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

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum: 

CETVELİ 
Gelir 
Tü,rü Lira 

4 000 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

2 Vergi dışı gelirler 48 372 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

3 Özel gelirler 3 243 522O0Û 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

2 nci maddeyi bağlı bulunan cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — İstanbul Üniversitesince 1979 mali 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — İstanbul 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... 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 edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
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• Madde 6. — Üniversite bütçesinin, fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu bütçe de açık oylamaya tabi olduğu için bi-

lahara açık oylarınıza sunulacaktır. 

5. — 1979 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 
1/223; C. Senatosu : 1/598) (M. Meclisi S. Sayısı ; 
306; C. Senatosu S. Sayısı : 859) (1) 

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 1979 
mali yılı Bütçe Kanun Tasarısının maddelerine geçil
mesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1979 Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı 

Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine 1979 
mali yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (1 060 128 000ı) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı bulunan (A) 
işaretli cetveli okutuyorum: 

A — CETVELT 
Bölüm Lira 

333 350 000 
101 Genel yönetim ve destek hiz

metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

(1) 306 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Bölüm Lira 

103 Mediko - sosyal hizmetleri 40 177 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma hizmetleri 10 589 000 
BAŞKAN —• Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

112 Kimya Fakültesi 47 826 000ı 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 52 568 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

171 Elektrik Fakültesi 69 503 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

172 Gemi İnşaatı Fakültesi 30 764 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

173 İnşaat Fakültesi 89 216 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

175 Maden Fakültesi 52 174 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

176 Makine Fakültesi 136 245 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 
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179 Mimarlık Fakültesi 53 675 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

182 Mühendislik - Mimarlık Fa
kültesi 121 430 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

186 Metalürji Fakültesi 9 458 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

188 İşletme Mühendisliği Fakültesi 1 436 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

201 Nükleer Enerji Enstitüsü 11 717 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

1 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesinin ge

lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 060 128 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum: 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

400 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 7 101 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 

Gelir 
Türü Lira 

Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

3 Özel gelirler 1052 627 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi, bağlı cetvelleriyle birlikte oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesince 1979 
mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesince ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve ens
titü Me dlgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

Madde 7. — Üniversite Bütçesinde 182 program 
koduyla yer alan Mühendislik - Mimarlık. Fakültesi
nin bölünmesiyle kurulacak fakültelerin kadro yasa
larının çıkması halinde; yeni kurulan fakültelerle il
gili programlar açmaya ve Mühendislik - Mimarlık 
Fakültesi programında yer alan ödenekleri açılan 
programlar arasında yeniden dağıtmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

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

Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer< 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

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

Bu bütçe de açık oylamaya tabi olduğu için, bi-
lahara oylarınıza sunulacaktır. 

6. — 7979 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri . (M. Meclisi : 1/221; 
C. Senatosu : 1/596) (M. Meclisi S. Sayısı : 304; C. 
Senatosu S. Sayısı ••. 857) (1) 

BAŞKAN — Hacettepe * Üniversitesi Bütçesine 
başlıyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1979 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine 1979 mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 754 920 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelleri okutuyo
rum: 

CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri " 402 397 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Mediko - sosyal hizmetleri 70 346 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe bağiı okul ve araş
tırma merkezleri 103 975 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

(7) 304 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Bölüm Lira 

111 Fen Bilimleri 42 452 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Kimya Bilimleri 26 481 000 
BAŞKAN —• Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

132 Diş Hekimliği Bilimleri 43 070 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

133 Eczacılık Bilimleri 26 199 000 
BAŞKAN —• Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

135 Tıp Bilimleri 821 565 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

136 Sağlık Bilimleri 55 002 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

138 Trabzon Tıp Bilimleri 37 162 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

141 Eskişehir Tıp Bilimleri 980 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

159 Mezuniyet sonrası eğitimi 9 218 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 
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Bölüm Lira 

161 Sosyal ve İdari Bilimler 70 814 000 
BAŞKAN —• Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

180 Mühendislik Bilimleri 45 259 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil-
miştir^ 

1 nci maddeyi, bağlı cetvelleriyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterlildiği üzere 
(1 754 920 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN .— Maddeye bağlı cetvelleri okutuyo
rum: 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

11 Vergi gelirleri 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir^ 

2 Vergi dışı gelirler 11 260 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

3 Özel gelirler 1743 360 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

2 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1979 ma

li yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 

yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu bütçede açık oylamaya tabi olduğu için bilaha-
ra oylarınıza sunulacaktır. 

7. — 1979 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarı
sında, yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/225; C. Senatosu : 1/600) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 321; C. Senatosu S. Sayısı : 861 (1) 

BAŞKAN — İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
ler!! Katma Bütçelerine başhyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1979 Yılı Büt
çe Kanunu Tasarısı. 

Madde 1. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademıi-
lerine 1979 mali yılında yapacakları hizmetler için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (670 918 
000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyo
rum : 

(I) 321 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

111 Adana İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi 45 055 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Ankara İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi 179 629-000 

BAŞKAN -r- Burada önerge vardır, okutuyo
rum : 

«Millet Meclisi Başkanlığına 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerinin 1979 

Yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, Ankara İktisadi ve 
Ticafi İimler Akademisi (112-11-1-001-003) maliye
tinin altına ödenek eklenmeksizin (Sağlık Bilimleri 
Fakültesi) ibaresinin eklenmesini öneririz. 

Elazığ Edirne 
Faik Öztürk Süleyman Sabri Öznal 

Eskişehir Burdur 
İsmail Özen Cemal Aktaş 

Afyonkarahisar 
Hasan Akkuş» 

t 

BAŞKAN — Efendim, bu önergenin bütçe tek
niği bakımından esasında işleme konmaması lazım
dır. Çünkü, halen muhayyeldir bahsettikleri üniver
site. Bu bakımdan işleme 'konulmaması gerekir. 

Buyurun Sayın Komisyon. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA ME

TİN TÜZÜN (İstanbul) — Sayın Başkan, Anayasa 
Mahkemesinin son kararına göre üniversitölerin ve 
onlara eşdeğer olaralk akademilerin fakülte açabil
me yetkilerini kendi senatolarının kararına bırakmış 
durumdadır. Üniversite senatoları ve akademi sena
toları herhangi bir fakülte kurulmasına kendileri ka
rar verebiliyorlar. Ancak bunların kadrolarının Mec
lislerimizden kanun olarak geçme zorunluluğu var
dır. Gelen teklifin bir yönüyle Yüce Meclislimizi il
gilendirmeyen bir yönü vardır. Akademi senatosu^ 
böyle bir fakülte kurulmasına karar vermiştir. Mec
lisimizin sorunu değildir. Akademi senatosunun gö
revleri içindedir. 

İkinci kısmı, onların kadrosu meselesidir. Burada 
yeni bir kadro ihdası konusu yoktur. Yeni bir kad
ro ihdası söz*konusu değildir. Mevcut kadrolar için

de kurulacak olan Sağlık Bilimleri Fakültesinde tıp 
eğitimi yapılacağından tam gün yasasına istinaden 
ödeme yapılmasını temin amacında bir ibare eklen
mesi konusudur. Onun için bu Önergenin işleme kon
maması konusundaki görüşünüzü yeniden gözden ge
çirmenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Yani, söz Komisyon olaralk öner
geye katılıyorsunuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADİNA ME
TİN TÜZÜN (İstanbul) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Hükümetin görüşü de aynı mıdır? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(İstanbul) — Evet. 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon ve 
Hükümet katılıyor. Bu bakımdan önergeyi oylarını
za sunmak zorunluluğu vardır. Önergeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu değişik şekliyle 112 nci bölümü oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

113 Bursa İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi 40 269 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

114 Eskişehir İktisadi ve Ticari tüm
ler Akademisi 232 165 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

115 İstanbul İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi 167 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

116 Trabzon İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi 6 000 C00 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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1 noi maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademi

lerinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (670 918 000) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) cetvelini 
okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü l i r a 

1 Vergi gelirleri 10 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 3 440 000 
BAŞKAN —• Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 656 678 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademi-

lerince 1979 mali yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademi-

lerince gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme
ye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. —• Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et

meyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
• 7 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 7. —- Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
balkanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu bütçe de açık oylamaya tabi olduğu için bi-
lahara oylarınıza sunulacaktır. 

8. — 1979 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/217; C. Sena
tosu : 1/592) (M. Meclisi S. Sayısı : 300; C. Senato
su S. Sayısı : 853) (1) 

BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi katma büt
çesine geçiyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Çukurova Üniversitesi 1979 Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısı. 

Madde 1. — Çukurova Üniversitesine 1979 mali 
yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (865 705 000) ılira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) cetvelini 
okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 117 945 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(/) 300 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm Lira 

2 611 000 

418 000 

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 oylarım-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 47 959 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kaljul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 542 576 000 

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

162 İdari İlimler Fakültesi 1 874 000 

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

181 Mühendislik Fakültesi 3 649 000 

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

184 Ziraat Fakültesi 148 673 000 

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

1 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
KabuJ. edilmiştir. 

2 nüi maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Çukurova Üniversitesinin gelirleri, 

bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (865 705 
OGO) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) cetvelini 
okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

26 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 3 073 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-* 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

3 Özel gelirler 862 606 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı bulunduğu cetvelleriylle bir
likte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul ediümiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Çukurova Üniversitesince 1979 mali 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Çukurova Üniversitesine gelecek 

yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

5 noi maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 

yürüdüğe girer. 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Bu bütçe de açılk oylamaya tabi olduğu için bi-

lahara oylarınıza sunulacaktır. 

9. — 1979 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bytçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/218; C. Sena
tosu : 1/593) (M. Meclisi S. Sayısı : 301; C. Senato
su S. Sayısı : 854) (1) 

BAŞKAN — Diyarbakır Üniversitesi Bütçesine 
başlıyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Diyarbakır Üniversitesi 1979 Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı. 
Madde 1. — Diyarbakır Üniversitesine 1979 ma

li yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (679 904 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) cetvelini 
okutuyorum : 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve .destek hiz
metleri 57 794 C!00 
BAŞKAN — Bölümü oyların.r-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 2 166 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

Bölüm Lira 

(1) 301 S. Sayılı basma yazı tutanağa eklidir. 

111 Fen Bilimleri Fakültesi 67 873 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarım-* 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 41 816 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri Fakültesi 466 908 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarım-* 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

184 Urfa Ziraat Fakültesi 43 347 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

1 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Diyarbakır Üniversitesinin gelirle

ri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (679 
9C4 CO0) Mra olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) cetvelini 
okutuyorum : 

B — CETVELt 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 60 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

2 Vergi dışı gelirleri 1 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirler 678 344 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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2 nci maddeyi bağlı cetvelleıtiyle birlikte oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Diyarbakır Üniversitesince 1979 ma

li yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yıllında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — . 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) İşaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmıiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Üniversite bütçesinin Fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini Rektörlük programıma aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Bu bütçe de açılk oylamaya tabi olduğu için bi-

lahara oylarınıza sunulacaktır. 
10. — 1979 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 

Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/216; C. Se
natosu : 1/591) (M. Meclisi S. Sayısı : 299; C. Se
natosu S. Sayısı : 852) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi Bütçesine 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
geçiyoruz. 

1 ncü maddeyi okutuyorum : 

Cumhuriyet Üniversitesi 1979 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı. 

Madde 1. — Cumhuriyet Üniversitesine 1979 ma
li yılında yapacağı hizmetler için, bağdı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (421 346 000) lira ödenek 
verilmiştir. _J 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) cetvelini 
okutuyorum : 

A — CETVELt 

Bölüm Lira 

(7) 299 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 282 154 C00 
BAŞKAN — Bölümü oylarına 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Sosyal Bilimler 10 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri 128 592 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarına 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Cumhuriyet Üniversitesinin gelirle
ri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (421 
346 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetvellerü oku
tuyorum : 

B — CETVELt 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri * 50 000 
BAŞKAN — Bölümü- oylarını-! 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 1 970 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-! 
za sunuyorum : Kabul eden-
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Gelir 
Türü Lira 

ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel gelirleri 419 326 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarımı 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Cumhuriyet Üniversitesince 1979 ma
li yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös-
terilmiştiT. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliiye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7 . — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edillmiştir. 

Bu bütçe de açık oylamaya tabi olduğu için bila-
hara oylarınıza sunulacaktır. 

11. — 1979 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 11228; C. Se
natosu : 1/603) (M. Meclisi S. Sayısı : 310; C. Se
natosu S. Sayısı : 864) (1) 

BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısının görüşmesine geçiyoruz. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
19 Mayıs Üniversitesi 1979 Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı. 
Madde 1. —-19 Mayıs Üniversitesine 1979 mali 

yılında yapacağı hizmetler içlin, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (336 877 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyorum : 
A — CETVELt 

Bölüm Llira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 251 045 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarım-! 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınn 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 
Fakültesi 6 128 C00 
BAŞKAN —• Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 71 571 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-; 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 7 533 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarına 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(7) 310 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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1 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — 19 Mayıs Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (336 877 
000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetvelleri oku
tuyorum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 21 0C0 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 415 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

3 Özel gelirler 336 441 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — 19 Mayıs Üniversitesince 1979 ma
li yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazrlı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — 19 Mayıs Üniversitesine gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işareti/i cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğittim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul, edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bu bütçe de açık oylamaya tabi olduğu için bi-
lahara oylarınıza sunulacaktır. 

12. — 1979 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/215; C. Sena
tosu : 1/590) (M. Meclisi S. Sayısı : 298; C. Senato
su S. Sayısı : 851) (1) 

BAŞKAN — Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısının görüşmesine geçiyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Bursa Üniversitesi 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Bursa Üniversitesine 1979 mali yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (936 080 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelleri okutuyo
rum : 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 192 444 000 

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

(1) 298 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm Lira 

103 

615 399 000 

32 235 000 

Mediko - Sosyal hizmetler 3 349 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını.-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 9 470 000 
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, 

137 Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmişti^ 

162 İktisadi ve Sosyal Bilimler Fa
kültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir^ 

171 Elektrik Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir^ 

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

1 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bursa Üniversitesinin gelirleri, bağ

lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (936 080 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

33 161 000 

14 308 000 

35 714 000 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyorum 
B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

25 000 

2 160 000 

933 895 000 

1 .Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

2 Vergi dışı gelirler 
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. 

2 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler...' Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bursa Üniversitesince 1979 mali yı

lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birlinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... 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 — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini Rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 7. — Bursa Üniversitesine bağlı döner 
sermaye işletmelerini itibari sermayesi 10 000 000 
TL. dır. Bu Üniversiteye bağlı işletmeler döner ser
mayelerinim hesap dönemi sonundaki kârları, serma
yeleri tespit edilen ilimite ulaşıncaya kadar ödenmiş 
sermayelerine eklenir. 

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

8 nci madeyi okutuyorum : 

Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmliştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 

Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

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

Bütçe tasarısı açık oylamaya tabi olduğu için,. 
bilahara açık oylarınıza sunulacaktır. 

13. — 1979 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 11220; C. Sena
tosu : 1/595) (M. Meclisi S. Sayısı : 303; C. Sena
tosu S. Sayısı : 856) (1) 

BAŞKAN — Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Fırat Üniversitesi 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Fırat Üniversitesine 1979 mali yı-
yında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) lişaretli cet
velde gösterildiği üzere (236 116 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyorum : 

(7) 303 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

A — CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 29 602 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 3 364 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarım-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir^ 

111 Fen Fakültesi 72 658 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

137 Veteriner Fakültesi 71 259 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesii 59 233 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

1 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyli okutuyorum : 
Madde 2. — Fırat Üniversitesinin gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (236 116 0CO) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyorum : 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

100 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 3 631 000 
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Gelir 
Türü Lira 

BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştii'. 

2 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Fırat Üniversitesince 1979 mali yı

lında elde ekiilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Ünliversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini Rektörlük programına aynı unvanla aktar
maya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — 
bul edilrrtiştlr. 

Madde 6. — 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bütçe açık oylamaya tabi olduğu için bilahara 
oylarınıza sunulacaktır. 

14. — 1979 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 11211; C. Sena
tosu : 11586) (M. Meclisi S. Sayısı : 294; C. Senato
su S. Sayısı : 847) (1) 

BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi Bütçesine ge
çiyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Anadolu Üniverslitesi 1979 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı, 

Madde 1. — Anadolu Üniversitesine 1979 mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (291 957 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

A — CETVELİ 
Bölüm Lıira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 177 601 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Fen Bilimleri 3 558 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri 110 798 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

1 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci madeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Anadolu Üniversitesi gelirleri, bağ

lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (291 957 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

(1) 294 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

3 Özel gelirler 232 385 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Ka-

Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
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BAŞKAN -

Gelir 
Türü 

- (B) işaretli cetveli okutuyorum : 
B — CETVELİ 

Lira 

1 Vergi gelirleri 1 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

2 Vergi dışı gelirler 3 130 000' 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

3 Özel gelirler 288 826 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birli'kte oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Anadolu Üniversitesinin 1979 mali 
yılında elde edilecek gelir çeşlitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkulk ve tahsiline 1979 maili yılında da 
devam olunur. 

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

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

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmliştdr. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bütçe açık oylamaya tabi olduğu için bilahara 
oylarınıza sunulacaktır. 

15. — 1979 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1J213; C. Se
natosu : 1/588) (M. Meclisi S. Sayısı : 296; C. Sena
tosu S. Sayısı : 849) (1) 

BAŞKAN — Atatürk Üniversitesi Bütçesine baş
lıyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Atatürk Ünliversitesi 1979 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Atatürk Üniversitesine 1979 mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 054 635 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum : 

A — CETVELl 

Bölüm lira 

101 Genel yönetim ve destek hiiz-
metleri 268 077 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 10 870 G00 
BAŞKAN —• Bölümü aylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir^ 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 17 313 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

111 Fen Fakültesi 33 551 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

(1) 296 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm Lira 

113 Temel Bilimler ve Yabancı Dil
ler Yüksekokulu 25 792 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

114 Kars Veteriner Fakültesi 3 839 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştiı\ 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 65 318 000' 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

135 Tıp Fakültesi 393 168 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştin 

152 Edebiyat Fakültesi ,49 203 000. 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

157 Isllami lHimler Fakültesi 26 087 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir^ 

158 işletme Fakültesi 30 065 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir * 

163 Van Fen - Edebiyat Fakültesi 36 464 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 94 888 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

1 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Atatürk Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) 'işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 054 
635 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyo
rum : 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

2 Vergi dışı gelirler 5 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

, 3 Özel gelirler 1 048 635 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-. 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Atatürk Üniversitesince 1979 mali 
yılında elde edMecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yıllında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Atatürk Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe açık oylamaya tabi olduğu için bilahara 
oylarınıza sunulacaktır. 

16. — 1979 Yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/222; C. Senato
su : 1/597) (M. Meclisi S. Sayısı : 305; C. Senato
su 5. Sayısı : 858) (1) 

BAŞKAN — İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu 
»Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İnönü Üniversitesi 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. 
Madde 1. — İnönü Üniversitesine 1979 mali yılın

da yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (44 860 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyorum: 

CETVELİ 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 25 053 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 17 725 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

(1) 305 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

2 082 000 153 Eğitim Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

Madde 2. — İnönü Üniversitesinin gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (44 860 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir 

Türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 6 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 8 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 44 846 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi mağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — İnönü Üniversitesince 1979 mali 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekle
rini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe açık oylamaya tabi olduğu için bilahara 
oylarınıza sunulacaktır. 

17. — 1979 Yık Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/229; C. Sena
tosu : 1/604) (M. Meclisi S. Sayısı : 311; C. Sena
tosu S. Sayısı: 865) (1) 

BAŞKAN — Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Selçuk Üniversitesi 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı. 

Madde 1. — Selçuk Üniversitesine 1979 mali yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (76 580 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyorum : 

A — CETVELİ 

Bölüm Ora 

Bölüm Lira 

101 Selçuk Üniversitesi Rektör
lüğü 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

32 545 000 

111 Fen Fakültesi 23 779 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 2D 256 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Selçuk Üniversitesinin gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (76 580 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyorum : 

B - CETVELÎ 
Gelir 
Türü Lira 

100 000 

(1) 311 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

1 Vergi Giderleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 75 880 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Selçuk Üniversitesince 1979 mali yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 
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BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, Rektörlük programlarına aynı unvanla aktarma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Bütçe, açık oylamaya tabi olduğu için bilahara 
oylarınıza sunulacaktır. 

18. — 1979 Yılı Karadeniz Teknik Üniversit ;ü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Paporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi: 1/226; 
C. Senatosu : 1/601) (M. Meclisi S. Sayısı : 308; C. 
Senatosu S. Sayısı : 862) (1) 

BAŞKAN — Karadeniz Teknik Üniversitesi Büt
çesine başlıyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1979 Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısı. 

Madde 1. — Karadeniz Teknik Üniversitesine 
1979 mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (448 131 »000) li
ra ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) cetvelini okutuyorum : 

(1) 308 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

A - CETVELİ 
Bölüm 

101 

103 

104 

113 

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

Mediko - Sosyal Hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden> 
ler... Kabul etmeyenler... Ka-> 
bul edilmiştir. 

Rektörlüğe Bağlı Okullar ve 
Araştırma Merkezleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Temel Bilimler Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tıp ve Sağlık Bilimleri Fa
kültesi . 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

174 İnşaat Mimarlık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

177 Makine Elektrik Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

183 Orman Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 

Lira 

197 716 000 

12 199 000 

24 086 000 

52 974 000 

4 290 000 

50 369 000 

38 089 000 

28 184 000 
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Bölüm lira 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 40 224 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

Madde 2. — Karadeniz Teknik Üniversitesinin 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(448 131 003) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

B - CBTVELÎ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 4 350 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 443 181 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Karadeniz Teknik Üniversitesince 
1979 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Karadeniz Teknik Üniversitesine 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 

veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... K\ 
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağ'i 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenle.. Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
enstitü ile ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini Rektörlük programlarına aynı unvanla aktar 
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. POı-
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarih'nûe 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bütçe açık oylamaya tabi olduğu için bilahara 
oylarınıza sunulacaktır. 

19. — 7979 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/227; C. Se
natosu : 1/602) (M. Meclisi S. Sayısı : 309; C. Sena
tosu S. Sayısı : 863) (1) 

BAŞKAN — Kayseri Üniversitesi Bütçesine başlı
yoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Kayseri Üniversitesi 1979 Yılı Bütçesi Kanunu Ta
sarısı. 

Madde 1. — Kayseri Üniversitesine 1979 mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (272 871 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

(1) 309 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

A — CETVELt 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 96 195 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal Hizmetler 1 443 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Gevher Nesibe Tıp Fakültesi 166 233 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını- >, 
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

158 İşletme Eakültesi 9 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Kayseri Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(272 871 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

Gelir 
Türü 

1 

B — CETVELt 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Vergi Dışı Gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

15 030 

57 000 

Gelir 
Türü Lira 

272 799 000 3 Özel Gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Kayseri Üniversitesince 1979 mali 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Kayseri Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bütçe açık oylamaya tabi olduğu için bilahara 
oylarınıza sunulacaktır. 
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20. — 1979 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/214; C. Sena
tosu : 1/589) (M. Meclisi S. Sayısı : 297; C. Senato
su S. Sayısı : 850) (1) 

BAŞKAN — Boğaziçi Üniversitesi Bütçesine baş
lıyoruz. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Boğaziçi Üniversitesi 1979 Yılı Bütçe Kanunu Ta

sarısı. 

Madde 1. — Boğaziçi Üniversitesine 1979 mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (415 000 000) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyorum : 

A — CETVELÎ 
Bölüm 

101 

Lira 

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

103 Mediko - Sosyal Hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Okul ve 
Araştırma 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

241 611 000 

22 914 000 

29 858 000 

52 513 000 

(1) 297 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 

Bölüm 

161 

Lira 

32 437 000 İdari Bilimler Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

180 Mühendislik Fakültesi 35 667 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 2. — Boğaziçi Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(415 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutuyo
rum : 

B — CETVELt 
Gelir 
Türü Lira 

1 1 700 000 

2 395 000 

410 905 000 

Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 
BAŞKAN —- Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

Madde 3. — Boğaziçi Üniversitesince 1979 ma
li yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 
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Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Boğaziçi Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki \ e r e n ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde-
nelerini rektörlük programlarına aynı unvanlaı ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler,.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bütçe açık oylamaya tabi olduğu için bilahara 
oylarınıza sunulacaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi görüşmeleri ta
mamlanmış ve kabul edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu 
olsun. (CHP sıralarından alkışlar.) 

1. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu île 1979 Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C: Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sayısı : 844) 
(Devam) 

C) KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Kültür Bakanlığı Bütçesine başlıyo
ruz efendim. 

Şimdi bütçe üzerinde söz alanları okuyorum : 
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Hasan Ak-
say, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 
Nevzat Kösoğhı, Adalet Partisi Grubu adına Sayın 
Muhammet Kelleci, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Faik Öztürk. 

Şahısları adına, lehinde: Ertuğrul Günay, Hasan 
Ali Dağlı, Burhan Garip Şavlı, Sami Gökmen, Altan 
Turna, Çağlayan Ege. 

Aleyhinde : Ali Ak, Halil Karaatlı, Mustafa Ro-
na, Recep Özel, İlhan Aytekin, Müfit Bayraktar, Şe
ner Battal, İbrahim Vecdi Aksakal. 

Üzerinde : Yaküp Üstün, Mehmet Çatalbaş Adem 
Ali Samoğiu, Temel Karamullaioğlu, Mehmet Zeki 
Oku/. 

Şimdi söz sırası Milli Selâmet Partisi Grubu adı
na Sayın Hasan Aksiay^dadır; buyurunuz efendim. 

Komisyon ve Hükümet yerindedir. 

MSP GRUBU ADINA HASAN AKSAY (Ada
nla) — Sayın Baştan, sayın mliHetvekilleri; Mili Selâ
met Partisi Grubu adına, Kültür Bakanlığı Bütçesli 
üzerineki görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarını
za çıkmış bulunuyorum. 

Kültür Bakanlığı önemli bir kuruluşumuzdur. 1971 
yılında Bakanlığın kurulmasına rağmen, tabiatıyla en 
köklü kültüre, bütün inisıanlığın saadet ve selametini 
temin öden kültüre biz sahlibüz. Üzerinde ehemmiyet
le durulması gereken bir konuyu görüşüyoruz. Bu
nun üzerinde tam bir rahatlıkla görüşmemiz, birleş
memiz ve birlikte hareket etmemiz zarureti meydlan-
dadnr. Ancak, bu konuda bir şanssızlık olduğunda da 
şüphe yoktur. Geçmiş yılların bütçe müzakereleri tet
kik edildiği zaman görülüyor ki, Kültür Bakanlığı
nın görevlerinin anlaşılmasında, bunun ifasının hangi 
yolların gerektiği hususunda bile, ayrı hatiplerin an
laşmaları şöyle dursun; aym hatipler dahi, aynı ko
nuşmacılar dahi çeşitli zıtlıkları 'bir araya koymuşlar
dık 

ıBelki bu durum, hepimiz kültürün milliliğinden 
bahsetmemize rağmen, kültür kelimesinin bile Latin
ce olmasından ve böyle bir yabancı kelime ile bu ka
dar köklü mevzumuzu izah etmek; zorunda kalmış bu-
lunmatnızdan ileri gelmektedir. 

Kültür kelimesinin kelime manasından (bahsede
rek meseleyi birtakım kuru ve meselelerimize çözüm 
getirmeyecek bir istikamete götürmek istemiyorum. 
Ancak kısaca ifade etmek gerekirse, toplumun yaşa
yış fikir ve sanat varlıklarının topuna kültür dediği
mize göre, bir milletin yaşama tarzına kültür dedi
ğimize göre netlice itibariyle bir İnanç sistemi kendÜ-
ne has birtakım müesseselerini kurmakta, bir ruh ola
rak bu müesseseler içerisinde yaşamakta, bu mües
seselerde bu inanç sisteminü güçlendirmektedir. 

Bu anlayış içerisinde kimsenin fikrini tenkit et
mek için değil, kimseyi itham etmek için değil; fakat 
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kültürden ne anlamamız gerektiği hususunda, kültür 
nediir, ne değildir meselesinde bazı görüşleri ele ala
rak, bunların olmadığını, o halde-neyin olması la
zım geldiği hususuna kısaca işaret etmek işitiyorum. 

Zaten, şüphesiz, eğer maksatlı 'birtakım merkez
lerin tahriki yoksa, hiç kimse yanlıştan gitmez. Yan
lış olan fikirler, bilinmediği için yanlış olan fikirler
dir. Haddi zatında mesele, 'bu yanlışları düzelterek 
doğruya varmaktır'. Hele kültür gibi bir konuda, aya 
füzenim atılması gibi yanlış biracıyla başlarsa, bu açı 
bir derecelik bir açı olsa bile aya-attığımız füzeyi me
rtte götürmek gibi gittikçe çok büyük açıklık mey
dana getiren, çok büyük yanılma meydana getiren bir 
konudur. Çünkü, kültür çalışmalarınım ndtieesii he
men alınan neticeler 'değil, uzun vadeli çalışmalar
dır, hataların, yanlışların, yanlış 'teşhislerin neticede 
acı zararları çok sonra ortaya çıkıp gelmektedir. 

Yanlış kültür tatbikatlarının, yanlış yolların neti-
ce-sllnde bombalı, dinamitli liste bugünkü bir noktaya 
gelİnimüştir. Bu karışıklık her noktada ve geçmıiş Zabıt
ları tetkik ettiğimiz zaman görülmektedir, aynı hatip 
bir yanıyla ulusal, bir yanıyla evrensel iki kültürden 
birden bahsetmektedir. Yine geçmiş Zabıtlara baktı
ğımız zaman, tabiatıyla bunun yanlış olduğunu he
men anlamak mümkündür. Kültür bir sistem işi
dir, böyle karmakarışık bir şey değildir. 

Geçmiş zabıtlara baktığmuzda, milli kültürden 
'bahsedilirken, dliğer taraftan, Eıtü Güneşlinin Sıhhi
yi) meydanıma dikilmesi-, bu çok önelmlİ 'bir kültür âbi
desi gi'bi birtakım görüşler de gelip bu işin içine katıl
maktadır. Eti Güneş'inin bizim kültürümüz, bizim 
inancımız ve bizim sistemimizde hangi alakası vardır, 
hangi inancın bir eseridir ve o eser hangi İnancı mu
hafaza edecektir? Bu tabiatıyla bizim görüşümüze 
göre son derece yanlış birtakım kültür anlayışilarınım 
e şeridi r. 

Özgür, kendini yenileyen, insancıl «insanlar yetiş
tirmek gibi güzel birtakım kelimeler ve cümlelerle 
kültürü ne kadar tarif edersek edelim, neticede bir 
bakıyoruz ki, böyle tarif ettiğimiz halde aricadan 
bu kültürü telkin ettiğimiz gençlerimiz, bu kültürü 
aşıladığımız gençlerimiz bombalı, dinamitli 'birbirini 
öldürmeye başlıyorlar. Tatbikat, bizim söylediği-, 
miiz, bizim tarif etmek 'istediğimiz, güzel sözlerle, or
taya koymak istediğimiz işli .neticede tekzip eder bir 
noktaya geliyor. ' ; , . 

Burada, kültür bir, yaşama tarzı, bir yaşayan ha
yat, bir milletin topyekûn hayatını ifade eden 'bir 
nesne olduğuna göre nereden nereye geldik hususu

na kısaca bir bakmakta Zannediyorum ki, fayda var
dır. Bugünkü anarşik olayları ele alarak bu zaviye
den toplumumuza, geçmişimize, tarihimize balkıp bir 
de bugüne baktığımız zaman, öyle zannediyorum kli, 
kültürümüzün dayandığı temel unsurları tespit etmekte 
bize yardımcı olucu bir manzara ortaya çıkacaktır. 

«tstanlbtıl'da Bir Sefirin Hatıraları» isimli ese-
rtinJde Kanuni Devrini anlatan bir İtalyan Sefiri, İs
tanbul gibi dünyanın en büyük başşehrinde bir sene
de polise intikal eden yalnız iki hadise olduğunu an
latıyor; yine o devri- anlatırken «iBir dükkâna girip 

; bir şey istediğin zaman eğer sabahın erken saatle
rinde ise, ben ilk satışımı yaptım, şimdi karşı dük
kân daha satışını yapmadı, bu malı siz oradan alın») 
diye karşı dükkâna gönderen bir insan yapısını, bir 
kültür mahsulünü, bir toplum insanını, bir cemiyet 
insanımı tarif ediyor. 

Savaşla ^giderken bağdan kopardığı üzümün para
sını dalına bağlayan bir milletin evladı idik. Kanuni, 
düşmanın ekli arazisini çiğnedi diye kumandanını az
lediyordu, halbuki bugün üniversitelerimizde itlim öğ
rensin, irfan öğrensin diye gönıderdiğ'imiz > çocukları
mız, değil düşmanın ekili arazisiimii çiğnetmek, birbiri-
nli çiğnerken, vatan kurtarıyoruz, özgürlük getiriyo
ruz zannedecek kadar meselelerden uzaklaşmış, me
sele yanlış bir istikamete gelmiştir. 

Bunlar neden ileri geliyor? Biz, temel kültür an
layışımızda yanlış birtakım noktalardan hareket edi
yoruz. Füzeye yanlış açı veriyoruz, ondan sonra bu 
yanlış açı bizi Aya gitsin diye attığımız füzeyi Merihe 
'götürüyor. Bu yanlış açı nereden geliyor? Bu yanlış 
açı, toplumsal grupların çıkarlarının çatıştığı düşünce
si materyalist bir düşüncedir. Bir cemiyetin fertleri
nin çıkarları çatışmaz; manevi esaslarda birleşirsek 
hepimiziin çıkarları bir olur. Biriisinlin ayağına değe
cek taş Öbürünün vicdanını sızlatacak derecede bir 
ve beraber olmak zorundayız. Ama materyailist düşün
ceden hareket edersen toplumsal grupların çıkarları 
çatışır diye bunu temele koyar da, bu temelden, bunu 
bir aksiyon olarak buradan hareket edersen ondan 
sonra bu füzenin güdeceği yer mutlaka yanlıştır. Bu 
yanlış bir görüştür, materyalist bir görüştür, kültürü
müze zıt bir görüştür. Toplumun menfaati birbiri ile 
çatışmaz, toplum hakka bağlanmakla herkes diğerinin 
menfaatine uymakla değil, herkes kendli menfaatini 
korumakla değil, herkes hak ölçülere sarılmakla bütün 
toplum birleşir, güçlenir. * Bu, lasıl bizim kültürde, ti
yatroda, TRT'de, siniamada, bütün kültür müessese
lerinde telkihi etmemiz lazım gelen, sarılmamız lazım 
gelen anaip, hak ip budur. 
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Bir sınıfı diğerine hâküm kılmak için yapılacak mü
cadele ve bu mücadeleye kuvvet katmak için eğer kül
tür müesseselerimi kullanıyorsak, hayatı bu noktaya 
doğru itiyorsak bu son 'derece yanlış olur ve neticede 
bu bombayı, dinamiti getirir. İnsanı, materyalist bir 
canlı saymak düşüncesinden hareket edersek bu yan
lış olur. Materyalist bir camlı saydığımız zaman kül
tür müesseselerini ona göre ayarlayıp insana hayatı 
orua göre telkin ettiğiniz zaman 'bu yanlışın acı fatu
rası yıllar sonra bütün millet olarak ödenir, 

Burada böylece bir iki nokta ile meseleyi açmaya 
çalışıyorum asıl meseleye girmeden önce... 

Diğer b'ir yönden, Kültür Bakanlığının özel kuru
luşlara devri, birtakım görevlerinin veyahutta tamamı
nın devri meselesi. Bunları, şunun fikri, bunun fikri 
diye söylemiyorum. Çünkü mesele şunun fikri, bunun 
fikri olması değil, mesele 'bizim düşüncemize göre 
yanlış bir şeyden vazgeçilmesi meselesidir. 

Bu düşünce her şeyden önce biziim görüşümüze gö
re Kültür Bakanlığının varlığı file, gerçeği ile bağdaş
maz, 

İkincisi; Devletlin yönlendirici, özendirici, her 
husustaki teşvik edici ve caydırıcı olan gücünü tanı
mamak olur. Halbuki bu gerekli bir husustur; özen-
diriciliği vardır, teşvik ediciliği Vardur, caydırıcılığı 
vardır ve birtakım herşeyi başı 'boş hırakmama konu
sundaki görevleri vardır. 

Şüphesiz bu iddia ile her siyasi iktidar kendine 
göre bir kültür politikası tutturursa netice itibariyle 
siyasi iktidarların çok sık değiştiği bugünkü dönemde 

— bunun zararlarına ait düşüncelerini bir haklılığı var
dır. Ama bu düşüncelerin bîr haklılığının olması, bu
nun zıttının doğru olmasını katiyen gerektirmez. 

Bu düşüncelerin bir ağırlığının olması, illa bunun 
aksi olan tamamen özerk birtakım kuruluşlara bu işli 
devretmenin çok güçlü, çok haklı sebeplerini izah et
meye katiyen yetmez. Çünkü özerk kuruluşlar dedi
ğimiz 'birtakım kimselere bu iş devredilse, bu iş başı 
boş serbest bırakılsa o zaman pekala tEezaeıbaşı Fut
bol Grubu gibi özerk kuruluşlar da bir Bernard Na-
hum da bu müesseseleri yönlendirirse, birtakım ser
mayeler bü müesseseleri aılır 'İstediği istikamete görü-
rürse bu sermayeler belli görünen sermayeler olacağı 
kia'dar, görülmeyen sermayeler olacağına da hiç şüphe 
yoktur. Onun mahzurlarını kim ortadan kaldıracak
tır? 

Bu müesseselerin kaynaklanacağı, besleneceği ser
mayenin kaynağını asıl tespit etmek o zaman çok da
ha tehlikeli birtakım yolların açılması demek olur. 

O bakımdan bu İsterde karar verirken şüphesiz 
çok daha iyi bir şekilde düşünmek, istişare etmek, ko
nuşmak, görüşmek lazım. Kaldı ki, Türk Devletinin 
hükümetleri zannedildiği gibi memleketi çok tahrip 
edici bir istikamete bile bile gitmez, gitmemesi içlin 
gerekli denetim«organları vesaire de vardır ve bunla
rı iyi çalıştırmak, hürriyet içerisinde bu işi iyi götür
mek gerekir. 

Bir işin mahzurları vardır dîye o işin zıttını yap
mak hiçbir çıkar yol değildir. Cand'illae'ın dediği gi
bi, «filozoflar hep birbirinin zıttını söyledikleri için 
hazan doğru söylemeleri m'ümlkündür.» Ama her şe
yin zıttı her zaman doğru değildir. 

Kültür meselesinde üzerinde durulan en önemli 
meselelerden birisi de, dil meselesidir şüphesiz. Elbet
te dil gelişecektir; bunu dondurmak mümkün değil
dir. Ancak, dili geçmişten kopmanin bir vasıtası ha
line getirmek, geçmişi anlamamak için onu bir zorla
ma haline getirmek; ne kadar güzel kelimelerle söy
lense de, ne kadar parlak kelimelerin içerisine sokul-
sa da bunun izahı mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Aksay, toparlayınız efendim, 
süreniz doluyor. 

HASAN AKSAY (Devamla) — Henüz başlama 
noktasına gelemedim Sayın Başkan. O zaman... 

BAŞKAN — 20 dakika olunca ancak efendim. 

'HASAN AKSAY (Devamla) — Evet. 
Meselenin temeline İnmek için dünyanın ve insan

lığın haline kısaca bir bakmakta fayda vardır muhte
rem kardeşlerim. 

Muhterem milletvekilleri, hakikaten bugün insan
lık teknik sahada büyük merhaleler kaltetmişltir. Aya 
gitti", uydular aracılığıyla haberleşmeyi gerçekleştirdi. 
Ulaşım ve haberleşme imkânları o dereceye geldi ki, 
dünya küçüldü. Kompüterler, çeşitli elektronik ma
kineler, tıpta organ nakli küçümsenemeyecek bir se
viyeye ulaştı. Ama maalesef bütün bunlara rağmen, 
diğer taraftan manevi Sahaya gelince manevi sahada 
da insanlık maddeyi kendi emrine alarak kullanmak 
isterken, bütün, zamanını maddenin emrine vermek 
suretiyle manevi 'sahada büyük çöküntülere uğradı. 
Bu hususta büyük ihmaller içerisine girdi 

Bugün Amerika'da; teknolojik bakımdan en çok 
gelişmiş ülke diye 'öne sürülen ve hakikaten gayri safi 
milli gelirde 2 tirilyon lirayla dünyada birinci, Japon
ya 600 milyarla 2 nci, Rusya 550 milyarla 3 ncü ol
duğuna göre arada çok büyük mesafeler açmış olan 
Amerika'da, Newyork'ita 2 saat elektrik sönünce yağ
ma yapılmayan, yıkılmayan dükkânın kalmaması, bu-
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gün teknikte en ileri gitmiş ülkelerde dahi bir tıp fa
kültesi talebesinin bile 1/3'nin eroinman, LSD'ci ve
saire gilbi uyuşturucu maddelere müptela olması ki, 
insan Hayatım en iyi kullanmayı 'öğretebilecek, insan 
sağlığını koruyabilecek tıp fakültesi öğrencisinin 
bile bu hale gelmesi, insanlığın manevi sahada âdeta 
kendi yolunu tıkayacak bir noktaya gelmiş olduğunun 
açıık; ifadeleridir. 

Buraya nereden geldi? Buraya şüphesiz durup du
rulurken gelmedi. İnsanlık eskiden çok güzel şeyler
de yaşadı, insanlar sevgi saygı, bir birine muhabbeti 
ve kültür değerleri bakımından hakikaten yüce devir
ler yaşamıştır. Birisinin ayağına değen taştan ıstırap 
tfuyan cemiyetler asırlarca hakim olmuşlardır, insan
lığa saadet Ve selamet götürmüşlerdir. 

Ancak bugün bu noktaya geli'nişte, 'bizim kanaati
mize göre 3 tane adamın rolü çok büyüktür. Darvin, 
Freud, Kari Mark's. 

İnsan köndini aşamadan, insan sonsuzluğa yönele-
meden asıl insanın büyüklüğünü ortaya koyması ve 
kültür değerlerini ona göre kurması, ondan sonra bu 
kültür 'değerleriyle de insanın gittikçe kendini yücelt
mesi mümkün değildir. 

BAŞKAN — Konuşmanızı bağlayın Sayın Aksay. 

HASAN AKSAY (Devamla) — Sayın Başkan, ko
nuşmamı zaten toparlamak için bu kadar kısaltıyo
rum. Birkaç keiirn'eyle müsaade ederseniz toparlaya
cağı m ( 

Muhterem milletvekilleri, Darvin ne yapmıştır? Bir 
Arap atasözü var «Tayin edilen, belli olan istikbal 
yakındır» diyor. Ben üniversiteyi bitireceğim diye 
üniversitenin bitmesi belli bir gün müdür? Üniversi
te bir gün bitecek. Askere gittiğim zaman askerlik ne 
kadar uzun gözükse de, bu belli bir günde bitecek 
mi, O zaman o yakındır, belli olan gün yakındır. 
Ölüm bellidir, binaenaleyh ölüm yakındır. 

Şimdi Darvin ne diyor? 
Darvin Allah fikrinin inkârı için kâinatı tesaidüfi 

'bir safsata ile izah etmiştir. Bu tesadüf safsatasına 
göre peki insan maymundan geldi, bununla ne yapı-
yorl 

1< Allah fikri inkâr ediliyor. 
Kendi de inanmıyor, kendi Yahudi 'haham. Allah'a 

inanıyor kendi; Darvin de, Freud da, Kral Marks da.. 
İkincisinde, insan, hayvandan gelmek gibi bir aşa

ğılığa mahkûm ediliyor. İnsanın ekmel-i mahluk oluşu, 
yüce yaradılışı, yüce meziyetleri ortadan kaldırılıyor. 
Maymundan geldiğini, tekâmül varsa, asgari haysi
yet sahibi bir safsatacı dahi, peki maymun insan oi-
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du. İnsan yarın ne olacak onu söylemek durumunda 
değil midir? Tekâmül, peki, geldi; insan olmakta bit
ti mi Bitmesi mümkün mü? Mümkün değil 

İkinci mesele: İnsanlar arasındaki sevgi, muhab
bet, insanların birbirini sayması, sevmesi Son derece 
önemli bir hadisedir. Freud ne yapıyor? Freud bunu 
getiriyor, bir hayvanlığa bağlıyor. Öylesine bir hay-
vanlaştırıyor ki, onun 'içindir ki, bunları ilim diye 
okuttuğumuz üniversitelerimizde yangınlar, dinamit
ler, bombalar ilk defa oradan başlamişitir. Niye? Yan
lış kültür politikasından dolayı. 

Geliniz kültür politikamızı düzeltelim. Kültür po
litikasını materyalist görüşlerle olursa, yangından, 
dinamitten, bombadan, huzursuzluktan kimse geçe
mez. Freüd'ü, Darvin'i, Kari Marks'ı ortadan kaldı
rıp, Allah inancını ve kâmil adaleti, gerçek adaleti, 
inancı temele koyduğumuz zaman, işte kültür müesse
selerimizde bunu söylediğiniz, bunu telkin ettiğiniz 
zaman, kültür müesseselerimizi buna göre kurduğu
muz zaman, inşallah, toplumumuz yeniden dünyanın 
en güçlü toplumu olacak. Birbirimizi öldürmek için 
değil, birbirimize yardım ötmek için yarışacağız. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. Kültür Bakan
lığı Bütçesinin Bakanlık camiasına ve bütün milletimi
ze hayırlı olmasını diliyorum. (MHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksay. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın 

Nevzat Kösoğlu. (MHP sıralarından alkışlar) 
Buyurun Sayın Kösoğlu, süreniz 20 dakikadır 

efendim. 

MHP GRUBU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 
(Erzurum) — Sayın Başkan, değerli üyeler; Grubum 
ve şahsım adına Heyetinize saygılar sunarım. 

Kültür Bakanlığı bütçesinin bu yılki müzakerelerin
de, Cumhuriyetimizin başlangıç yıllarından itibaren 
takip edilmiş olan kültür politikaları üzerinde kı
saca duracak ve nihayetinde, Kültür Bakanlığımızın 
Anayasa hükümleri ve kültür hayatımız içindeki yeri
ni tayin etmeye çalışacağım. 

Türk milleti köklü bir tarih ve yüklü bir kültür 
birikimine sahip olduğu gibi, Cumhuriyetimizi kuran
lar da yoktan gelmemiş, belli bir kültür ve düşünce 
ortamı içinde yetişmişlerdi. Bu sebeple, Cumhuriyet 
devri kültür politikalarının temelini İmparatorluğu
muzun bu son dönemlerinde aramak lazımdır. Şüp
he yok ki, kültür hayatımız itibarı ile de İmparator
luğun bir devamıyız. Bilindiği gibi, İmparatorluğu
muzun son zamanlarında kültür hayatına hâkim ol-
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mak üzere tartışması yapılan üç fikir akımı vardı: İs
lamcılık, Türkçülük ve Batıcılık; büyük mütefekkiri
miz Ziya Gökalp, bu düşünceler arasında «İslamlaş
mak, Türkleşmek ve muasırlaşmak» başlığı altında bir 
sentezle fikir hayatımıza çıkmıştır. 

1950'lere kadar iki gelaşmelendıe bu üç unsurum, ağır
lıklarını araştırarak kültür politikamızın istikameti 
hakkında fikir sahibi olabileceğiz. 

Değerli üyeler, İslamiyetin Türk Kültür hayatın
daki yeri bir başka dinin herhangi bir millet haya
tındaki yerimden çok farklıdır. O (kadar iki, bu inanç 
sistemini ve onun telkin ettiği değerleri çıkardığınız 
zaman, Türk kültürünün muhtevasını da hemen he
men tamamen terk etmiş olursunuz. İslamiyet, Türk 
tarihin'in müdir fikridir. Bin yıldan beri, büyük bir 
heyecanla müşerref olduğumuz bu dinin ölçüleri ile 
hayatı kavramış, yaşamış ve milli üslûbumuzu kur-
muşuzdur. Atasözlerimizde, türkülerimizde bile ayet 
mealleri vardır. Bin yıldır, kurduğumuz bütün siyasi 
ve içtimai müesseseler, bu dinin ölçülerine göre oluş
muş, bütün mukaddeslerimiz Islamın emirlerine gö
re sıralanmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun ise, bu 
kültürün en parlak ve aynı zamanda siyasi güç ola
rak da en kudretli devrelerini temsil etmektedir. 

Bilindiği gibi, düşman güçlerin, imparatorluğumu
zu dışarıdan ve içeriden yıkmak gayretlerinin seme
re vermeye başlamasından sonra, bünyemizdeki gayri 
müslim unsurlar teker teker kopmaya başladılar. Bu 
kesimden ümidini yitiren İmparatorluk, Müslüman 
unsurların birliğini muhafaza ve güçlendirmek için, o 
zamana kadar devletin ve sosyal hayatın her sahasın
da tabii bir hal olarak yaşanan Islamiyeti şuurlu bir 
devlet siyaseti olarak tutmaya başlamıştır. Bu konuda 
II nci Abdülhamit Han'ın ve peşinden gelen ittihat
çıların gayretleri malumdur. Ancak, geçirdiğimiz bü
yük felaketler, bu birliğin güçleşmesine imkan bırak
madı ve İslam coğrafyası da, unsurları da fiilen ve 
siyaseten parçalandılar. 

İşte, Türkiye Cumhuriyeti bu şartlar içinde doğdu. 
Milliyetçilik, çağın en güçlü fikir akımı idi ve artık 
imparatorluk olmayan Devletimizin de fiili duru
munu ifade ediyordu. Bu devreden başlayarak, yuka
rıda temas ettiğimiz düşüncelerden, milliyetçilik ve 
batıcılık ağırlığını artırmaya ve İslamlaşmak düşün
cesi ikinci plana çekilmeye başladı. Cumhuriyetin 
yeni ve bir imparatorluk bakiyesi üzerine kurulmuş 
olması sebebiyle, bu devrelerde mesele üzerindeki has
sasiyet yüksekti. Birçok inkilap hareketlerinde görüldü
ğü gibi, yeni rejim, kendisini süratle kabullendirebil-

' mek için, eskisini bütün müesseseleri ile reddetmek 
lüzumunu duyuyordu. Eski rejim ise, ilahi kaynaklı 
olduğuna inanıyor, devlet başkanı dahil, bütün mües
seselerini dine göre kurmuş bulunuyordu; dayanağı 
Islamdı. Aydınlarımızdaki bu tavır, geri kalmışlığımı
za da kolay bir izah. getirmiş oluyordu. Geri kalmış
lığımızın bütün kabahati, imparatorluk müesseseleri 
v.e dine yüklenmekle, gelecek için de yine kolay bir 
çıkış yolu bulunmuş oluyordu. O zamanların heye
canlı aydınına göre, eski müesseseleri terk ettiğimize, 
laikliğe de girdiğimize göre, artık engellerden kurtul
muş oluyorduk. Büyük atılımlar başlayabilirdi. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, bu tutum 
içinde, 'kültürümüzün Osmanlı devresi, en azından 
gözden kaçırılmaya've Türk tarihine Hititlerden, Eti-
lerden yeni kaynaklar bulmaya çalışıldı. 

O zihniyet geleneğinden kalan bazı kimseler, hâlâ 
daha, «Osmanlı» derken öcü görmüş gibi ürperirler; 
tarihimizin bu en muhteşem devresini bir türlü ger
çeğine uygun tarzda göremezler, duyamazlar. «Avru
pa ortalarına kadar niye gittiler, ne işleri vardı?» diye 
hâlâ Osmanlıdan hesap soranlarımız vardır. Halbuki 
Avrupa, bu hesabı 150 yıllık felaketlerimiz pahasına 
zaten sordu ve soruyor. Bizlere düşen, gidişimizin 
hesabını sormak değil, dönüşümüz üzerinde derin 
derin düşünmek olmalıdır; ama ne gezer! Şu andaki 
iktidarımız bile o destan tarihin tablolarını görmeye 
tahammül edemedi. 

Böylece, İslamiyetin Türk kültürü bakımından ye
ri ve ağırlığı, milliyetçilik düşüncesinin benimsenme
sine rağmen ihmal edilmiş oluyordu. Kültürümüzün 
muhtevaları üzerinde işlenmek, yeniden yorumlamak, 
zenginleştirilmek gerekirken, onlardan vazgeçiliyor, 
unutuluyordu. Bu durumda, milli, kültürel muhteva
larından vazgeçilen bir milliyetçilik, sadece bir çer
çeve ve slogan olarak Halk Partisinin altı okunda ka
lıyordu; «Batıcılık» düşüncesi de, aydınlarımızda he
yecanını artırarak devam ediyordu. Islamlaşmaş pren
sibinin arka plana atılmasında bu ağırlığın da büyük 
yeri vardı. Yine bu tesirle, milli muhtevalarından 
uzaklaştırılmış kültürel çerçeve Batı kültürünüm muh
tevaları yerleştirilmeye başlandı. Dilimizdeki gelişme
ler bunun acı bir misali oluyordu. Dilde, bir yanda 
şiddetli bir ırkçılık hareketi devam ettirilirken, yeni 
nesillerin, milli kültürün kaynakları olan irtibatları 
koparılıyor, milli kültür muhtevaları unutturuluyordu. 
Dilden terk edilen bir kelime sadece bir kalıp olarak 
gitmiyor, bin yıldır edebiyatta, siyasette, düşüncede 
yoğrula yoğrula kazandırılmış olan milli kültür muh-
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tevasını da götürmüş oluyordu. Yerine uydurulan 
veya ırkçılıkla getirilen kelime ise, mazisi olmayan bir 
kalıptan İbaretti ve bu kalıba Batı kültürünün kavra
yışları ile onun muhtevaları kazandırılmaya çalışılı
yordu. Batıcılık bir mağlubiyet psikolojisinden doğan 
yönelişti. Bu gelişmeleri yürütmeye çalışan aydınla
rımızın kafasında, «Batıcılık» düşünce itibariyle po
zitivizm idi. Pozitivizm ise, inkarcı ve avami bir ma
teryalizm seviyesinde idi. Avrupa'da ilmi düşüncenin 
bir merhalesini teşkil eden bu anlayış, bizim aydın
larımızın kafasında tabulaşmıştı. Bu haliyle Batıcılık, 
yaratıcılıktan uzak, basit bir tekrarcılık seviyesinde 
takılıp kaldı; ama bir hastalık gibi aydınlarımıza si
rayet etti, 

Değerli üyeler, Atatürk'ün kültür siyasetinde, Türk 
kültürünü Batı kültürünün de üzerine çıkartma heye
canı vardı. Nitekim, 'ilk telif ve tercüme heyetinin ba
şına Ziya Gökalp getirilmişti. 1938'den sonra ise, 
Yunan - Lâtin kaynaklarına dayalı bir Hümanizm 
hareketinin başladığını görmekteyiz. Tercüme faaliyet
leri ve okul programları buna göre tanzim edildi. 
Böylece, milliyetçilik umdesi şekil olarak da varlığını 
yitirmeye, CHP nin altı ökundaki, «Milliyetçilik oku» 
büsbütün hayatiyetini kaybetmeye yüz tuttu. Bu siya
seti uygulamaya çalışanlar, Batı medeniyetinin temeli 
olarak Yunan - Lâtin kültürünü görüyor ve Batılılaşa-
bilmemiz için bu kaynaklardan başlamamız gerektiğini 
düşünüyorlardı. Bunlardan bazıları resmi dilin de 
Lâtince olmasını istiyor; ama açıkça bunu müdafaaya 
cesaret edemiyorlardı. 

Bu arada, milliyetçilik hareketinin tesirinde başla
yan halka doğru hareket de halkevlerinin elinde çığı
rından çıkartıldı. Halka ait olan her şey makbul ve 
milli, seçkinlerin mahsulü her şey ise, Araptan, 
Acemde, yahut Bizans'tan gelme ve gayri milli telakki 
edilmeye başlandı. Bu tutum, folklor değerlerimizin 
araştırılması, derlenmesi bakımından güzel semereler 
verdi; ama, çok da kayıplara yol açtı. Türk müziği 
bu arada büyük bir darbe yedi; klasik müziğimiz rad
yolarda yasaklandı. Bu tutumda Ziya Gökalp'in, mü
zik konusundaki yanlış bilgi ve kanaatlerinin de tesiri 
oldu. Onlara göre klasik musiki, Arap ve Acem 
musikisi idi ve onlara da Bizanslılardan geçmişti. Ay
nı zamanlarda Mısır'da da Arap aydınları, bu musi
kinin adından bile alaturka olduğunu ve kendilerinin 
olmadığını söyleyerek, bunu Türk kültürünün bir em
peryalizmi olarak değerlendiriyorlardı. Türk müzi
ğini radyodan kovanlar, bu musikinin bizim kültürü
müzün değil, dahil olduğumuz eski medeniyetin malı 

olduğunu kabul ediyorlardı. Şimdi, yeni bir mede
niyete girildiğine göre, eskiye ait musikinin terk edi
lerek, yeni medeniyetimizin musikisi olmalıydı. Böy
lece horlanan ve yasaklanan klasik musikimiz yerine 
kaim olmak üzere Devlet operası, Cumhurbaşkanlığı 
Flarmoni Orkestrası ve Konservatuvar kuruldu. Ata
türk'ün, klasik musikimize olan bağlılığı ve sevgisi 
olmasaydı, belki de 1950'lere kadar radyolardan bu 
musikiyi dinleyemeyecektik. Okullara Garp musiki 
usulünde dersler ve mandolin girdi. O zaman Ülkü 
dergisinde yazan Adnan Saygun, feryat ediyor, «Ey
vah» diyordu, «Şimdi Türk çocukları kavalı, sazı bı
rakıp, ellerine birer mandolin alacak, sokaklarda İs
panyol şarkıları söyleyecekler.» Korktuğu gibi de ol
du. Adnan Saygun'u yeterince tanıyanlar, bu söyle
diklerime şaşabilirler. O, çok sesli musikide yeterince 
de şahsiyet sahibi olabilmemiz, milli bir üslup kura
bilmemiz için okullarımızın Türk Halk ve Klasik 
müziklerinin ve aletlerinin çok iyi öğretilmesi gerek
tiği kanaatinde idi. Itri'yi anlamayanın, türküleri yü
reğinde duymayanın, Batı musikisinde de hiçbir sevi
ye kazanamayacağını söylüyordu. 

Değeri üyeler, böylece, klasik müziğimizi «Hal
kın değildik, bir seçkinler zümresinin imalıdır» diye 
reddedenler, Deivlet operası, balesi ve konservatuvarı 
ite imtiyazlı bir azınlığın zevklerini tatmin etmeye 
çalıştılar. Bugünkü Hükümet de bu imtiyazlı azın
lığın hizmettinde elnıdien geldiği kadar çalışmaktadır. 
Onlar ki, sarhoş oldukları zaman uzun hava çe
ker, şarkı söylerler; ama, münasip elbiseler içinde 
bale gösterilerimde ön sıralarda yer alırlar; zevk sevi
yeleri âleme malum-olmuştur. 

Bir gün her nasıtea, Devlet, Türk müziğini ilk 
kez hatırlamış ve ona el uzataralk mütevazi bir kon
servatuvar kurmuş. Sayın Kültür Balkanımız da, 
Sayın Başbakanın meşhur «Kıyım Tamimi» muoiıbÜn-
oe olsa gerek, buraidlalki öğretim görevlerinden 22 
sanatçının sözteşmelerini fesih ederek, isterine niha
yet venmiştir. Onun musikimize katkısı da bu ol
muştur. 

Değerli milletvekilleri; şimdiki Kültür Bakanlı
ğının kültür siyaseti nedir? Bunu daha ziyade Sa
yın Balkanın sözlerinden ve mssiai ark adaşları konu-' 
sundaM tercihlerinden anlayabiliyoruz. Bir kere, 
•dilde uydurmacı ve dehşetli ırkçıdırlar. Türkçe'nin 
bir kısım arkaik köklerinden kelime türeterek, olmaz
sa uydurarak, özleşme hareketine, hiç değilse 
ulusal Kültür Dergisi yolu ite katılmaktadır. Sade
ce bu tavır bite, kültürde millik hassasiyeti taşı
madığını söylememize yeterlidir. 

— 618 — 
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Sayın Balkan, daha önce teşkil edilmiş olan bü
tün kurulları dağıtmış ve bunların yerine yenilerini 
kurimuştur. Bu kuruların fiilen semene vermiş ça
lışmalarını henüz bilemiyoruz.; Ancak, bu kurul
lara seçilen kimseler çok büyük ekseriyetti ille sol ide
olojiyi muhtelif nüanslanyla benimsemiiş kimseler
dir. . 

Yine Sayın Bakanın konuşmalarından anlaşıldığı
na göre, kültür hadisesine sınıfçı bir yaklaşımla sa
hiptir. Islamiyetin Türk kültürü içindeki yerini ve 
derin tesirini nasıl değerlendirdiğimi bilmiyorum. 
Ancak bu konuya, hiç değişe bu kürsüden sınıfçı 
bir yaklaşımla bakabileceğini saınmam; olsa olsa, 
din' biır vicdan işidir; «biz karışmayız deyip» ko
nuyu çözümlediğine inanabilir. 

işaret ettiğimiz bu belirttiler, Hükümetlin ve özel
likle mili eğitimin umumi tutumu içinde değerlen
dirildiğimde kültürümüze Marksist bir çeşni ve muh
teva kazandırılmak istendiği ortaya çıkıyor. Bu Hü
kümetin çok kullandığı, «özgürlük, çağdaşlık, seve
cenlik, insancıllık» gibi kelimelere d!e bakılınca, bu 
Marksist muhtevanın hümanist bir üslup içinde su
nulmak istendiği anlaşılıyor. 

Değerli üyeler, şimdi de Kültür Bakanlığının 
böyle bir kültür siyasetçini gerçıeMeşıtirmeik İçin ne 
gibi imkânlara sahip olduğunu soralım. Kültür Ba
kanlığı, benimsediği kültür siyaseti istikametinde ha
zırlanması için milli eğitim müfredatına müdahale 
edebiİr mi? Ders kitapları yazdırabilir mi? Hayır. 
Bu işi yalpan Milli Eğitim Bakanlığıdır ve onun Ta
lim - Terbiye Dairesi varıdır. 

Bugün dünyanın her yanında küftür el oluşumu 
en müessir bir biçimde yönlendiren ve biçimlendi
ren radyo ve televizyonlar vardır; Türkiye'nin de 
bir TRT'sI vardır. Kültür Bakanlığı, bu TRT'nin 
programlarına müdahale edebiir veya ona istikamet
ler tayin edebilir mi? Hayır; bu kapı dla kapalı. 

Türkiye'de tamamen özel kesimin elinde olan bir 
yayın hayatı vardır. Her yıl birkaç bin adet teüf 
ve tercüme kitap yayımlanır; her gün birkaç milyon 
tirajlı gazeteler ve dergiler yaiymlanır. Kültür Ba
kanlığının, bu yayın hayatı üzerinde tialnzim edici, 
yönlendirici özendirici veya emredici herhangi bir 
selahiyeti var mıdır? 3 - 5 tane eşi dostu yahut sol
cuyu memnun edecek kitap, dergi adımları bir ya
nabırakılsın, sinema ile ilgili bir sansür meselesi 
vardır, Sayın Balkan onun da kaldırılacağını ifade 
buyurdular. 

Kültür Bakanlığı, yayın hayatının can damarı 
olan kâğıt konusunda söz sahibi mildir? Bunlara da, 
hayır diyeceğiz. Farzımuhal, Kültür Bakanlığının 
dil anlayışı kurumca olmasaydı da, Türk dilinin 
zenginlüklerkıi, ahengini ve sürekliliğini savunan 

_bir anlayışa sahip o&aiydı, Türk Dil Kurumu üzerin
de bir etkisi olabilir miydi? Hayır. Kültür Bakan
lığımız, fcütüphanderimizi dolduran eserleri bir de
poya doldurup, üsıtüne kilit vurabilir mi? Hayır. 
Bütün bu menfi cevaplardan sonra şu soruyu sor
mak zorunda kalıyoruz: 

Bu Kültür Bakanlığının, Devletin kültür siyase
tim tespit ve uygulamadaki yeri, fonksiyonu nedlir? Bu 
soruyu da aşağı yukarı !«Hiç» diye cevaplandırabili
riz. Çünkü, bu Bakanlığın kontrolünde sadece Dev
let Tiyatroları, Opera ve Balesi ile Konservatuıvar 
gibi kuruluşlar vardır ki, doğrusunu isterseniz, onlar 
da ne kültür oluşturucu özellikleri, ne de bunun milli
liği açısından kayda değer imkânlar değildir. Yarım 
yamalak bir imkân kitap neşriyatı yapmak ve bu 
konuda destekleme, özendirme imkânlarını artır
mak geriye kalıyor kil, bunu da bugünkü Kültür 
Bakanlığı, iyi ki yapamıyor. 

Değerli üyeler, ne yapmalı sorusunun ceivabını 
önce Anayasamızda anamalıyız, 1961 Anayasamız, 
kültürel ve iktisadi hayatımızın planlanmasını emret
mektedir. Her halde bu emir, sözün gelişi yazıl
mış değildir. Nitekim, rakamlarla ifade edilebilen 
iktisadi hayatımız planlanmaktadır. Eğitim hayatı
mız bakımından bir Milli Eğitim Temel Kanunu var
dır; milli eğitimin temel hedeflerini ve siyasetini dü
zenlemektedir. Gerçi bugünkü iktidar söz konusu 
kanunu çoktan rafa koymuştur; alma, ileride ka
nunlara saygılı bir iktidar geldiğinde, bu kanun 
milli eğitime istikamet verebilecektir. 

Sayın Kültür Bakanı, bundan önce de muhte
lif görüşmelerde sorduğumuz bu soruyu açıklıkla ce
vaplamadı; Anayasanın bu hükmü karşısında Hükü
met ne düşünüyor? 

Gerçi Sayın Bakanın, kültür isterinden, Devletin 
elini tamlattnen çekmek temayülünde olduğunu biliyo
ruz ama, Anayasanın bu hükmü karşısında Hüküme
tin düşüncesini biraz daha açıklık kazansın işitiyoruz, 

Değerli üyeler, Milliyetçi Hareket Partisi, Ana
yasamızın gösterdiği istikamette kültür hayatımızın 
tanzimini istemektedir. Milletler arasında sürüp gi
den emperyalizmin, gayesinin iktisadi olduğu farz 
edilse bile, en büyük vasıtası kültürdür» 

Kültür açısından şahsiyet kazanamamış, düşünce 
istiklalime, ilimde, sanatta, siyasette müstakil ve 
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milli olama göre değerlendirme gücüne ulaşamamış 
olan milletler, iktisadi İmkânları ne olursa olsun, 
sömürülmekten kurtulamazlar. 

150 yıllık maceramızın dürüstçe ve kendi gözü
müzle değerlendirilmesi, bizim çok büyük ve şü
mullü bir milli kültür hareketine ihtiyacımız olduğu
nu ortayla koyar. Böyle bir hareket, ne emsallerini 
gördüğümüz özerk kuruluşlara, ne de paramın en 
ıbüyük müessir olduğu özel kesilme terlk edilemez; bu 
hareketin, devlet sorumluluğu altımda yürütülmesi 
zarurettir; demokratik nizamın ve Anayasamızın da 
icabı budur. 

Devletimizin kültür siyasetinin temel jumdelerini 
ve» hedeflerini tayin eden bir kanun hazırlanmalıdır. 
Bu kanunun tayin ettiği istikamette kültür hayatımı
zı tanzim ve gerçekleştirmek üzere Kültür Bakanlığı, 
Anayasanın emrettiği kültürel planlamayı yapmalıdır. 

Bu Bakanlık, geniş imkânlarla teçhiz edilmeli, 
müessir bir hale getirilmeli, aksi takdirde lağvedi
lerek eskisi gibi Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla 
mevcut hizmetler yürütülmelidir. 

Hepinize saygılar sunarım. (MHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kösoğlu. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Muhammet 

Kelleci, buyurun efendim; süreniz 20 dakikadır. 

AP GRUBU ADINA MUHAMMET KELLECİ 
(Amasya) — Muhterem Başkan, muhterem millet
vekilleri; Kültür Bakanlığı Bütçesi üzerindeki Ada
let Partisinin görüşlerini arz etmek üzere sözlerime 
başlamadan önce Yüce Heyetinizi saygıyla selam
larım. 

Sayın milletvekilleri, bir şahsın bedeni ve ru
hi durumu, kendine mahsus davranışları, jest ve 
mimikleri o kişimin şahsiyetini meydana getiren un
surlardır; bu unsurlar aynı zamanda o şahsı diğer 
insanlardan ayıran özelliMerdir. Bu özellik ve un
surlar, insanlığın engin ve zengin tablosunu ören, 
ona layık olduğu şerefi yeri kazandıran, kıymet 
biçilmez değerlerdir. Aynen, bunun gibi, bir mil
lete şahsiyet veren, onun özünü meydana getiren, 
dünya milletleri arasındaki ailsıl yerini tayin ve tef
rik eden, dini, ahlaki, hukuki, insani, bedii, eko
nomik ve sosyal hayatının tümüne, «kültür» diyo
ruz. 

Kültür, milletlerin şuurunun adıdır. Bir mille
tin diğer milletlerden farkı ve üstünlüğü tarihi değer
leri ve kültür kaynaklarının zenginliglyle ölçülür. 
Bu bakımdan biz, her milletin kültür kaynaklarını 
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ve değerlerini, insanlığın ortak bir hazinesi olarak 
görüyor, kendi kültürümüzün bu hazine içindeki ye
rinin büyüklüğüne ve zenginliğine inanııyoruz; bu zen* 
ginliikle de gurur duyuyoruz; kültürümüzü, milleti' 
mazin varlık şartı olarak görüyoruz. Bunun korun
ması, kurtarılması, tanıtılması ve stevdirilmesinin, 
hükümetler için en önemli biır vazife olduğuna ina
nıyoruz. 

Milli şahsiyetten yoksun bir millet, milletler aile
si içinde silinmeye ve yok olmaya maıhkûmdur. Türk 
milleti, bir kültür hazinesidir. Dünyada kendi ta
rihine, geçmişine ve kişiliğine uygun medeniyetler ku
rarak, tarihe kendisini kabul etfenAşıtir. Bu kül
türün uzun. geçmiş ve renkliliği, bugün bile milletle
rin gözünü kamaştıracak ölçüdedir. 

Kültür değerlerimizi bozacak, yozlaştıracak ve 
yok edecek her türlü düşünce ve teşebbüsü, tıpkı bu 
milletin canına kastedilmiş bir hareket gibi görüyo
ruz. Çünkü, kültür değerlerimizin tahribi, netice 
itibariyle milli şahsiyetimizin tahribidir. Tabii, bu 
milli şahsiyetten hissedar olan her millet ferdinin de 
tahribidir. Bu bakımdan, «evrensel kültür» terane-
leriyle marksist yola çıkanların, sonuna kadar kar
şısında olacağımızı söylemek isteriz. 

Adalet Partisi Hükümetleri, bir milletin ecda
dından aldığı ve nesillerine intikal ettirmek mecbu
riyetinde olduğu en büyük mirasın kültür olduğuna 
yürekten inanmaktadır, inanmıştır. Bu inançladır 
ki, Anayasamızın 41 nci maddesinde öngörülen kül
türel kalkınmayı gerçekleştirmek için, Türk kültü
rünün kendi tarihi zenginlik, bütünlük, insicam ve 
ahengi içerisinde bugünün nesillerine aktarmak ve 
tanıtmak, ona kendi özelliklerinden hiçbir şey kay
bettirmeden, devamlılığını ve gelişmesini Sağlamayı 
hedef edinmiş olduğunu söylemek islterim. 

Bu hedefe ulaşalbilmek için Kültür Bakanlığını 
geliştirmiş, güçlendirmiş, yüklendiği bu milli hiz
meti yapabilecek seviyeye getirmiştir. Müze çalış
malarını yepyeni bir görüşle ele almış, 10Ö0 yıllık 
Anadolu islam medeniyeti ve kültürünün aranması, 
bulunması, mevcut olanların bakım ve onarımı, 
eserlerin teşhire alınması hususunda büyük bir gay
ret sarf edilmiştir. 

Bu cümleden olarak, yalnız 1977 yılında i 3 yer
de yeni müze inşaatı, 5 yerde ek müze inşaatı, 8 
yerde büyük onarım ve ek tesis inşaatı başlatılmış ve 
büyük bir kısmı, aynı yıl içerisinde ikmal edilmiştir. 

Kütüphaneciliğin bütün yurt sathına yayılması 
planlanmış, 1977 programında büyük bir kısmı Do-
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ğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere, 21 ilçeye 
kültür merkezi yapılması plan ile esasa bağlanmış
tır. Ancak, ne yazık ki, her sahalda olduğu gibi, 
bu sahada da tam bir becerikslizlik içerisinde bulu
nan Halk Partisi Hükümetin)im Kültür Bakam, bu 
büyük hamleyi 10 merkeze indirerek, bölge isıtii&mia-
rına dayalı, geri kalmışlık edebiyatındakli samimi
yetsizliklerin örneğimi vermiştir. 

Diğer taraftan, Türk kültür sanat ve maneviya
tının üsıtün ıdeğer taşıyan kıymetli eserlerinin asıl /kay
naklarına inmek suretiyle incelenhıesli, bunların ye
ni nesillere tanıtılması, milli birlik şuurunun güç
lenmesi, mili iman ve heyecanların canlı tutulma
sı için, Adalet Partisi hükümetleri, gereken hizmet 
ve gayretli tam bir sorumluluk şuuru içinde yürüt-
müştüTi 

Yayınladığı Kur'an-ı Kerim tercümes'i, Kırk Ha
dis, 100i) Temel Eser, Türk MusıiM ve Sanatına 
ait abidevi eserler, bu anlayışın birer ifadesidir. 

Yine Türkiye'nin en büyük ilim ve araştırma mer
kezi halinde bulunan, büyük kütüphanesli olan Mil
li Kütüphane geliştirilmiş, daha faydalı çalışma sis
temine kaVuşiturulmuşıtur. 

Milli foırklorumuz, ilmi bir şekilde 'dleğerlendi-
rilmeye tabi tutulmuştur, 

Sayın milletvekilleri, bu fayıdah ve zaruri ça
lışmalardan sonra, malum yerlerden ve yolardan iş
başına gelen Halk Partisi Hükümetinin evrensel kül
tür havarisi Sayın Kışlalı geldikten sonra durum ta
mamen değişmiştir. Gönlü ve kafasıyla M arkaizme 
bağlı Kültür Bakanı, (icraatıyla da bu karalkterini 
maalesef birleştirmiş, beyanatlarıyla da ifade ettiği 
gibi, milli kültür yerine, evrensel kültür anlayışım 
oturtmayı gaye edinmiştir. Sayın Baklan, kendilerin
ce başlatılan kültür dönemecinin Marksist yönde ge-
liştiritaesini şu beyanları ile ortaya koymaktadırlar 
23 Ocak 1978 gün ve 261 sayılı Millliıyet'in Sanat Der
gisinde; «Bize bağlı kurumlarnı belli bir geçiş dö
neminden sonra özerk çalışmalarını sağlayacağımı 
umuyorum. Zaten başlangıçta, Bakanlığın yerine 
özerk bir kuruluş düşünmüştük.» 

Yine, 6.2.1978 gün ve 360 sayılı Yankı dergisin
de, «Kühjürel gelişmeyi, Devletin denetimüne tabi 
kılmak, özgürlükçü demokrasimin kolay koilay kabul 
edebileceği bir husus değildir - Devlet devreden çı
kıyor yani - bizim hedefimiz, toplumun kültürel 
gelişmesini özerk bir kuruluş içerisinde kolaylaştır
maya çalışmaktır. Amacımız, uzun vadede, ko
şullar oluştuğu zaman, Kültür Bakanlığını ortadan 
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kaldırıp, yerine kültürel gelişmeyi özgür biçimde 
yürütecek bir özerk kuruluşu gerçeMeştirmektir» de
mek suretiyle, milli kültürümüzün kalkınmaisını, 
geliştirilmesini ve Türk Milletinim mili şuur etrafın
da birleştirilmesini amaç edinen Kültür Bakanlığım 
ortadan kaldırarak, kendi özlemimi çektiğli düzen 
değişikliğini gerçekleştirmek için, özerk kuruluşlar 
icat etmektedir. 

Buna, ne gücünüz, ne de ömrünüz yetmeyecek
tir. Biz bu icraatı, bu düşünceyi Anayasaya ve 
îdare Hukukuma aykırı buluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanın hizmüt ve 
tutumunu anlamak için kâhin elmaya gerek yoktur. 
«Ayimesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz» prensibinden 
hareketle neticeye varmak gayet kolaydır. Bu ses
siz ve zarif Bakanımız, adı, «Marks içlin Anahtar» ' 
olan bir kitap tercüme etmiştir. Bu büyük gayret 
mahsulü kitapta, Allahın varlığı ve emrettiği dini 
ikâr edilmekte - haşa - insanın Allahlığı iddia edil
mektedir. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Kitabı çevirmiş o. 
MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Eğer 

çevirmiş olması bahane ise; benimsememiş olsaydı, 
kabul etmemiş olsaydı, katılmamış olsaydı, bunu 
çevirmezdi. 

Bu heyezana itlifat eden Bakan beyefendinin dü
şünce silsilesini, hizmet anlayışını takdirlerinize bı
rakırken diyorum ki, bütün kültürünü ve değerle
rini medeniyet ve tekâmülünü Allaha imandan ve 
engin dininden kaynaklandırmış olan "bir milletin 
kültür hizmeti, bu kafa yapısıyla ancak, katledile-
bilirdi ki, böyle de olmuştur. Kendi gönlünde bu 
özellik ve güzelliği taşımayanlardan bunu beklemek 
beyhude olur. Onun içinde, milli kültür yerine, ev
rensel kültür gayretkeşliği ortaya konmuştur. Nite
kim, daha sonra özelliklerinden bahsedeceğim Ulu
sal Kültür Dergisindeki bir makalesinde sayın Ba
kan, «Anayasamız çeşitli demokrasi anlayışları için
den çoğulcu demokrasiyi benimsemiştir. Çoğulcu de
mokrasi, toplumda, çıkarları birbirinden farklı olan 
kimselerin varlığını kabul eder. Bu tür bir demok
rasinin amacı, toplumu katmanları arasında ba
rışçı yöntemlerle yürütülecek bir savaşımın sonunda 
bir çıkar dengesinin sağlanmasına yöneliktir diyor. 

Sayın Balkanın bu çarpık ve yozlaştırıcı yoru
mumdan anlaşıldığı üzere, bu görüşle mıilli kültüre 
hizmet etmenin mümkün olamayacağı herkesçe ma
lumdur. Bunun içindir ki, kendinden evvel Adalet 
Partisi hükümetlerinin bakanları tarafımdan şerefle 



M Meclisi B : 59 

yürütülen müsbet çalışmalara büyük bir kini vardır. | 
Bu kin tesiriyledir ki, hem müsbet hizmetler, hem 
de millete veren Bakanlık mensuplarına kıyasıya bir 
mücadele açmıştır. Şöyle ki, milli kültür araştırma
larını mümkün kılacak eser ve belgeleri toplaya
rak, bir milli kültür hazinesi değerindeki memleke
timizin en büyük ilim ve araştırma müessesesi olan 
Milli Kütüphane Genel Müdürlüğünün statüsü de
ğiştirilerek, herhangi bir kütüphane gibi, yandaşları 
elinde tahribe terk edilmiştir. 

Adalet Partisi zamanında yayınlanmış olan Türk 
Kültür ve Sanatının kıymetli eserleri mahzenlere 
hapsedilmek suretiyle, halkımızın istifadesinden alı
konulmuştur. 

Muhtevası itibarıyla milli hizmet özelliği taşıyan, 
bunun içinde Bakanl ğa bağlı kuruluşlarda bulunma
sında fayda mütalaa edilen bazı kitapları sayın Ba
kan bir emirle kütüphanelerden toplatmıştır; bu em
re ait belge elimdedir. Bu Hülagû zihniyetin, solcu 
materyalist zihniyetin, öyle zannediyoruz ki, müş
terek vasfıdır. Sayın Ali Elverdi Paşanın, «Bu Va
tana Kastedenler» isimli kitabı, bu erozyonlardan 
kurtulamayanlardan birisidir. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Uydurma Paşa. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Bu ki
tap, bir siyasi görüş empoze ettiği için mi kaldırıl
mıştır, yoksa bu kitabın içerisinde fotoğrafları, ifa
deleriyle beraber zikredilen, Türk Devletinin mah-
tkemeleriinde. yargılanmış, suçu tespit edilmiş, mü-
seccel komünistlerin teşhirinden rahatsız olunduğu 
için mi topla.ttırılmıştır? Bunu burada öğrenmek is
tiyoruz. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — O da müseccel faşist. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Milli 
kültür ve eserlere kefen biçen bu Kültür Bakanı, 
14 aylık icraatında, «MıillÜ Kültür Dergisi» nin ye
rine «Ulusal Kültür Dergisi» nii çıkartmaktan öteye 
hiçbir icraatta bulunmamıştır. Ancak, bulunduğu 
bir icraat vardır; Eski Eserler Müzesinden eski eser
lerin, Kariye Müzesine nakleütirirken çalınmasına se
bep olmuş, ama hâlâ daha bulunmamış, hiçbir şekil
de de mesuliyetinin idrakinde olduğunu kamuoyuna 
aksettirmemiştir. 

Partizanlık, garaz ve kin örneklerinden başka, 
ancak «Ulusal Kültür Dergisii»'yle de kendi görü
şü istikametinde epey hizmet etmiş olacak ki, ga
yet rahat görünmektedir. Zira, bu maruf dergide ' 
bakın, ne büyük kültür simalarının kültür incileri J 
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var; böylece bu dergirtin çıkarılışının da sebebi hik
meti anlaşılmış oluyor. 

O maruf dergiden aynen okuyorum: «Özgürlük
çü demokrasiyi dinsel düşünceden sıyrılmış, bilim
sel araştırmayı tanımayan ve yine dinsel davranış
la sanat ve ticaret yapmak isteyen İslamcı tutum, her 
çeşit ilerlemeye engel olacağı, için, sakıncalıdır. 
Böyle bir kültür yaklaşımıyla, ne öteki İslam ülke
lerine, ne de Türkiye'nin geri kalmışlıktan kurtul
masına olanak vardır. 

İslam dünyasıyla dostluklar, yakın ilişkiler ya da 
siyasal bağlar kurmak için Türklerin yeniden İslam
cı davranışa dönmelerine hiçbir gerek yoktur», di
yor. 

•% 99'u İslam dinine mensup olan bir milletin 
hazinesinden ve imkânımdan istifade ederek hizmet 
yapan Kültür Bakanının himmet ve gayretiyle çı
karılan derginin hüviyeti, bu. 

Ancak, burada şunu ifade etmek istiyorum; Kül
tür Bakanlığıyla daha evvel açılmış biir müzakere 
Halk Partisi Grubu adına konuşan sözcülerden bir 
tanesi burada, Adalet Partisi bakanlarının, Kültür 
Bakanlığın bir sömürü aracı olarak kullandıklarını 
beyan ettiler. Şunu ifade etmek istiyorum: Bugünkü 
Kültür Bakanlığının âlâyı vâ'lâ ile yayınladığı Ulu
sal Kültür Dergisindeki şu ifadeden sonra, Mark-
sizmin kabul ettiği bir gerçek daha vardır; o da, 
dinde sömürü aracıdır. Binaenaleyh, Adalet Partisi 
bakanlarının Müslüman milletimizin maneviyatına hiz
met edecek eserlere kıymet vermiş olduğundan dola
yıdır ki, demek ki, bu anlayışla onların bu hizmeti 
sömürü aracı olarak düşünülmüştür. Asıl, dini sö
mürü aracı olarak düşünenlerin hezeyanından başka 
bir şey değildir. 

Aynı dergide bir başka sayfada, «Ruslar da bu 
konuda güzel bir örnek olarak gösterilebilirler. Rus
lar öz benliklerini yitirmemeleri bir yana, üstelik 
Batı kültürüne her alanda büyük katkılarda bulun
muş bir ulustur» diyor. 

Açıkça şu ifadeden ve bu ibareden, komünist 
Rusya burada methedilmekte ve komünizm âdeta 
tavsiye edilmektedir. Bunlar sayın Bakanın, nelere, 
niçin önem verdiğini gösterir zannediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız yazılanları mı, sa
yın Bakan, işaret ettiğim anlayışını devam ettirebil-
mek için, Bakanlık bünyesindeki, Devletine hizmet 
etmeyi şeref sayan milliyetçi insanları, biraz yu
karda bahsettiğim partizanlık kara taassubuna tabi 
tutarak, kış ortasında kileleri bölmek acımasızlığını 
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dahi gösteren bir icraata tevessül etmiştir. Masum 
insanları mağdur etmekten çekinmeyen bu genç Ba
kan, yüzlerce memuru yerinden yurdundan etmiş, 
Istantbul Devlet Konservatuvarındaki, biraz evvelki 
arkadaşım da ifade etti, 22 öğretim görevlisini, hiz
met sürelerine dahi bakmadan, âdeta sokağa atıver-
miştir. Sebep şudur: Milli kültürümüzün temel taş
larından (birisi olan müşterek duygu ve düşüncele
rimizin terennümü mahiyetinde olan milli musiki
mizin jbjya edilmesi bakımından bizim tarafımız
dan kurulmuş olan bu hizmet müessesesinin kapatıl
masına matuf bir harekettir. Çünkü, Halk Partisi
nin karakteri ve politikası, hangi faydalı hizmet ya
pılırsa yapılsın; ama kendisinin dışındaki siyasi kad
rolar yapmış ise, milletin zararına da olsa, onun 
karşısına çıkmak olacaktır ki, bu da bunlardan bir 
tanesidir. 

Milli kültür yerine, Ulus'a! kültür hezeyanını yer
leştirmek, karanlığından hareket eden bu kıyım o 
kadar kanlı gözlerle yapılmış ki, Mankstizme angaje 
olmayan Halk Partili memurlar bile bu kasırgadan 
kurtulamamışlardır; ama komünizm suçu başta ol
mak üzere, çeşitli suçlardan yargılanmış cürüm ve 
cüret sahipleri, kültür hizmetleri başta olmak üzere, 
Bakanlığın önemli mevkilerine getirilmekten çekin
memiştir. 

Bu tutum, millete rağmen bir icraattır. Bu ic
raatı millet ve tarih önünde kınıyoruz; bir gün mut
laka hesabının sorulacağını ilan ediyoruz. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Önce siz hesabınızı ve
rin, sonra biz. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Sayın 
milletvekillerli, kültür adına yapılan bu işkence ve 
tahribat yetmiyormuş gibi, aziz milletimizi en has
sas noktasından vurmaya yönelik karanlık ve talih
siz planlardan birisi de sansür meselesidir. Sayın 
Bakan, sansür heyetimi kaldırma gayreti ile bu mil
lete err ağır darbeyi indirmiştir. Milletimizin bu ko
nudaki... Siz belki hafife alırsınız; ama millet çok 
mühime alıyor. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Sen millet misin? 
Kemdin konuş? 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Mille
timizin bu konudaki hassasiyetini bilmemek için, an
cak evrensel kafaya sahip olmak lazımdır ki, o da 
işte bu siyasi heyettir ve bu kafadır. En azından 
caydırıcı bir fonksiyonu ifa eden sansürün kaldırıl

ması talihsizliği Türkiye'yi en zararlı filmlerin oyna
tılacağı başı boş bir saha haline getirmiştir. Yalnız 
müstehcen filmler mi? Bugün Kültür Bakanlığının 
denetiminde olan sahnelerde, tiyatro sahnelerinde oy
natılan eserlerin millete, milliyete, maneviyata ne 
kadar karşı olduğunu bilmem söylemeye gerek var 
mı? 

BAŞKAN, — Sayın Kelleci, lütfen toparlayın. 

MUHAMMET KELLECİ (Devamla) — Topar
lıyorum Sayın Başkanım. 

Bu konuda biraz sonra Sayın Bakan cevap ve
rirken - daha evvelki konuşmalarında aynen izah et
tiler, Bütçe Plan Komisyonunda ve Senatoda aynı 
şeyi söyleyecekler, onum için söylüyorum - bu ko
nuda afişlerin teşhir edilmemesi veya yaş grupla
rının, tertibi gibi bcyalnlar cevap değildir; bu, ancak) 
iki yüzlülüktür. Dışarıda teşhir edemediğinizi, içeride 
bu millete gösteremezsiniz. Aldatmacadır, izah de
ğildir, oyalamadır; kurnazlık de değildir, cüretkâr
lıktır. Ancak bu olsa olsa, cinayetini, silahına sus
turucu takarak işleyen 'bir katilin metodunu taklit 
etmektir ki, hiçbir metot katili katillikten kurtara
maz. 

Millete böylesine ıters düşen bir kafa yapışımdan 
ve Hükümetten hiçbir zaman müspet bir hizmet 
beklemek mümkün değildir. Nefesimin her anında 
millettim için hayır niyaz etmenin bir ibadet oldu
ğunu biliyorum; ama gördüğümüz 14 aylık icraat
tan sonra, bu HükümetJteın ve bu siyasi kadrodan 
milletimize bir hayır temenni etme imkânını bula
mıyorum. Ancalk, milletimiz için en bıüyıük hayrın, 
Devletin bütün müesseseleriyle harabeye çeviren bu 
Hükümetten bir an önce kurtulmasının olduğu inan
cıyla Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. (AiP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kelleci. 
Muhterem arkadaşlar, şimdi Kültür Bakanlığı 

bütçesi üzerinde bir grup sözcüsü kalmış, iki de ki
şisel konuşma vardır, bir idle sayım Baklanın konuş
ması. Zaiten arkadaşlardan teklif de gelmiştir, bu 
Bakanlığın bütçesinin bitimine kadar sürenin uzatıl
masını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Faik 
Öztürk; buyurun efendim. 

CHP GRUBU ADINA FAİK ÖZTÜRK (Ela
zığ) — Sayın Başlkan, sayın miMelJvelkifllari; 1979 Mali 
Yılı Kültür Bakanlığı Bütçesiyle ilgili olarak Cumshu-
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riyet Halik Partisinin gföırîüşleniınıi arz edeceğim; sizleri 
saiyıgıiyla seHarnılarım,. 

Grupların değerli sözcülerimi 'birlikte ilgiyle izle
dik. Doğaldır kji, klonıuşm&laomın ıkiajtıldığiiimız ikjesüt-
leri varıdır; ancak kültür deyimiyle uzaiktan yaikın|dan 
ilgisi olmlayam, (kişilikleri rencide edici çoğunluğuma 
katılıma olanağımız yokjtur. 

Anjalyaısiarnjizın 41 mcıi caddesi, «İktisadi,. Sosyal 
ve klül'fiüreıl (kalkınmayı demokratik yollarla gerçek-
leştıklmeık devletin ödefvidkı» der. «İktisadi, sosyal ve 
külttür Ikallkınjma. plana bağlanır. Kalkınma 'bu plana1 

göre gerçekleştJirilir.,1» Anayasa, Madde 129. 
112 Ocak, 1978 ü̂fnjüj Meclislerde dkjunian Hü|küım|et 

Prograım|ı|nıdaysa, «Samaltta ive iklülitiiride 'özgürlük ÖH-
tamının Üfm kloşuUları gerçdkieştirlecelktir, Türk; kjüll-
(tür ye sarualtmın Ikendi öMMkleri 'iç'inde gelişmesine ive 
düniyaya açıüma'sına Devlet yardumjcı olacalkitııri» denil-
mefcjtiedir. 

Dördün|cü ©eş Yıllık, Kalkınma Püamı da, «Kültür 
hizmetlerinin böılgeleraraisı (dengesiz dağılımını orta
dan kaldırtmjafk, çeşitti yörelerin ve değişik töplüm kat
larının kültürel uğraşlardan en üst düzeyde yararlan-
malsımda ve katılıımjında eşitliği ve toplumsallaşmayı 
sağlamak temel ilkedir. Yöresel ve ulusal «kültürlün ge
lişmesine ive ©:vren|seleşm|e süreci içerlisinlde yörielerie ve 
toplum 'Katlarına yalbamcılaşmamaısına özen göisiterile-
cekirj» demektedir. 

«înjsaın, ve toplum yaşamının manevi yönden de 
zenginleşmesine ve yücelmesinle, insan düşüncesinin 
ve yarattıcılığımıın gelişmelime ikjaitlkı'dia bMlunJmak üze
re sanjaJt ve kültür çalışmaları, demokrasinin gereği 
olan özgürlük içimde (toplumun (bütün 'kesimlerine 
yayılmıalıdır. ıBu alanda uluslararası ilişkiler engel
siz gelişm)elildir.j» Oumlhuriyet Halk Partisi Programı. 

ıSayıo milleıtvekliilerıi, geçmişte ulusail kiül'türümüzü 
araştırtmalk, değerlen)dlirmelki ve yaişatlmıak görevi, 
2287 sayılı Yaisa ile (Milli Eğitim Bakanlığına veril
mişti. 1971 yılımda ibu yana, değişik biçimllerde yön
lendirilen ve 'el değiişltiribikn kültür; çallışımaları, 21 Tem
muz 1'977 gjün ive 4/729 isayılı Cumhurbaşkanlığı tez
keresi ile Küjltülr, Bakanlığıma verilmiş; böylece Kül
tür Baikjanlığı üçüncü (kez; IkjuılUjlmuştur. 

Sayın üyeler, görülüyor İki, ulusumuzun 'tüm 'birey
lerimi, kaderde, (kıvançta ve tasada ortak, töl'ünmıez 
(bir ^butlun hallin/e getirmede izlenecek kültür politika*1 

sınıin araşttınlmıasıınıda, değerlerildiriilm|eslnde ve oluşu-
mlumda çok önemli görevleri we dşilevıi bulunan Kiül-
«tiür İBakıamlığı, düne değin tyiçtolönfemeimıiş, rayına 
otuntulaımıaımıış ve ibu nedenle de kısa, ve köslk sürje-: 

dekii uygulamalar, bakan olan kişilerin tutum ve an
layışlarına göre yön 'değiştirmiştir. 

Aynı topraklar üzerimde benzer koşullan payla-
şan 'blkieylerin, dışa karisi ktorıumma /ve dayanışma ge-. 
fröksinmielerinii karşılayan ideolojik,, foir 'toplullıuk olan 
xılusun ikıüüjtlür poitiıkası, 'doğaldır ıkjr, raistlantıılara ıbıra-
kılamıazdı. 

Ülkemizin dıün ol'düğu giıbi, bugün ide siyasal, 
sosiyal Ve e)k|oqom;ık, alanlajrjda 'karşı ikarşıya bulundu
ğu ağır ve çok yönlü ısorunlaıı, Ikjültür poliıtikanuzın 
gerçekileşjmıesi açıısıjnıdiaın, gerçdKçi bir yakilaşımıla ele 
ahnjmasıınji zorunlu kıtaaikltaidır. 

DemloHıraük sol, Ikjültür politikasının içeriğinde, 
ulusallık, demokratilkllilk, hialkçulıık, külttür, anlayışı ve 
Uygulaması ya|tar. Artıik, çağımız ulusları, geçmiş ta-
ribierinlden ibuı̂ ünlün insancıl anll̂ yüşuma, yani hü-
manizm'e ulyan niıtelikle övünüyor. Ulusal kültür, Ihin-
'di gibi şişinen ö-fkleli ıbiireyler ve uluslar yetiştirme 
amacıma yöneMlmiîyor!; ünısanlığa ıbulglün de iimlnenme 
ivte övünç nödeni olan davranış, gelenek, kültür ve 
sanıait verjilertinıi sun|uiy!or- Ulusal 'kültürlerin çiçekleri 
ayrı ayrı b'aJhçeHerde ıaÇsalar 'btöle, geçmıişin faşisit ve 
bemzeri eğilıinDİi 'dleyletlierİnlde glörlüldüğü gi'bi, ıdüşman-
fliığa d'eğil, seMgi 'bağlıanıımüna yolaçıyor. Yblaçuyor ya, 
gelin görün ki, «amca, dayı» feryatlarıyla kendilerine 
sığman 3 yaşımda, ı5 yaşımdalkü çocuklajn oanaıvarca Ha.* 
oalklarından ayırajn, Ibelbeklıeırıi ağaçlara ç'ivieym, «fcom^ 
şu halklkı Tanırı lıalk(kı(diıri>> getenieğiınıii, liınıancjını, ıkjoimşu-ı 
sunum evjine gaz d|ö(k|üp yalk(mjâ k btiÇJmjin)de uygulıaiyan., 
loikumıuş ya ida okümalrmş yığınları afyonliayarak, top-ı 
lumjun (kardeşçe bir aralda yaşama özlemlerini yolk 
eden 'bir zii)hnJi:yeıtin ya da kıeslimfin, gielıeceğe nefretten, 
(kimden ve utançtan, toaşka, Ibıralfcalbileceği ihiçibir klül-
'tür Ikalıitı olamjaz. 

Hü'mamizmi zararlı toli;r alkım, yıkıcı (bir fraksiyon 
olaıraik kabul edenlerin ve ıbir 'sayın ibla|kan ıhakkımda 
Genjsoruya gerekçe olaralk iMieolis (kürsifelün'e getirme-» 
Heri, iklüılltjüjr Idağalrjoılklarınım boşluğunldan, zalvaiîMığam-
Idan doğm'uyorsa, insanıcıllığa imamÇsızilıJkjtan Ikalynaik-
lanıiyor 'demjefkftir kji, ibu ilkindi olafsılıık, da)ha Çok kuv-
'vet kjazianıyor. 

İAUt AK (İçel) — «Hümanizm» diıye diye, k|o-
ımiünlizımi m|ü)da)faa ediyonsuınuz. 

ıFAİK ÖZİTÜRK (Ddvamla) — Sayın üyeler, k|ül-
'tür, sosyal iİiışkifer ür|üln)üdüir. Kiültüırel dıeğörleri üre-
iten 'hlalktır, Halk, 'tarilhıten soyuitlanmıış, dağişm^yen, 
Ihep ayrm (kalan (bir, (b»irliım ıdleğilld'ir. Ha|l)k, ŝ ömiürjüıaü lk|e-
siimin gösltemiıek isitediği gibi, bir yığın, (bir ayalk (talkı
mı da değildir. Halk, (her şeyden önpe, lüüim Çalışanlar, 
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siamjüjriüilön (kitlelerdir. Köleci 'toplumda halk, köle
ler; feoktol toplumjda Malik, köylüler ive sanatkârlar; 
[kapitalist toplumda ise halik, işçi sınıfını, klöyllüiyü, en<-
tellökıtüeleri ve toplumun ilerletmıeısi için çalışan bü
tün diğer talbajkjalan 'kalpsar:. Kaplilta&t toplumda, hal
ikım kıarşu'tları, 'emperyalist ve gerici yükselk çevreleridir. 

(Kültürü yaratan, üreten halktır. Halka 'kültür ihiız-
ımieierinıi göliürmdk, yaymialk gereği vardır. 'Külttür po-
liiüikaırçızıın malkçılılk temelime öturtulafm.aması, ulusal 
Ikıüittüılünrıiüzîün sağlamlığı ve bütünlüğü açışımdan da 
sakıncalıldır. Kültürüm|üizüm (en önıemli IbelkffiisÜınli ve gö-
rünltüsünlü, toplu|m|u oluşturan ibireyler'Jn IkiŞJlJklerimlde-
Ikıi lyam'sıimada l̂ örımıek, Objektif, sağlıklı 'bir değerlanı-
dirmödir. KJü)littüjrlJjü kiişi. aJMaJMı 'kişidir, fcüütürlü fkliışi 
erdemi kişidir, iffetli kişidir. Özelde kültür, toplumi-1 

ların değer yargılarıyla yakından ilişkilidir. Aynı ça
ğım aymı toplumumda 'kültüre iliişlkim değer yargıları, 
değişlik kietsıiımılene göre 'değişik biçimlerde yorulmla-
nır, değer Ibüluır. öünlümfüz toplumunda, ibilr ıkesiıme 
götle çıailmıalk, çır(pm|a(k, emökçii lkes%nim sırtımdan ala-
feildiğimeı fânjsie büyütlmıök,, glölbelk şişirrn|elk Wr heceni, 
akıllılılk; sayılmıalkjta, hatta Tanırımın, zelki, çalışkan kul
larımla bir bağışı olarak ikajbul editodkjtedir; başka! 
ibtir ajrilalyıışa göre d'e, halksız kazanç, sömürü olarak 
tamımlanımıaikjüajdır. 

Bkoınjoimjiık, illişıkj'i'lerinli, ımaddi (koşullarımı değerkın-
diremiediğjmiz kıesimlerln doğal olaralk ortaya çıkan 
değeır yarigılar;iına, yılar ömcıesimdem gelem kültür de
ğerlerime saygılı olIimiaJki gereklir,. îBiz'Iım, anladığımız 
anl'amjda ulusal 'kültür, ayrı, şoVen 'bir rniiılliyötçiliîk'-
ıten !k|a)y]nialkliajn)mjaz. Aynı topraklar üzerimde yaşamış, 
yüz; yılarım, bin yıllarım oluşturduğu değerlere sahip 
çıtkaüak, yöresel aynlıkirıaır 'olsa 'bile, omu bir imjsanlcıl-
lıkıtia birleştiren, çağdaş yorumlar getireni ve katlkıda 
bulunan 'bir dlüşjünJcıöden (kjaiynialklanır. 

KlülÜliüınüın kaynağı, çalışan büyük halk Msı:ımleri-< 
dir. Bu Ikjesiımilerden .aldığımız kültür bamımaddesiimi 
çağdaş 'bir, içerikle dolkjulyulp, uluisallaştır|mia(k, giderde 
Jmsajnlığa, övrenlsalliğe 'açmalfc gerldkliir. Ne var k'i, dü
nün. yömetimjlerince bu büyük kaymağa gidilâmemiş, 
omlara flcjül'tiütrı ürünleri götüıirmek, yerlime, Ikenldi ege-
mıem'likferinii sürjdürrn,e!k 'içim zulüm götürülmüştür. 

IB'izim 'ihsanımız ka'rımjealyı fözmıez, yeşili yakmaz, 
em'dk, ürünü olan, Ibir «km/ek, ufağını hile atmazken, 
gün|ü|rrıüjz|de ıdarnfoikırajsi düşmanlarınım kdşullanldırdığt, 
oanjajvaırlaşıtırdığı ıbirttalk,iim, kişiler, Ibu irasan sıcaklığım-
dan uıza)k olarak, gözü ıkapalı cama Ikuyabilmıekıtediirler. 
İşte, hu oritalmlda 'dkjomomıi'k düzen bozulduğu, sosyal 
ıd'üzjen bozukiluğumiu, yerimde kadar, ulusal kjülıtürümıü-

zü ya'yajcalkı Külitiür iBa|kianılığtma, yazarlarıımıza, çizer-
teiımjiae, lozanilaırtıımpzıa, «uygarımı» idiîydbİeh her dmsa-
ma her z|amıaınlkti,n|den dalha çok görevler düşjmjeikjtedir. 

(De||er|i mil'letlvfelklilıeri, dil, ulusu oluşituran ögeler-ı 
iden olup, 'kültürden s'oyutlanjamıaiyan, omunla iç'içe hıiır 
Ibirimjdir. Dil, aimlaışmija aracııdır, düşlümcemi'n îkalıibıdır. 
Düşlünlodyli, dulygu'yu ıkıatılkjsız yan'sııtalbliem dili, ğörev'imi 
'yapıyor ıdemıekltlir. IKüH'amılan dil, ahlatı'limia'k istemem 
ıdüşüjnıoeyi iyliiöe uyajm ıbir Ikalıp değilsie, ortada olgum-
îaşmıaimıılş hıilr ainffaltıim! var dahijekıtir. ©iliği ve 'klüîıtürce 
gellşlmienliın m 'bülyulk «Itî emi dildir. Osmıanlı Imıpara-
toıüuğunum artılk >alyaik;ta duramayan çürük yapıları, 
yerlerimi Ouımihurülyefbim devriimicli ve sağlam yapılarına 
ıbıralkjürlkiem, Osmıanjlıca, varlığını elbette ık'oruiyamaz-
dı; o ıda 'yöni 'dlülzieimiım, «lbağıım|sızllılk, ulüsallılk, halikçı-
lılk ive laükjlilk» lik^l'erline uygum ıbir gelişme yolu izlle-
mek; zorumjdaydı. Bu doğruilfculda, kimi ıkıiişiler&m, halkım 
sırtımda pr lolıarajk; Ibalbul (ötıtikl'eri Dil Kurtumıu, 12 Teım,-
mulz 19312'd'e Attajüüırfk, *analfımdam ıkuruflldu. Yüzde ona^ 
mı çöK djüşjüik olan Tüılkçeyi, Ibiılimısel ve devrimci atn 
lımı il© % 90' in üstlümıde bir anlığa eri'ştirmıiştir Türk 
Dil Kurumu. 

ıBu uğraş kjoiay olmadı. O günden bu güne Tür'k-
çemin al'dağı yol, iklimi Ikjişillerjin ayak ııyduraimıayacağı 
ölçüde ileri olirpş ve geride Ikalanlanm dil devrimi:-
ime ık|ar§ı dillenmelerime yol açmıştır. «Dilde devrimi 
olmaz; d'il yavaş yavaş gelişür; dil müdahale kabul 
etmez; yoluıniu teldi kjemtiirae bulur; di i devlet zoruy
la değişüiınrmök işitiyorlar; Dil Kurumu dlmıi hır teşelklkül 
değildir; dlil işlime d i ibilginlerinlden başkası (kjarış-
mamalı; dilde tasfiyecilik, ırkçılık yapılıyor; yaban
cı kel'imıeler atılımca mana nıüamsları kayboldu, yeni
ler eskilleri tutmuyor, dilimıiz faiklirleşıbi, yenli 'kelim'elıer 
çirtkjinldir, sözteşitiııımıe alkuriıi klomünli'st taktiğidir; yeni 
dili dış Türlclierle bağımıızı ıkopanyor vesaire.. Biçd-
minldelkii 'savlarla d i idleyrüımıi, Türk Dil Kurumu çalış-ı 
malarıma «nigel oîuınımajk, istenmiş, diremmieler gösterlil'H 
ımiştir. Oysalkü, TÜrkçenim ik'imliğimi yüzyıHlar toloyuım-
ıca, okjur -. yazar 'olmiayatnı halk korumuştur. Halikım 
Ikonluşmıa dlili, ytüjzjyuiMar Iboyumca, okur - yazar Olma-
yamlar, araisımda kiorumıurkıem, Arapça ve Farsçanım 
ba^k^sjındaın uzaik; ıkalmış, halk öylkülerinıdıe, halk 
ozanlaTımaım deyüşferiimıde temiz ve soylu olarak sü
rüp gelmiştir. Aydınılarım, yozlaşmış dili saraylanda' 
saygıınflılk g|örürık]em, hal'k,ın diline hor bakılmışitır. 
18QQ'l̂ a1d!e yazAmış hiır «Asım Tarahi»mim düni hu-
\gjüın lam'laıma olanağı ıbuluınımiazlken, çok daha ömceieri 
yaşamış 'bfîlr lEMiya Çelelbi, ıbir Yunus, bir Pir Sultan'ım 
dili, gümümüzde ıtasşeliğ'imi, sıcalklığını, halkın diii ol
ma özelliğimi güçKi olaralk 'korumaktadır. 
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SaJyın miıieıtsy etkilileri, Kültür Balkanlığı Bütçelinin 
eîe alımmiası siirasinjdja, kültür ürürtlertinıiaı, 'tanıtılmasın-
idan, ıbellıi 'bir Iküıl'ılür pofli't'ilkasının ylüriütıülrnasone 'kadar, 
(üzerine önıeirnıl'i 'görelvfer djüşjen TRT'den de söz etm/clk 
gertökir. 

TRT, nesnel değerlendirmeler sınırında kalması 
gereken haber yayınlarında bile, anayasal görevinin 
gerektirdiği biçimde yayın yapamayan bir kuruluş 
durumundadır. TRT, haber konusunda tüm siyasi 
gruplarca dolaylı olarak baskı altındadır. Muhalefe
tin amaçlı suçlamaları, sanki haber hizmetlerinin ik
tidar lehine bir tutumla hazırlandığı izlenimini ve
rebilir; bu son derece aldatıcı olur. Aslında, haber 
hizmetlerinin iktidar lehine hazırlanması gerektiği 
düşüncesi bile, gerçekte, haber hizmetlerinde iktidar 
aleyhinde bir hava yaratacak tepkiler uyandırır. TRT, 
haber konusunda «doğru, çabuk, tarafsız» ilkesine 
uygun olarak çalışmalıdır. 

Kültür bakımından asıl önem taşıyan yayınlar 
TRT'nin haber hizmetleri dışında kalan yayınlarıdır. 
Müzik ve söz programlarından, tiyatro ve dizi film
leri hatta reklamlara kadar her yayın, kültür bakımın
dan olumlu ya da olumsuz etkilerde bulunmaktadır. 

Televizyon yayınlarının insan üzerindeki etkisi 
topluca olmaktadır; yani, haberlerden reklamlara ka
dar yayın, bütünüyle, izleyeni etkilemektedir. Bu 
nedenle, seyrek de olsa bazı biçimsel kusurlarına kar
şın olumlu bir mesaj taşıyan bir programdan sonra, 
piyango ile hayat kurtarmayı, köşeyi dönmeyi telkin 
eden reklam yoluyla gereksinme yaratıp, aşırı tüke
time iten reklamlar, bu az sayıdaki programların da 
etkisini sıfıra indirmektedir. 

Ülkemiz, kültür konusunda çelişkili değer yargı
larının bulunduğu bir ülkedir. Bu çelişkiler, tarihsel 
değişim ve gelişim açısından ülkemiz için doğaldır. 
Bu nedenle, kültür sorunları ve özellikle T R T ayrı 
bir önem kazanmaktadır. Halka, başka ulusların kül
tür ürünlerinin tanıtılması elbette yararlıdır. Ancak, 
onlara özendirilmesi ve onların içerik ve biçim özel
likleri dışında değer yaratılamayacağı biçimde bir 
zorlamaya yol açılması yararlı olamamıştır. Ulusal 
kültür, toplumun kendi yaratıcılığına inancının ko* 
runmasıyla oluşabilir. TRT yayınlarında, kültür ko
nusunda da demokratikleşmenin, toplumcu sorumlu
luğa sahip olmanın, sorunlarına sahip çıkmanın ge
reğini vurgulamalıdır. TRT, kendi dışındaki kültür 
ve sanat- kuruluşlarıyla, Türk sinema ve tiyatrosuyla, 
eğitim kurumlarıyla daha yakından ve belli bir amaca 
yönelik olarak ilişkiler kurmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, göreve başladıkları günden 
bu yana, her dalda yapılanların, yapılacakların Sa
yın Kültür Bakanı tarafından özetleneceğini sanıyo
rum. Ancak, burada, başarılarını, konu başlıklarıyla 
belirleyip geçeceğim. 

Ülke düzeyinde başarılar ve bilimsel çalışmaları 
belgelenmiş ve hatta uluslararası üne sahip değerle
rimizin Kültür Bakanlığında etkin görevlere getiril
melerini mutlu bir olay olarak kabul ediyoruz. Kimi 
kişilerin anlamak istemedikleri, olumsuz eleştiri ara
cı yaptıkları tiyatro çalışmalarının, gerek seyirci sa
yısı ve gerekse hâsılat yönünden yüzde yüzlük ar
tışları, toplumun bu kesime, karşıt görüşe verdiği en 
güzel yanıttır. 

Atatürk'ün 100 ncü doğum yılı nedeniyle şimdi
den girişilen çalışmaları alkışlıyoruz. 

Türk sinema sanatçısı için düşünülen sansürü bi
çimlendirme ve çağdaşlaştırma uğraşısını, uygar bir 
atılım olarak kabul ediyoruz. 

Kalkınmada öncelikli yörelerin saptanması, bu 
yörelere eğilinmesi gerçeğine uygun olarak Doğu ve 
Güneydoğu Anadoluya götürülmesi planlanan çalış
malar, hakça bir hizmet olacaktır. 

Yazarlarımıza, çizerlerimize, her daldaki sanat
kârlarımıza, Bakanın ve Bakanlığın yaklaşım biçi
mini, görevleri gereği de olsa, içtenlikle benimsiyor ve 
kutluyoruz. 

Türk halk müziğine, Türk sanat müziğine, bale
ye, eski yapıtlara, anıtlara, folklorumuza gösterilen 
yakın ilgi sevindiricidir. 

Önerilerimiz, Hükümet Programının, Dördüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Planının, CHP Programının ve 
başta Anayasamızın saptadıklarından başka biçimde 
olamaz. Ancak, Kültür Bakanlığının kısa sürede yap
tığı bu olumlu çalışmaların, emekçi halkımızın bü
yük kesimine sunulamadığı da bir gerçektir. Kültür 
ürünlerinin halka ulaştırılabilmesi için, bölgesel ti
yatroların zaman geçirilmeden kurulması gerekir. Bu
nun yanında, ekonomik etkinliklerin yoğun olarak 
yapıldığı yerlerde; fabrikalarda, kooperatiflerde, ge
rek Devletçe, gerekse sendikalar desteklenerek kültür 
çalışmaları yapılmalıdır. 

Yurt dışındaki işçi ve işçi çocuklarının bu daldaki 
, gereksinmelerine uzak kalınmamalıdır. «Hrekes, bi

lim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıkla
ma, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hak
kına sahiptir» biçiminde, Anayasamızın 21 nci mad
desinde ifadesini bulan ilkenin, 141 ve 142 nci mad
deler de dahil olmak üzere, tüm antidemokratik ya-
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saların kaldırılması ile gerçekleşebileceği gerçeğini 
burada eklemek bir görev sayılmalıdır. 

Tüm Bakanlıkta çalışanlara başarılar diler; Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına ve şahsım adına 
sizlere saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Şahsı adına; lehinde, Sayın Ertuğrul Günay; bu

yurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Günay. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Sayın Başkan, 
Millet Meclisinin değerli üyeleri; 

Meclisimiz bugün, eğitim ve kültür gibi iki temel 
sorunumuzu görüşüyor. Öyle sanıyorum ki, bu sorun
larımızı, ulusal bağımsızlık kavramının anagereklerini 
gözönünde tutmadan sağlıklı bir tartışma zeminine 
oturtmanın olanağı yoktur. Yalnız bu sorunlarımızı 
değil, bütün temel sorunlarımızı aynı tartışma plat
formunda, yani tam bağımsızlık çerçevesi içinde ele 
alarak, sağlam değerlendirmeler yapmakta zorunlu
luk vardır. 

«Ulusal bağımsızlık» derken, amacım, tüm bo
yutlarıyla bağımsızlığın gerçekleşmesi; içeride, top
lumun erinç ve eşitlik içinde kendine yeterli, dışarıda 
dünya toplumunun saygın, vazgeçilmez ve barışçı 
bir unsuru olan Türkiye'nin, sarsılmaz temellerine 
ulaşabilmesi, kavuşabilmesi. Böyle bir bağımsızlık an
layışında öyle sanıyorum ki, tüm yurtseverler, kendi
lerinden ortak duygular bulabileceklerdir, işte, bu ba
ğımsızlık anlayışına giden yolda en önemli itici güç
lerden birisi kanımca, başlıcası ulusal kültürdür. Bir 
denin tarih anlayışından kaynaklanan, bir deneyli top
lum yaşayışından, akışından kaynaklanan ulusal kül
tür. 

Bakınız, ulusal kültürün bağımsızlık sürecinde ne 
yaman bir yer tuttuğunu, Afrikalı bir aydın, öz eleş
tiri anlayışı içinde dile getiriyor : «Kültür sorununun 
bağımsızlığın en önemli, en önde gelen boyutu oldu
ğunu Afrikalı yöneticilerin çoğu fark edemediler. Her 
gerçek bağımsızlığın onunla başlayıp, onunla sonuç
lanacağını kestiremediler. Eğer ulusal bir bilinciniz 
yoksa, istediğiniz kadar ulusal marşınız, bayrağınız, 
Birleşmiş Milletlerde koltuğunuz ya da sandalyeniz 
olsun, neye yarar? Bilinçli bir ulus demek, önce ulu
sal kültürü olan ulus demektir.» 

Değerli arkadaşlarım, Afrikalı yöneticilerin ulusal 
kültürün önemini geç kavramasını belki bir ölçüde 
hoşgörüyle karşılayabiliriz; ama, bizim yöneticileri
mizin Osmanlı'dan bu yana, Osmanlı'yı da kapsar bi
çimde, bizim tüm yöneticilerimizin ulusal kültürün 
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önemine karşı taşıdıkları vurdumduymazlığa hiçbir 
biçimde hoşgörüyle bakmak olanağımızın bulundu
ğunu sanmıyorum. Çünkü biz Afrikalı bir kabile top-

> lumu değiliz; biz, tarihi Milattan sonra bilmem ka
çıncı yüzyılda başlayan herhangi bir halk değiliz; biz, 
devlet deneyi bin yıllara dayanan bir toplumun, uy
garlıkları bin yıllardan bu yana bağrında yaşatan, ye
şerten bir toprağın kültür mirasının sahipleriyiz. Bizi 
başka geri bırakılmış toplumlardan ayıran temel özel
lik belki buradadır. Biz az gelişmiş bir toplum deği
liz; uygarlığı dondurulmuş bir toplumuz. Bütün güç
lüklere rağmen, güçlüklerin tüm dayanılmaz zorla
malarına rağmen, Türkiye geri bırakılmışlık çemberini 
kıracaksa ki, kıracaktır, ozanın dediği gibi, «Sabah 
olur; geceler tulû-û haşre kadar sürmez») bu, Tür
kiye toprağının, insanının, halkının bağrında yaşattığı 
kültür mirasının yüceliğindendir. 

Değerli arkadaşlarım, bir ünlü tarihçi, «Taş dev
rini yaşayan bir toplumu sanayi çağına getirmek baş
ka şeydir, donmuş bir uygarlığı uyandırmak başka 
şey» diyor. Bizim dondurulmuş uygarlığımızın uyan-
dırılması, kalkınma savaşımında ve onun siyasal yan
sıması olan bağımsızlık sürecinde, toplumsal dina
mizmimizi eyleme geçirecek olan temel unsur olacak
tır; sanıyorum ki, başlıca unsur olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ulusal kültürün ulusal ba
ğımsızlık sürecindeki yerini kısa zaman çerçevesi için
de birkaç cümleyle özetledikten sonra, kanımca, yine 
kültür alanında önemli saydığım bir başka konuya 
birkaç cümleyle değinmek istiyorum. 

Osmanlı'dan bu yana süregelen; ama, zaman za
man başka biçim ve boyutlarla sergilenen bir temel 
yanlışı da artık terketmekte gecikmemeliyiz. Bu yan
lış, bizim olan kültür değerlerini iyice kavrayıp, özüm
seyip, ondan evrensel ürünler çıkarma üretkenliğine 
bir türlü alışmamış olmamızdan kaynaklanmaktadır. 
"Bazı arkadaşlarımız, kültür alanında ve giderek tüm 
toplum yaşamında çarpık gelişmenin kökenini Tanzi-
mattan başlatırlar. Tanzimat, - benim de katıldığım 
bir düşüncedir - tarihimizde yeni baştan değerlendi
rilmesi gereken bir önemli yanılgıdır belki; ama, top
lumumuzda kültür ikiliğinin kökeninin yalnızca Tan
zimat'ta başladığını söylemek mümkün müdür? Tan-
zimattan önce saray ve halk kültürü ikilemi, kökle
rini çok daha eskilere dayandırmakta değil midir? Öy
leyse, Tanzimat, yönetici katlarla halk arasında bir 
kültür ikiliği yaratmaktan daha çok, yönetici katların 
kendisi içinde bir yeni kültür ikiliği, yeni değerleri 
Batıdan alınmış değerleri benimseyenlerle, eski de-
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ğerlere bağlı kalmaya çabalayan yöneticiler arasında 
bir kültür ikiliği yaratmıştır, daha çok. 

Cumhuriyetten sonra bu yanlışların bittiğini söy
lemek de kanımca mümkün değildir. Bir dönemde 
bazı aydınlarımız, kültür köklerimizi d'insel motifler
den arındırarak, bulmak ve geliştirmek çabasına düş
müşler; hazı aydınlarımız, tümüyle Batının kalıpla
rını kültürümüze yerleştirmenin kendilerine göre uğ
raşını vermişler; her iki eğilimi de benimsemeyen bir 
başka kesimde ise, çok gerilere gidilerek, yalnızca es
ki saray kültürünün kalıpları içinde kültürümüzün 
çıkış yolları aranmaya çalışılmış. 

Değerli arkadaşlarım, Osmanlı'yı çökerten, bir 
bakıma Tanzimatta ve Cumhuriyette, yöneticilerle 
halkın ortak duyuş ve etkilenişini engelleyen; daha 
önemlisi, sorunlarımıza aynı gözle bakmamızı engel
leyen bu yanlışlar, yakınlara kadar da sürüp gelmiş
tir; hem, zararlarını yalnız kendine dokundurarak 
değil, tüm toplumumuza yaygınlaştırarak sürüp gel
miş; birbirini, «ilerici, gerici» diye suçlayarak sürüp 
gelmiştir. 

Gerçekte, bu akımların, bu anlayışların hiçbirisi 
bana göre, ne ilericidir, ne gerici. Kültür değerleri
mizi tümüyle Batılı yargılara vurmak yanlıştır, kök-* 
lü 'bir yanlış; kültür köklerimizi İslam öncesi kaynak
lara inerek aramaya kalkışmak yetersizdir, köklü bir 
yetersizlik; kültürümüzü, saray kalıplarıyla en üstün 
ölçülere varmış sanmak da tutarsızlıktır, köklü bir 
tutarsızlık. 

İlericilik, toplumu var olan özdeğerlerinden yola 
çıkıp, daha üstün özdeğerlere ulaştırmaksa, eğer, bun
ların tümü ilerici değildir; belki ilk eldir, belki gerici
dir, belki tutucudur; ama ilerici değildir. Doğru olan, 
Anadolu toprağını ve Anadolu insanını, üzerinde ya
şayan uygarlıklarla, devletlerle, çağlar boyu birbirini 
izleyen, birbirini etkileyen, birbirini geliştiren bir bü
tün olarak görmektedir. Böyle bir bakış, Asya'yı da. 
kucaklar, dünyayı da değerli arkadaşlarım; böyle bir 
bakış, toprağımızın değerlerini başkalarına terk et
mez; Et'iler'den yola çıkar, Homer'i kucaklar, Hacı
bektaş'ta, Yunus'ta konaklar; Diyojen'le Nasreddin'i 
kaynaştırır; alır Karacaoğlan'ın, Zihni'nin ezgilerini, 
Veysel'le, Ruhi Su ile çağdaşlaştırır. 

Değerli arkadaşlarım, tarih köklerinden koparıl
mış bir halk hiçbir yere varamaz; açmazlardan, buna
lımlardan, çıkmazlardan başka hiçbir yere varamaz. 
Tarih köklerinin en önemlisi de kültürdür. Öyle ise, 
kültürümüzü, tarihimizin, toprağımızın yarattığı tüm 
değerleri kapsayacak biçimde yepyeni boyutlarla yeni 
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baştan değerlendirmeliyiz. Geleneklerinden, tarihinden 
kopmuş toplumların kültürü olmaz, olsa da gelişmez, 
Tarihsel, toplumsal değerlerimize ters, çarpık ekono
mik zorlamaların, çarpık 'kapitalizmin toplumumuzda 
hangi çarpık kültür değerlerini yarattığını ve hangi 
gerçek kültür değerlerini yıkmaya zorladığını yaşa
dık, hep birlikte yaşadık ve halen yaşıyoruz. 

YAHYA USLU (Manisa) — Çarpık sosyalizm; 
onu da söyle. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Öyle ise, 
hatılı kalıplara kaskatı bağlı yöntemlerle,, öykünmeci-
likle bir yere varamayacağımızı da; ulusal kalıplara 
kaskatı kendimizi hapsetmeye çalışarak, kültür emper
yalizmine karşı aşılmaz bir duvar oluşturamayacağı
mızı da bilmeliyiz. 

BAŞKAN — Sayın Günay, konuşmanızı toparla
yın, 

ERTUĞRUL GÜNAY (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Yapılması gereken şey değerli arkadaşlarım, bizim 
kültür geleneğimizi iyice özümleyerek, günümüzün 
Türk içlemini çağdaş estetik yöntemlerini kullanarak, 
o içleme uygun gelen bir biçimde yoğurup, gelenek
sel gelişme zincirine ykni bir halka diye eklemeye ça
lışmaktır. Böylelikle ancak, kültürümüzün ulusal bo
yutlarını aşıp, evrensel boyutlara ulaşması doğrultu
sunda yeni, özgün ve doğru adımlar atılabilecektir; 
böylelikle ancak, Türk kültürünü, kültür emperyaliz
mine karşı ezdirmeyen, ulusal bilincimizin dik başını 
hiçbir emperyalizme karşı eğdirmeyen sağlıklı yapıt
lar sergilenebilecektir; yaratılabilecektir ve o yeni öz
gün, evrensel yapıtlarımızın temelinde, kendi tarih ko
naklarında kültür savaşçısı olan herkesin, Mevlana' 
dan Yunus'a, Dede Efendi'den Itri'ye, Fuzuli'den, 
Nef'i'den Fikret'e, Akif'ten Nazım'a kadar herkesin 
bir kürek harcı, temelde bir taşı bulunacaktır. 

Kültür Bakanlığımızın ulusal, demokratik, halkçı 
ve barışçı çabalarını başarıyla sürdürmesini diler, he
pinizi saygı ile selamlarım değerli arkadaşlarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Günay. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI 
(İzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bundan kısa bir süre önce bu kürsüden, hakkım
da verilen bir Gensoru önergesi nedeniyle konuşma
mı tamamlarken, zamanın tükendiğini görünce, nasıl 
olsa demiştim, bu iddiaları geçen yıldan beri her ve
sileyle bu kürsüye getiriyorsunuz, bütçe vesilesiyle 
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yine getireceksiniz; ben de, şimdi yanıtlayamadıkla
rımı o zaman yanıtlama imkânını bulacağım. 

Benden önce konuşan grup sözcülerinden ilk iki
sini dinlerken bu tahminimde yanıldığım izlenimini 
edinmeye başlamıştım ki, Adalet Partisinin Sayın 
Grup Sözcüsü beni doğru çıkarmak için önemli bir 
çaba içine girdi. 

Önce, gerek Milli Selâmet Partisinin, gerekse Mil
liyetçi Hareket Partisinin sözcülerine, bu Parlamen
tonun çatısına yakışır, özgürlükçü, çoğulcu demokrasi 
ilkelerine uygmvbir üslup içinde konuştukları için te
şekkür etmek isterim. Görüşlerine elbette ki, saygı 
duyarız, katılırız veya katılmayız; ama bu uygar dav
ranışlarını da kutlamak, maalesef çok tersi örneklerle 
karşılaştığımız için, içimizden gelen bir istem olmak
tadır. 

Adalet Partisi Grubu adına konuşan sayın arka
daşımız, bir başka geleneği daha bozmadı : Geçen yıl 
da yine Adalet Partisi adına konuşan bir başka sayın 
arkadaşımız, benim zihniyetimi «çarpık» olarak nite
lendirmek gereğini duymuştu. Arkadaşlar, çarpıklık 
ister istemez bir doğru çağrışımını yapar, benim zih
niyetimi çarpık olarak nitelendiren bir arkadaş, de
mek istemektedir ki, «Benim düşündüğüm doğrudur. 
Bakanın yaptığı, benim düşündüğümle uymamakta
dır; öyle ise o çarpıktır.» Tersi de elbette ki olasıdır; 
eğer bizim düşündüğümüz, bizim yaptığımız doğru 
ise, aynı mantıktan hareket ederseniz, kendi zihniyet
leri çarpık olur. 

Sayın arkadaşlar, çoğulcu demokraside böyle 'bir 
mantığın bu kürsüye gelmiş olması gerçekten de talih
sizdir, şanssız bir olaydır. İşte, kendinden farklı düşü
nenleri çeşitli biçimlerde karalamak, kendisi gibi dü
şünmeyenleri bir türlü hoşgörü ile karşılayamamak 
alışkanlığıdır ki, işte o mantıktır ki, bugün gençleri
mizi hiç kimsenin, ulusun hiçbir bireyinin tasvip ede
meyeceği bir ortam içine itmiştir. 

Geçen yıl da belirtmiştim, hiç kimse, «Ben ressa
mım» demekle ressam olmaz; nasıl ki, «Ben ressamımı» 
demekle ressam olunmazsa, ressam olmayan bir kişi
ye «Sen ressamsın» derseniz yine ressam olmaz. Bazı 
iddialarını her keresinde açıklıkla yanıtladığımız hal
de, bir kez daha buraya getirmek gereğini duymaları, 
beni hoş görsünler, biraz başka konu bulamamalarını 
gösterdiği için bana bir aczin ifadesiymiş gibi geli-
yor. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Cahilliklerine ba
ğışlayın. 

BAŞKAN — Konuşmayın lütfen, müdahale etme
yin. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI 
(Devamla) — Benim 20 yıldır söylediklerim, yazdık
larım ortadadır. Onların içerisinde neyi bulurlarsa, 
getirirler buraya, kelimesi kelimesine onları kabullen
mek, savunmak görevimdir; ama, beni, bana ait ol
mayan düşüncelerle suçlamaya kalkmak, ne hak anla
yışı ile, hukuk anlayışı ile, ne de ahlak anlayışı île 
bağdaşır., 

Arkadaşlar, eğer bizim bir yıldır izlediğimiz kül
tür siyasetini ulusal, demokratik, halkçı kültür siya
setini, Marksist, Leninist bir dönemeç olarak nitelen-
diriyorlarsa, iki olasılık vardır; ya Marksizmin, Le-
ninizmin ne olduğunu bilmiyorlardır veya kötü niyet
lidirler, 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Bilmiyorlar, 
bilmiyorlar. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI 
(Devamla) — Burada birçok konuları bir kez daha 
huzurunuza getirmek benim de hoşuma gitmiyor 
ama, çok ağır bir suçlama ile karşı karşıya kalınca, 
bu kürsüden ve bu Meclisin başka kürsülerinden ya
nıtladığımız suçlamalara bir kez daha değinmek zo
runda kalıyoruz. 

Arkadaşlar, sansür konusunda da aynı şey söz ko
nusudur. Arkadaşlar ya bu konu ile ilgili bazı ger
çekleri bilmemektedirler veya bile bile aynı şeyleri 
yinelemekte siyasal bir yarar görmektedirler. 

Türkiye'de yürürlükte olan ceza yasaları değiş
medikçe, siz hangi yasayı değiştirirseniz değiştirin, si
nema yolu ile işlenen bir suçu ortadan kaldıramazsı
nız. Biz, bir ceza yasası değişikliği mi öneriyoruz; ha
yır, biz, sansürün, başka bir deyişle, ön denetimin 
kalkmasını öneriyoruz. 

Arkadaşlar, iki türlü denetim vardır - arkadaşla
rımız bunu getirdikçe, her keresinde yanıtlamak ge
reğini duyuyorum, umarım ki, sonunda kendileri de 
öğreneceklerdir bu denetimlerin ne olduğunu - birisi 
öndenetimdir, büroksanin aracılığı ile yerine getiri
lir, yani siyasal iktidara bağlı olan memurlar aracılığı 
ile yerine getirilir, hiçbir güvencesi olmayan kişiler 
aracılığı ile yerine getirilir, kendilerinin sansür dedik
leri budur, 

ikincisi, yargı denetimidir; anayasal güvenceye sa
hip olan kişiler eliyle yerine getirilir ve ceza yasaları 
o yolla uygulanılıp uygulanmadığı denetlenir. 

Şimdi arkadaşlarım, yıllardır bu ülkede hükümet 
edenler, bugün «Ahlak elden gidiyor» diye feryat 
edenler, kendi zamanlarında oynanan filmleri bilmez
miş gibi, bizim bu konuda getirmek istediğimiz kısıt-
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lamaları kamuoyuna başka türlü yansıtmak çabası I 
içindedirler. 

Ne öneriyoruz biz? Yasaları değiştirmek mi, ya
saların suç olarak nitelendirdiği fiillerin sinema yolu 
ile işlenmesini serbest mi bırakmajc istiyoruz? Ha
yır, bunu kendileri de biliyorlar. Ne yapmak istiyo
ruz? Siyasal iktidara, bağlı olan, güvenceleri bulun
mayan memurların denetimini kaldırıp, yargı dene- I 
timini egemen kılmak istiyoruz. Ee, ne yapmak isti- J 
yoruz? Örneğin, önünden geçerken bir çoğumuzun I 
haklı olarak utanç duyduğu o resimlerin, o afişlerin 
kaldırılmasını istiyoruz. Ne yapmak istiyoruz? Ço
cukların oralara girmesini önlemek istiyoruz. Ne 
yapmak istiyoruz? Bu tür filmlerin ancak belirli si- J 
nemalarda oynamasına olanak sağlamak, her hangi I 
bir sinemanın oynatmasını engellemek istiyoruz ve üs- I 
telik, onu oynatan sinemaların çok ağır bir vergi yü
kü altına girmesini istiyoruz. Bu mudur geriye gidiş, 
bu mudur, sizin ahlak anlayışınıza göre, geriye gidiş? I 
Yoksa, sizin uygulamalarınızı da düzeltmek için bir I 
çaba mıdır? I 

Yanlışlıklar yalnız bu alanda değil, yanlışlıklar I 
her alanda var. Diyor ar ki, «Kışlalı ve Kültür Ba
kanlığı bugünkü zihniyeti ile ulusal kültürü, evrensel I 
kültüre çevirmek istemektedir.» 

Arkadaşlar, gene söyledim; ulusal kültür, evren-' 
sel kültüre çevrilmez. Ulusal kültür, zenginleşerek, 
evrensel kültürel değerlerin oluşmasında katkıda bu- I 
lunabilir. Bunu yaptığımız zaman da - bir çok dal- I 
da ulaştık - buna ulaştığımız zaman da, bundan si- I 
zin gocunmanız değil; tersine, bu ulusun bir bireyi i 
olarak kıvanç duymanız, gurur duymanız gerekir ve I 
Türk kültürünü bugün uluslararası düzeyde temsil I 
eden, bir çok, kendi değerleriyle övündüğümüz ya
zarımızı, düşünürümüzü Kültür Bakanlığının çeşitli I 
kurullarında yardımcı olarak kullanmak istediğimiz 
zaman, eğer gerçekten samimiyseniz, gerçekten de I 
Türk kültürünün üst bir düzeye varmasını istiyorsa- I 
nız ve gerçekten de ulusal bilince sahipseniz, bunda I 
eleştirilecek değil, alkışlanacak bir yan bulursunuz. 

Ben, hakkımda verilen Gensoruyu yanıtlarken, 
bu çoğulcu demokrasi tanımına değinmiştim. Zan
netmiştim ki, arkadaşların dikkatsizliğinin eseri ola- I 
rak çoğulcu demokrasiyle ilgili görüşlerim o Gen- I 
sorunun önerge metnine girmiştir. I 

Arkadaşlar, bu benim tanımım değil. «Çoğulcu 
demokrasi» dediğimiz şey, yani içinde yaşadığımız 
şey, hiç kuşkuya kapılmayın, komünizm falan da de- I 
ğildir. Bugün Batı Avrupa ülkelerinde, örneğin tngil- 1 
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tere'de, Fransa'da, İtalya'da, Amerika Birleşik Dev
letlerinde uygulanan bir siyasal sistemdir; bizim Ana
yasamızın benimsediği sistem de budur. Benim yap
tığım tanımsa - açarsınız Anayasa kitaplarını okur
sunuz; eğer, yine söyledim, yine tavsiye edeceğim 
acizane, isterseniz, bu yüce çatı altında bir çok Ana
yasa profesörümüz var, onlara da sorarsınız - benim 
yaptığım tanım, kendi tanımım değil, bilimsel bir ta
nımdır. 

Gelelim kıyım konusuna : Sayın Elverdi'nin bir 
kitabının niçin kütüphanelerden toplattırıldığı soru
suyla karşılaştık. 

Arkadaşlar, bizden önceki hükümetler zamanında 
bu kitap, Kütüphaneler Genel Müdürlüğüne öneril
miş. O zamanın, yani kendi hükümetlerinin Kütüp
haneler Genel Müdürü bile bu kitabı almayı reddet
miş. Bunun üzerine, sırf o kitabı aldırtmak için - çün
kü kitabı okursanız siz de görürsünüz, tamamen sivri 
bir siyasal görüşü benimsetmek ve bu görüşe ters 
düşen herkese hakaretler yağdırmak için yazılmış bir 
kitaptır - bu kitabı mutlaka aldırıp, çocuk kitaplık
larına kadar sokturmak için, hiç alışılmamış bir 
usulü öngörmüşler; ben, dosyalarda ikinci bir örneği
ne rastlamadım; Dış İlişkiler Dairesine ^aldırtmışlar 
bu kitabı. Kütüphaneler Genel Müdürlüğünün alması 
gereken kitabı, Genel Müdür reddettiği için, Dış 
İlişkiler Dairesinde aldırtmışlar, ondan sonra da ço
cuk kitaplıklarına kadar dağıtmışlar. 

Arkadaşlar, bu bir soruşturma konusu olmuştur; 
sorumluları da sonuçlarına katlanacaklardır; ama, 
Sayın Elverdi'nin yazdığı kitapların benzerini, benim 
Bakanlığım zamanında - hangi görüşte olursa olsun -
kimse Kültür Bakanlığına sokamayacaktır. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

Ulusal Kültür Dergimizi eleştirdiler; onun içeri
sinden hoşlarına gitmeyen cümleler verdiler. Eğer 
aynı dergiden başka makalelerin de başlıklarını oku-
salardı, ne kadar gerçekleri yansıtmaktan uzak bir 
tutum içinde olduklarını bir kez daha belgelemiş 
olurlardı. 

Birkaç başlık okuyorum : 
islam'da Trajedy'a Kahramanı ve Trajedya Ör

nekleri; Kitabül Ümin Nafi, İbni Haldun ve Asabi
yet; Namık Kemal ve Türk Romanının Doğuşu; Tev-
fik Fikret'in İlk Şiirleri; Türk Köyü... 

Arkadaşlar, hiç zorlamayın, yayınlarımız ortada
dır, yaptıklarımız ortadadır. Bizim yayınlarımız ve 
yaptıklarımız, gerçek ulusallığa inanan, gerçek Türk 
kültürünün bilincinde olan herkesin alkışlayacağı, al-
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kışlaması gereken yayınlardır. Siyasal gözlüklerinizi 
attığınız zaman, o yayınların çoğunu sizin de alkış
layacağınız inancındayım. 

«Kıyım» dediler; önce kitapla oldu, sonra da çok 
değerli bazı kişilerin cezalandırılması şeklinde oldu. 

Gene geçen gün bu Mecliste bu kürsüden belirt
miştim, bir kez daha belirtiyorum; her getirdiğiniz 
zaman da belirteceğim; sizjn gösterdiğiniz bazı hoş
görüleri biz gösteremeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi
nin yönetimindeki Kırıkkale Belediyesinden sahte 
«sınav kazandı» belgeleriyle gelenlere, oluk oluk ge
lenlere kapılarınızı açarken hoşgörü gösterdiniz; bir 
bakanlık müşaviri, Doğu Anadoluda, Ülkü Ocakla
rında, ülkücülüğü öven konuşmalar yapmak için siz
den izin istediği zaman, ona resmen izin verdiniz, 
sonradan da, onun konuşma metinlerini hoşgörüyle 
karşıladınız. Biz, bu hoşgörüleri gösteremeyiz. Bu 
hoşgörüler benim anlayışıma göre, bir hukuk devleti 
içerisinde hiçbir bakanın göstermemesi gereken hoş
görülerdir; elbette ki, onların gereğini de yaptım. Eğer, 
bu, kıyımsa, bunun suçunu da kabulleniyorum. 

Yatırımlardan da söz etti arkadaşlarımız; dediler 
ki, «Bizim zamanımızda 21 yerde kültür merkezi plan
lanmıştı, siz bunu 12'ye indirdiniz» ve sonradan da 
dediler, «bunu bir bölgecilik anlayışı içerisinde yap
tınız.» 

Gurur duyarım arkadaşlar, 12 kültür merkezinin 
11'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yapılmaktadır 
ve bu yıl bitecektir; bizim zamanımızda temelleri 
atıldı. Neden 21 tane 12'ye indi? İzninizle onu da 
söyleyeyim. Çünkü, arkadaşlarımız, daha arsasını 
bulmadan, o hükümetlerin bilinen ciddiyeti içerisinde, 
daha arsaları bile belli olmayan hayali birtakım kül
tür merkezlerini, kâğıt üzerine sıralamışlardı. Devlet 
Planlama Teşkilatı, haklı olarak, bunlara kendileri
nin gösterdiği hoşgörüyü gösteremediği için, biliyo
ruz bazı konularda bizden çok daha hoşgörü sahip
leridir kendileri, biz onları maalesef gerçekleştirmek 
olanağını bulamadık. 

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı olayını Büt-
ve Plan Karma Komisyonunda ve Senatoda açık
lamaya çalışmıştım; bir kez daha açıklamakta yarar 
var. 

Arkadaşlar, Türk musikisinin gelişmesini biz de 
canı gönülden istiyoruz ve kuşku duymasınlar, orada 
22 öğretmenin sözleşmesinin feshedilmesinin, bu ku
ruluşu daha iyi bir düzeye getirmenin ötesinde hiç
bir amacı yoktur. 

Çok kısaca sıralayayım : 400ı kadar -öğrencisi var
dır bu kuruluşun; 96 tane öğretim üyesi vardır, 4 ki

şiye bir öğretim üyesi. Sözleşmenin bir maddesi, bu 
kuruluşta görev yapan öğretim üyelerinin en az haf
tada 12 saat ders yükü yüklenmelerini zorunlu kıl
maktadır; ama o kadar çok öğretim üyesi vardır ki, 
kimisine 2 saat, kimisine 3 saat, kimisine 4 saat ver
miştir sözleşme hükmüne karşın. 

Gene sözleşme hükmü, sözleşmeli olarak çalışan 
öğretim görevlilerinin, başka hiçbir yerde, hangi ne
denle olursa olsun, ücretli olarak çalışmalarını engel
lemektedir; ama ona rağmen, soruşturma raporları 
da ortada, o öğretim görevlilerinin önemli bir kısmı, 
izinsiz olarak başka yerlerde ayrıca ücretle çalışmak
tadırlar. 

Bir soruşturma ortaya koymuştur ki, başta o ku
rumun başkanı olmak üzere, yüzlerce saat derse gir
meyen öğretim görevlileri vardır, öğretmenler vardır. 
Bizzat, Kurumun Başkanı olan arkadaşımız, 1978 yılı 
içerisinde 102 saat derse girmemiştir; aylarca derse 
girmeyenler vardır; haklarında hiçbir işlem yapılma
mıştır. 

Arkadaşlar, bir kurum oluşturmuşsunuz 4 yıl ön
ce, daha o kurumun 4 ncü yılında bir müfredat prog
ramı yoktur. İzin verin arkadaşlarım, bunun sorum
luluğunu yüklenmiş bir insan olarak ben ve benimle 
beraber sorumluluğu paylaşan arkadaşlar, bu kuru
mun bu şekliyle işlevini yerine getiremeyeceğine inan
dığımız zaman, elbette ki, gereğini yapacaktık. 

Bir müjde olarak vereyim, Kurumun başına, Tür
kiye'de müzik alanında değerini herkesin ka'bul et
tiği bir arkadaşımızı getirdik, yakında göreve başlı
yor : Profesör Doktor Gültekin Oransay. Oransay'ın 
eliyle o kurum, amacına uygun olarak yeniden düzen
lenecektir. 

Arkadaşlar, bir öğretim görevlisi, kadrolu göreve 
alınıyor, 9 ay sonra kendi isteğiyle emekli oluyor, 
emekli olduğunun ertesi günü haftada 2 saat ders 
karşılığı 11 liraya kendisiyle sözleşme yapılıyor. Bu 
insaf mıdır arkadaşlarım? Bu demek değildir ki, bu 
22 arkadaşımız çok değerli değildir, kendilerinden ya
rarlanılamaz. Yararlanıl abilir; ama sözleşmeli olarak 
değil de, belki kendilerinden saat başı ücretle yarar
lanılacaktır. 

Din konusunda da geçen yıl bu kürsüde söyledik
lerimi Yüce Meclisin sayın üyeleri anımsayacaklar
dır; demiştim ki : «Dine istismar amacıyla değil, si
yasal amaçla değil; ama Türk kültürünün belirli bir 
parçası olduğuna inanan bir kişi olarak nasıl yakla
şacağımızı 1 yıl içerisinde göreceksiniz. 
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İslam felsefesi ile ilgili, fslam düşüncesiyle ilgili I 
yaztlar, bu kendilerinin beğenmediği Ulusal Kültür I 
Dergisinde yer almaktadır; İslam felsefesini, İslam 
düşüncesini yeterince açıklayan başka yayınlarımız 
arka arkaya gelecektir. Örneğin, Türkiye'de, «İslam 
Gerçeği» adlı bir filmin çevrilmesi için, bir belgesel 
filmin çevrilmesi için hazırlıklar yapılmaktadır ve 
benden önceki Sayın Bakan hoşgörsünler, o Türk -
İslam Eserleri Müzesin o perişan halinden kurtar
mak da bize nasip olmuştur. Ben bunu söylediğim 
zaman alındılar. Ben şöyle demiştim, gayet iyi anım
sıyorum, «İki olasılık var; ya gittiler Bakanlıkları dö
neminde o müzeyi görmediler. O zaman, İslam kül
türüne önem veriyoruz derken samimi değiller veya 
gidip gördüler; gördükleri halde o perişan duruma I 
göz yumdular. O takdirde daha da ağır bir suçlama 
kendilerini bekliyor» demiştim. Çıkıp dediler ki, Büt
çe Karma Komisyonunda, «İşte gazete haberleri. Ben 
gittim gezdim.» Memnun oldum. «O perişan durumu 
ben de gördüm, talimat da verdim. Duvarlardan su
lar sızıyor, çok değerli parçalar tahrip oluyor» de
diler. Sayın Bakanın sözünü elbette ki, güvenilecek 
bir ifade olarak aldığım için, Bakanlığa döner dön
mez ilgili dosyayı buldurdum. Dosyada, Sayın Bakan 
zamanında verilmiş bu konuda en ufak bir talimatın, 
ne de bir ödentinin bulunmadığı apaçık ortadaydı. 

Sayın Aksay, çok.tutarlı bir biçimde kendi parti
lerinin görüşlerini dile getirirken, «Bugünkü şiddet 
ortamının nedeni, yanlış bir kültür siyasetidir» dedi
ler; geçen yıl da zaten, bu Mecliste hakkımda veri- | 
len bir Genel Görüşme önergesinde aynı suçlama var
dı; bugünkü şiddet ortamına gençlerin itilmiş olma
sını kültür siyasetinin yanlışlığıyla yorumlayan bir 
suçlama vardı. 

«Doğru mu yanlış mı?» tartışmıyorum. Eğer, de
diğiniz doğruysa - ki, dediğim gibi, aynı suçlamayı 
Adalet Partisi mensu'bu arkadaşlar da yapmışlardı, 
eğer dediğiniz doğruysa - o takdirde onun sorumlusu 
bu Hükümet olamaz. O takdirde onun sorumlusu, son 
10 - 15 yılda Türkiye'nin kaderine hâkim olan hü
kümetlerdir ve onların kültür siyasetine yön veren 
sorumlularıdır. 

Arkadaşlar, Sayın Aksay'ın dil konusundaki gö
rüşlerine önemli bir ölçüde katılırım. «Dildeki ev
rim doğaldır» dediler, belki başka sözcüklerle ifade 
ettiler ama, savundukları düşünce buydu ve tamamen 
katılırım; «ama, bugünkü kuşakları geçmişten ko
parmanın bir aracı olmamalı bu, geçmişi anlamama
nın bir aracı olarak kullanılmamalı» dediler. 

Doğrudur arkadaşlar, doğrudur; ama o doğrultu
da yıllardır siyasetlerini yürütmüş olan hükümetler, 
aslında bu doğruyu iyi anladıklarını, iyi uyguladıkla
rını gösteren bir tutum içinde görülmediler. 

Şimdi çıkıp da, «eşgüdümü, dışalımı, dışsatımı 
nereden çıkarıyorsunuz?» diyenler, herhalde dışalım 
karşılığında kullanılan ithalatı, dışsatım karşılığında 
kullanılan ihracatı veya eşgüdüm karşılığında, kulla
nılan kpordinasyonu Anadolu halkının anladığını zan
netmektedirler. 

Arkadaşlar, halkın dili değişmedi yıllar boyun
ca; çok az değişti. 700 yıl önce söyleyen ozanlarımızı. 
bugün gayet iyi anlıyoruz; ama bundan 40 yıl önce 
yazılmış bazı kitapları, ama örneğin 1876 Anayasa
sının, bu Devletin dilinin ne olduğunu belirten hü
kümlerini birçoklarımız bile anlayamıyoruz. Demek 
ki, halkın dilinde bir istikrar var, bir kararlılık var; 
ama bugün belirli bir dil anlayışını savunanlar, hal
kın dilini değil, aslında bir sınıfın diliniv savunmak
tadırlar; bir egemen sınıfın, halktan kopuk, halkın 
anlamadığı dilini savunmaktadırlar ve bunu savunur
ken de, bunu milliyetçilik adına yaptıklarını zannet
mektedirler. (CHP sıralarından alkışlar) 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Dilde egemen sınıf 
olmaz. 

KÜLTÜR BAKANİ AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Egemen sınıf, ekonomik bir gerçek
tir; o sınıfın ideolojisi, toplumsal yaşamın her kesi
mine yansır; dil de onun bir parçasıdır. 

ZEKİ EFEOĞLU (İzmir) — Hayır, yanlış. 

KÜLTÜR BAKANİ AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Arkadaşlar, Sayın Adalet Partisi 
Sözcüsü hariç, birçok Adalet Partili arkadaşımın 
da katılacağını sanıyorum, Türk kültür mirasına, 
Türk kültür kalıtına nasıl sahip çıkmak gerektiğini, 
biz bir yıldır önemli ölçüde gösterdik ve gösterece
ğiz. Arkadaşlar, yalnız, burada, «Türk kültürü» der
ken, bunu hangi kökenlere dayanarak açıkladığımız 
önem kazanıyor. Sağcılar, Türk kültürünü yalnız ta
rihsel kökenlere dayandırmaktadırlar; bazı solcular 
ise - benden önce konuşan sayın arkadaşım da bir
çok yanlışları çok iyi ortaya koydu, bazı solcular 
ise - Türk kültürünü sadece coğrafi kökenlere dayan
dırarak açıklamak çabasındadırlar. 

İkisi de yanlıştır; Türk kültürü, tarihsel ve coğ
rafi kökenlerin ürünü olan bir sentezdir; bunu biz bu 
biçimde anlıyoruz, bu biçimde uyguluyoruz ve bu 
nun da en doğru, en gerçekçi bir anlayış olduğuna 
inanıyoruz. Eğer bugün Türk kültüründe, Türk kül-
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türünün belirli alanlarında belirli bir yozlaşma var
sa, bu - yine beni hoşjgörsünler - bütün isteklerine 
rağmen dayandıkları toplumsal sınıfların, dayandık
ları egemen kesimlerin çıkarlarının uluslararası dü
zeyde 'bütünleşmesinin bir sonucu olarak, onun bir 
sonucu olarak ortaya çıkan bir yozlaşmadır. Batının 
kötü bir kopyası - Sayın Milli Selâmet Partisi söz
cüsü de her halde katılacaklardır - olan bir kültür 
yozlaşması böylece başlamıştır. Halk kültüründen kop-
madığınız zaman, böyle bir yozlaşmadan korkmaya 
hiçbir neden yoktur arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim; 
(bir kültür emperyalizmi, ancak beraberinde ekono
mik bir emperyalizm olduğu zaman söz konusudur. 
Onun içindir ki, bir Arap kültürü, bir Acem kültürü 
emperyalist bir etkinlikle bizim kültürümüze karış
mamıştır; tam tersine, Osmanlı İmparatorluğunun 
egemen olduğu bir dönemde karışmıştır. Bu, bir kül
türel etkileşimdir; bu ayrı bir konu; bu, bir kültür em
peryalizmi değildir; ama öte taraftan çıkarları ulus
lararası düzeyde bütünleşen bir sınıfın aracılığı ile 
Türk kültüründe, Türk kültürünün belirli bir kesimin
de bir yozlaşma olmuştur; bu bir toplumsal gerçek
tir. 

Arkadaşlar, böyle bir kültür yozlaşmasını, kötü 
bir Batı kültürü kopyacılığını, çağdaşlaşma olarak 
anlamaya da olanak yoktur. Çağdaşlaşma, kronolo
jik bir olay değildir; çağdaşlaşma, coğrafi bir olay 
olarak da ele alınamaz. Çağdaşlaşmayı siz, belirli bir 
tarih anlayışının ürünü olarak değerlendirmek zorun
dasınız. Eğer, tarih, geçmişi bugünün hizmetine alma
nın aracı olarak kulianılamıyorsa, o tarih tarih değil
dir, bir masaldır. İşte, bizim kültür anlayışımız, böy
le bir tarih anlayışının da ürünüdür arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayınız 
efendim. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 

ıBizim kültür siyasetimiz, geçmişi, başka bir deyiş
le, kültür kalıtımımızı, bugünü daha iyi anlamak, bu
günü daha iyi değerlendirmek ve geleceği kurmak için 
bir araç olarak kabul eder. 

Son bir noktaya değinerek sözlerime son vermek 
istiyorum. 

Arkadaşlar, Osmanlı İmparatorluğunun belirli bir 
süreç içerisinde yıkılması, belki tarihsel bir determi
nizmin sonucuydu, belki bir zorunluluktu; ama, ne 
acıdır ki, terk edilen ülkelerde bugün Türk kültürü
nün izleri hemen hemen kalmamıştır; 'bu, bir tarihsel 
zorunluluk değildi arkadaşlar. Osmanlı İmparatorlu

ğunun yıkılması belki bir tarihsel zorunluluktu; ama, 
terk edilen ülkelerde Türk kültürünün izlerinin kay
bolması, milliyetçilik anlayışıyla hükümet eden bir
çok siyaset adamlarımızın ve onların dayandığı top
lumsal güçlerin bir hatasıdır. Yıllar boyu, «Şimdi, 
Kültür Bakanlığında kendilerinden yararlanıyorum» 
diye «Çeşitli kurullarda onlardan görev bekliyorum» 
diye beni eleştirdikleri, Türk kültürünü uluslararası 
düzeyde tanıtmış, yapıtları 10-15 dile çevrilmiş olan 
kişilerin bu ülkelere gitmesini engelleyen bir zihniyet 
içinde oldukları içindir ki, bugün bu sonuçla karşı
laşıyoruz. Daha açık söyleyeyim, yıllarca sanatçımı
zı, yıllarca düşünürümüzü bu ülkelere yollamamak 
için, Batının etkisiyle, belirli dış etkilerle gereken ça
bayı göstermişlerdir ve âdeta isteyerek, zamanla biz
den kopmuş olan, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılı-
şıyla bizden kopmuş olan bu ülkelerde Türk kültü
rünün etkisinin silinmesine katkıda bulunmuşlardır. 

Merak etmesinler, biz onların geçmişte yaptıkları 
hataları da zamanla düzeltmek azmindeyiz. Bunu ger
çekleştirdikçe, öyle zannediyorum ki, birçoğu samimi 
olan Adalet Partili arkadaşlarım da, Milli Selâmet 
Partili arkadaşlarım da bundan gurur duyacaklardır, 
bundan memnuniyet duyacaklardır. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar)* 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ALİ ELVERDİ (Bursa) — Sorudan evvel başka 

bir dileğim var efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim; yalnız, önce soruları 

tespit edelim. 
Soru sormak isteyen arkadaşlarımı okuyorum : 

Sayın Eşrefoğlu, Sayın Ak, Sayın Çatalbaş. 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Sayın Elverdi, buyurun; herhalde bir şey arz et

mek istiyordunuz. 

ALİ ELVERDİ (Bursa) — Bakan, benim kitabım 
hakkında ve benden bahsettiler; bir tavzihte buluna
cağım Sayın Başkan; 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerinde esasında böy
le bir usul ittihaz edilmemiştir Sayın Elverdi. 

ALİ ELVERDİ (Bursa) — Yanlış anlaşılan 
bir husus var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Elverdi, lütfen yerinizden izah 
edin. 

ALİ ELVERDİ (Bursa) — Önce, bu kitap, benim 
bir kitabım olarak basılmış ve kâr için satılmış bir ki
tap değildir; bunu arz ediyorum; benim bir konferan-
sımdır. Sakarya'da verilirken teyp konmuştur, sesim 
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teybe alınmış, bilahara tape edilmiş, kitap haline ge
tirerek satmışlardır. Kitabın yalnız sözleri benimdir, ne 
hamuruyla, ne maddi hiçbir hususuyla hiçbir alakam 
yoktur. 

ikinci husus : Bakan, bu kitapta bazı sivri görüş
ler olduğunu ileri sürdüler. 

Bu kitap, bir görüş ve fikir kitabından ziyade, sa
dece Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ortamı, ne
reden geldiğini, bu ortamın sebeplerinin ne olduğunu, 
1919'lardan bugüne kadar gelmiş geçmiş komünist 
örgütleri, bu örgütlerin liderlerini, bunların neler yap
tığını - ve bunların hepsi de hüküm giymiş kişiler
dir - yani bazı kimselere sataşılmış gibi bir durum 
yoktur. Bu kitaptan 500 OOO'den fazla basılmış ve 
okunmuştur, bir tek tekzip de gelmemiştir; bunu arz 
ederim. 

Yalnız, Sayın Bakanın bu kitabı okumadığı ka
naatindeyim, tavsiye ederim okusunlar, bugünkü anar
şinin ve yapılan terörizmin ülkeye nereden geldiğini 
öğrenmiş olurlar. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, ne biçim tavzih bu? Olmaz böyle şey. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elverdi. 
Tavzihtir efendim. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Sayın Başkanım, izin verirseniz, 
örneğin bu kitapta, bugünün Sayın Başbakanı hakkın
da çok ağır suçlamalar, ağır ifadeler vardır. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eşrefoğlu. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 
Başkanım, Sayın Bakandan soracağım soruların ce
vaplandırılmasını rica ediyorum. 

1. «Atatürk döneminin daha çok, özelliklerini 
savunma olanağı yoktur. Atatürk, çoğulcu demokrasi
den taraf değildi. Atatürk'ün demokrasi tecrübeleri 
bir uydurükçadır» diyen, Atatürk düşmanı, Ordu 
düşmanı Mete Tuncay halen Kültür Bakanlığındaki 
görevini sürdürecek mi Sayın Bakanım? 

2. Moskova Havaalanında beklenen sanatçı kim
dir? Niçin beklenmiştir? Neden, zamanında oraya 
ulaşamamıştır? Sayın Bakanın bundan haberi var mı? 

3. «İnsan insan» adlı balenin galasında Sayın 
eski Dışişleri Bakanı Hasan Esat Işık'ı rahatsız eden 
durum nedir? 

«Sıkıyönetim yardımıyla sükûnet zor sağlanmış» 
denilmektedir; Sayın Bakanın yakınının dergisinde bu 
yazıyor. Neden, burada, sükûneti sağlanamamıştır? 
MİT Müsteşarını rahatsız eden durum nedir? 
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4. Türk kültürü, milli kültür - Cumhuriyet Halk 
Partililerin dediğiyle de söyleyelim - ulusal kültür sa
dece Türkiye'de yaşayan bugünkü 40 - 45 milyonun 
kültürü değildir. Yeryüzünde 80 devlet, 17 impara
torluk kuran, 4 bin yıllık maziye sahip olan muasır 
medeniyetler yaratan o koskoca büyük milletimizin 
kültürüdür. 

Bu kültür sadece, Türkiye'de yaşayan Türklere 
hizmet midir, yoksa Türkiye sınırları dışında da ya
şayan milletimizin, yani soydaşlarımızın da bu kül
türden istifade etmeleri mümkün müdür? Biliyorsu
nuz Ankara'da, Fransız kültürü, Fransız Kültür Mer
kezi, Amerikan Kültür Merkezi vardır; demek ki, on
lar Fransız, Amerikan kültürüne hizmet etmektedir. 
Ancak, bizim Sayın Kültür Bakanımız ve Bakanlık 
teşkilatı, Devletimizin, vatanımızın dışında yaşayan 
Türklere de kültür bakımından hizmet etmeyi düşü
nüyorlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eşrefoğlu. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Efendim, bazı sorular var ki, kültür
le ilişkisini anlayamadım ve örneğin sıkıyönetim ve 
MİT'in kültürle ilişkisi nedir? Onu kavramakta çok 
zorluk çekiyorum; onun için yanıtlayamayacağım. 

Son soruyu yanıtlayıp, öbürlerine yazılı yanıt ve
receğim. 

Sayın Eşrefoğlu hiç kuşku duymasınlar, biraz 
önceki konuşmamın içerisinde de, o anlama gelecek 
çok açık ifadeler vardı, eğer dikkatle dinledilerse. 
Biz Türk kültürünün yalnız soydaşlarımızın bulundu
ğu başka ülkelerde de değil, zaman içerisinde yüzyıl
lar boyunca Türk kültürüyle alışveriş içerisinde bu
lunmuş ülkelere de etkin biçimde götürmenin hazır
lıkları içindeyiz ve bunun geçmişte yapılmamış olma
sını, biraz önce de değindiğim gibi, büyük bir eksiklik 
olarak kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ak, buyurun efendim. 
ALİ AK (İçel) — Sayın Başkanım aşağıdaki sual

lerimin Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi saygıyla arz ederim. 

SAMİ GÖKMEN (Muğla) — «Yanıtlanmasını» 
diyeceksiniz. 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin efendim. 
Lütfen müdahale etmeyin. 
ALI AK (İçel) — Sayın Kültür Bakanı Kışlalı'nın 

basında çıkan beyanlarından, milliyetçi olduğunu söy
lediğini görüyoruz. Halbuki : 
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1. Fransız Komünist Partisi teorisyenlerinden 
Garödin'in yazdığı, «Marks îçin Anahtar» isimli ki
tabın Sayın Kültür Bakanı Kışlalı tarafından yapılan 
Türkçe tercümesinde, 

a) Allah'ın varlığı münakaşa ediliyor; netice ola
rak, yaratıcının emek olduğu, emeğin de insanda bu
lunuşu mantıklarından hareketle, insanın - hâşâ - ilah 
olduğu hükmüne varılıyor. 

b) Dininden ayrılan insanın birliğini komünizm
de bulacağı, 

c) Gerçek özgürlüğün, insancıllığın, özerkliğin 
komünizmde sağlanacağı, 

d) Özel mülkiyetin ortadan kaldırılmasının, in
san özgürlüğü için şart olduğu, 

e) Halkın ancak isyan ederek özgürlüğüne vara
cağı gibi tezler Var. 

Bu durum muvacehesinde, bu tezler ile, Sayın Ba
kanın, «milliyetçiyim» sözünden hangisini kabul ede
ceğiz? Yoksa, her ikisinin terkibinden meydana gel
miş yeni bir milliyetçilik mi var? Onu öğrenmek is
tiyorum. 

NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 
Adalet Partisi Hükümeti devrinde basılmıştır o ki
tap. 

'BAŞKAN — Lütfen... 
ALİ AK (İçel) — 2. Kültür Bakanlığı Danışma 

Kuruluna Aziz Nesin, Fakir Baykurt gibi, kendileri
ni hangi ideolojiye adadıkları cümle âlemce malum 
kimseleri, hangi hususiyetlerinden dolayı tercih et
mişlerdir? Sayın Bakanın milliyetçilik anlayışlarına 
bunların tercih sebepleri mutabık mıdır? 

3. Sayın Bakan, konuşmalarında, «Anadolu hal
kı ithalat ve ihracat kelimelerini anlamazlar, bilmez
ler» dediler. 

Acaba ithalat, ihracat kelimelerinin karşılığında 
Anadolu halkı bugüne kadar neyi kullanıyorlardı? 

Ayrıca, acaba Anadolu halkının bugün, «olasılık, 
yaşam, eşgüdüm... 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Doğru oku. 
BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Öğrensin, doğru

yu söylesin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim,- herkes kendi 

bildiği gibi söyler. Edendim, burası lisan kursu de
ğildir, lisan laboratuvarı da değildir; müsaade edin, 
herkes kendisine göre konuşsun. 

Buyurun devam edin Sayın Ak. 
ALÎ AK (îçel) — «... üstencilik, sunulgu, içerik» 

gibi kelimeleri anladıklarını kabul ediyorlar mı? (CHP 
sıralarından «Elbette biliyorlar» sesleri) 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
Müdahale etmeyin lütfen. 
ALİ AK (İçel) — 1917'de Rusya'da Bolşevik İh

tilalinden sonra, bugünkü Rusya'nın tahakkümü al
tında yaşayan ve Türkçe konuşan muhtelif Türk boy
ları var idi ve bu Türk boylarının alfabeleri, gramer
leri müşterek idi. 

Bu ihtilalden sonra, her boyun ayrı bir grameri, 
her boyun ayrı bir alfabesi ve dillerinde yapılan öz-
deştirilmeleri neticesi, bu boyların birbirlerini anla
malarına, dolayısıyla aralarındaki ittihadın imhasına 
Varılmış oldu. 

Acaba, Türkiye'de de son zamanlarda «Arı Türkçe 
Dili» namı altında yürütülen ve eski kültürümüzü bir 
nevi ihmal veya - müsamahanıza sığınarak söyleye
ceğim - ret ve inkâr manasını taşıyan arı Türkçecilik
le, biraz evvel bahsettiğim demirperde gerisindeki 
Türk boylarının mâruz kaldığı durum arasında bir 
alaka var mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ak. 
Buyurun Sayın Bakan. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Efendim, sondan başlayarak yanıt
lamak istiyorum. 

«Eski kültürü ret demek olan Arı Türkçecilik» 
dediler, bunun Sovyetlerdeki uygulama ile bir bağlan
tısı olup olmadığını sordular. 

Bir baişka devletin iç işlerine karışmak yetkisini 
kendimde görmüyorum; fakat öbür yanını yanıtla
yım : Eğer konuşmalarımı dikkatle izlemiş olsaydılar, 
bu soruyu sanırım ki, sormalarına gerek kalmazdı.; 
Çünkü biz, Türk kültürünü reddetmekten değil, tam 
tersine, ona bilinçli biçimde sahip çıkmaktan yanayız.; 

(«İthalat, ihracat» sözcüklerinin karşılığı olarak, 
dışalım, dışsatım kullanıyoruz ve bunu halkımız çok 
iyi anlıyor, dedim. «Acaba eskiden halk ne kullanı
yordu?» dediler. 

Eskiden, öyle sanıyorum ki, - tabii kendi dene
yimlerime dayanarak ancak bunu yanıtlayabilirim -
ona*benzer sözcükler, yani «dışarıdan aldığımız, dışa
rı sattığımız» gibi sözcükler kullanıyorlardı. Bunun 
içindir ki, şimdi, ondan çok daha tutarlı bir ürün olan 
bu yeni sözcükleri anlamakta zorluk çekmiyor. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Halk, ithalat, ih
racatla uğraşmaz, sermaye sahibi uğraşır onlarla. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, gecenin 
bu geç saatinde. 
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KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Evet, elbette halkın dışalımla, dış
satımla ilgili ekonomik bağlantılarının olduğunu söy
lemek çok zor tabii. 

Arkadaşlar, hatırlarsınız, bizim ortaokul dönemi
mizde Erkânı Harbiye-i Umumiye Reisi sözünü ör
neğin, radyoda sık sık tekrarlayarak, yineleyerek bi
zi, o yıllarda yetişen kuşakları bunlara alıştırmaya 
çalışıyorlardı; tutmadı. Zorlama kalkınca, gitti onlar. 
Neden «Erkânı Harbiye-i Umumiye Reisi» ezberle
nir; ama bunu çözmek bîr halk çocuğu için olanak
sızdır. Oysa, «Genelkurmay Başkanı» dediğiniz za
man, «genej» sözünü de, «başkanı» da anlıyor, «kur
mayı» da anlıyor aşağı yukarı. Bunlar zorlamalarla 
olacak şeyler değildir. Halkın kullandığı dile kim da
ha yakın konuşursa, o etkin olur; ona uzak düşen, on
dan kopan da etkinliğini yitirir. Tiyatrolar, biraz ön
ce Cumhuriyet Halk Partisi sayın sözcüsünün de de
diği gibi, tiyatroların bizim zamanımızda seyirci ve 
hâsılatının yüzde yüz artışının en somut ve en inan
dırıcı nedenlerinden birisi de, işte budur. 

Aziz Nesin, Fakir Baykurt gibi yazarlarımızı ne
den acaba ben çeşitli kurullarımızda değerlendirmek 
istiyorum? Bir tek nedeni var arkadaşlar; nedeni de,-
sizin de gayet rahat biçimde anlayabileceğiniz kadar 
açıktır. «Hangi özelliklerinden dolayı alıyorsunuz?» 
dediler.. 

Türk kültürünü uluslararası düzeyde, bize kıvanç 
verecek bir biçimde temsil ettikleri için, Türk roma
nını, Türk yazınını, çeşitli ülkelerin dillerine sokma 
becerisini gösterdikleri için. 

Gelelim birinci suçlamaya : «Marks İçin Anah
tar» kitabını ben niçin çevirmişim. 

Arkadaşlar, 1974 yılında yayınlanmış bu kitabı 
niçin çevirdiğimi bir çok vesilelerle açıkladım; sabrı
nıza sığınarak, bir kez daha açıklamak istiyorum; 
arkadaşlarımız her halde o zaman dinlemek olanağını 
bulamamışlardı. 

Ben, siyasal yaşama atılmadan önce, Siyasal Bil
giler Fakültesinde öğretim üyesiydim; verdiğim ders
ler, doğrudan doğruya, ideolojik konularla ilgili ders
lerdi. Şu gerçeği gördüm, doktora düzeyinde gördü
ğüm derslerde de, Marksizm, çağımızda, gerek sos
yal bilimlerde, gerekse siyasal akımlarda etkili olmuş 
bir düşünce sistemidir. Marksizm üzerinde Türkiye'
de yayınlanmış olan kitaplar çoğunlukla yanlıştır, 
kasıtlı çevirilerdir ve eksik çevirilerdir. Bunun sonu
cu olarak da, öğrencilerle bu konuyu, yeri gelip de 
tartıştığınız zaman, yanlış bilgilerden doğan birtakım 

katı tutumlarla karşılaşıyordunuz. Bir öğretim üyesi 
olarak, onların doğruyu öğrenmelerine yardımcı ol* 
mak, benim görevim olduğu inancmdaydım; hâlâ da 
bu inançtayım. Bunun içindir ki de, dünyada Mark
sizm üzerinde otoritesini herkesin kabul ettiği Roger 
Garaudy'nin Marksizmin ne olup, ne olmadığını en 
gerçeğe yakın biçimde açıklayan kitabını Türkçeye 
çevirmeyi - bırakın onların suçlamalarına neden ola
cak biçimde - bir görev saydım. Bunun da hâlâ, ya
rarlı bir iş olduğuna inanıyorum. Eğer, Marksizmi 
Türkçede yasaklamak istiyorsanız, gücünüz varsa ya
saklayın; ama yoksa, onun ne olduğunun doğru bir 
şekilde anlatılmasını bir hizmet olarak kabul edin; 
yoksa bir kötü niyet değil. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Çatalbaş. 
MEHMET ÇATALBAŞ (Gümüşhane) — Sayın 

Başkan, Yüce delaletinizle Sayın Bakandan aşağıda
ki sorularımın cevaplandrıılmasını istirham ediyo
rum. 

Şimdi iktisatta bir nedret kaidesi var. Bu kaideye 
göre, dünyada her çoğalan şeyin değerini kaybettiği, 
yalnız bilim ve kültür arttıkça, değerinin çoğaldığı 
bilinmekte. 

Ülkemizde ı% 23, ı% 25 oranında okumuş olduğu 
dönemlerde, bu güzel vatanda birlik, beraberlik, dir
lik, huzur, tasada ve kıvançta ortak, birbirini seven 
ve sayan, birbirine inanan ve güvenen bir milletken 
şimdi ne olduk? 

Bugün okuma oranı ı% 50'nin üstünde olan bu 
ülkede kan var, barut var, memleketin, milletin var
lığına, hürriyetçi demokrasiye parlamenter sisteme, 
manevi ve milli değerleri bir ölçüde tahrip eden hazin 
bir sonuç karşısında bulunduğumuza göre, bu oran
lamayı Sayın Bakan nasıl izah edeceklerdir? 

Dünyada iktisadi ve siyasi üstünlük kazanan bü
tün ülkelerde, süper devletlerde sansür var. Sayın Ba
kan, açıklamalarında sinemaların değişmesi, vasatla
rın değişmesi suretiyle sansürün olmayacağını söylü
yorlar. Bu vasatlar ve sinemalar değiştiği takdirde, 
sansür bulunmazsa oralara gidilmeyecektir ve giril
meyecektir. 

Bir de, Sayın Bakan, yapıtlarıyla, Bakanlığın mev
cut yayınlarının bazı bölümünde milli ve manevi de
ğerlere bağlı, milliyetçi görüşler var; ama bir çok yer
lerinde de komünizmi metheden parçalar var. Acaba 
bunlar nasıl bağdaştırılabilir? Bir kavram kargaşalığı 
içinde bulunulmuyor mu? Çok endişe duymaktayım. 
Bunu nasıl izah edecekler? 
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Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş. 
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA

LI (Devamla) — Bakanlığımız yayınlarının kendileri
nin de takdir edeceği yönleri olduğunu işitmekten 
mutluluk duyuyorum elbette. «Bunun dışında» dedi
ler, «Yalnız komünizmi Öven parçalar da var.» 

Yoktur arkadaşlar; çünkü biliyorsunuz, ceza ya
saları, biliyorsunuz, bu konuda gayet açık hükümler 
getirmiştir; olamaz. 

«Süper devletlerde sansür yoktur» dediler. 
Doğru değil efendim. Süper devletlerden neyi kas

tediyorlar bilmiyorum, yalnız Batı Avrupa ülkelerini 
süper olarak kabul etmiyorlar; belki inferievr devlet
ler olarak kabul ediyorlar. 

O ülkelerde bizim dediğimiz uygulama vardır; 
yine yenilemekte yarar görüyorum, yani orada da sınıf -
lanmıştır; bazı sinemalara belli yaştakiler girerler an
cak. Yine orada da birtakım afişleme yasakları var
dır. Bizim getirdiğimiz, uydurduğumuz şeyler değil
dir; çağdaş uygulamaya, Türk toplumunun da layık 
olduğunu düşünmenin ürünü olan bir tutumun sonu
cudur. 

Gene hiç bir kuşku duymasınlar, bir kez daha yi
neleyelim; sansür kalktığı zaman, ceza yasaları kalk
mayacaktır. Ceza yasaları neyi suç olarak kabul edi
yorsa, sinema yoluyla o suçların işlenmesine engel 
olan yargı denetimi sürecektir. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Kişisel olarak Sayın Bahri Dağdaş, aleyhte. 
Buyurun Sayın Dağdaş. (AP ve CHP sıraların

dan alkışlar) 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Dağdaş. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; hepinizi hürmetle selamlarım. 

Değerli Halk Partisi Sözcüsünün Doğu, Güney
doğu ve Doğu Anadolu'ya tiyatroların, çağdaş tiyat
ronun götürülmesini ve bunun kararlaştırıldığını, se
vinçle karşıladığını ifade etti. 

DOĞAN ONUR (İstanbul) — «Çağdaş» değil, 
muasır. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Onun diliyle 
konuşuyorum. 

Sayın Bakan, burada, Güneydoğu ve Doğuda 12 
kültür merkezini açacağını ifade ettiler. 

Bunlar güzel şeyler; bunlara iştirak etmemek 
mümkün değil. (CHP sıralarından alkışlar) 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Bahri Baba, bizi 
de unutma, 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Ama hemen 
şunu ifade edeyim, Sayın Bakan, benim seçim bölgem, 
serhat şehri, Selçuk diyarı Kars'ımda, iktidarınızdan, 
yani iktidar olduğunuzdan bugüne kadar... (CHP sı
ralarından gürültüler) 

HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Seçim çevreni 
niye değiştirdin?. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Şimdi iftira yap-

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Bugüne ka
dar, Şamil'in, büyük Şamil'in; «Türk'üz Türk'üz, 

Hakkımızdır hür yaşamak, 
Haydi koş koş, gün doğacak.» (AP sıralarından 

«Bravo» sesleri, alkışlar) terennümüyle, Şeyh Şamil 
oyunlarına hasret. 

Sayın Başkan, yine benim serhat şehrim Kars'ta, 
«Sen yaşa bin yaşa, 
Mustafa Kemal Paşa» (AP sıralarından «Bravo» 

sesleri) terennümüyle, elindeki bayraklarla düğün ya
pan Kars'ımda, 14 aydan beri ne sünnet düğünü yapı
lıyor, ne de gelin, hiçbir şey yapılmıyor. Biliyor mu
sunuz ne oluyor? 

Ben sizden Kars'ın Selçuk motifleriyle dolu halı 
motiflerini, kültür yayınlarınız içine alın demeyece
ğim. Çünkü, o halı motiflerinin üstünde, halı doku
yan Selçuk kızları, Kars'ı terk ediyor. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Nereye gidiyorlar? 
BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Yine size Kars' 

taki tezgah dokuyan Selçük'un bütün motiflerini bün
yesinde asırlardan beri meczeden Kars'ın engin el sa
natlarını geliştir diye bir teklifte bulunmayacağım, 
bunları bulunmayacağım. Çünkü, demin de söyledi
ğim gibi, iktidar olduğunuzdan bugüne kadar Kars'ta, 
700 bin nüfuslu Kars'ta, âdeta gece yasağı vardır, 
gece yasağı konmuştur; Erzurum'dan Kars'a gitmek 
bir mesele haline gelmiştir. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Sen öyle konuşur
san, seni de elbette Kars'a koymazlar. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — Şimdi şunu söy
lüyorum; tekrar ediyorum; ben de kültürden bahse
diyorum.. 

SELAHATTİN ÖCAL (Ankara) — Bunların kül
türle ne alakası var? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Devamla) — .... Kültürden 
bahsediyorum; bunlar kültür... 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Dağdaş. 
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BAHRt DAĞDAŞ (Devamla) — .... Halı doku
macılığı kültür... Folklordan bahsettiler... Şimdi yine 
söylüyorum, ilk Türk operetinin oynadığı Arşın Mal 
Alanın, Mesti Ibat'ın daha iyi sahnelere kavuşması 
için sizden teklif istemiyorum; çünkü ona da hasret
ler, 14 aydan beri. 

Şimdi bir yere geliyorum... 

SELAHATTİN ÖCAL (Ankara) — Ne demek 
istiyorsun, Sayın Dağdaş? 

BAHRt DAĞDAŞ (Devamla) — Biliyor musunuz 
ne istiyor Karslılar? Gence'nin, Bolşevik ihtilalindeki 
uğradığı hücum neticesinde Bolşevik askerleri tarafın
dan kesilen 70 000 Gence'linin bir türküsü aklıma 
geldi., 

«Salon geldi dayandı; körpe balam uyandı, 
Haber verin Türklere, Gence kana boyandı.» 
Bu Kültür Bütçesinin müzakeresi sırasında, bu ak

şam Kars'ta radyosunu çevirenler, Ankara'ya dönük; 
fakat sesleri ulaşmayacaktır. 

ı«Tren geldi dayandı, Kars kana boyandı; 
Haber verin Hükümete, haber verin Reisicunfhura, 

haber verin Gence'ye, Kars kana boyandı.» diye
cekti, 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Ayıptır, ayıp; on
ları diyemezsin. Ermeni mani benzetmesi yapıyor
sun-

BAHRt DAĞDAŞ (Devamla) — Aziz, değerli 
milletvekilleri, bunlar vakalardır. Kars'ta bir avuç 
komünist - her siyasi - partiyi bunun dışında tutuyo
rum, bir avuç komünist - Kars'ın son ümidi olan, son 
bağı olan.... Aklıma şu geliyor; Ziyatoğlu Tarık'ın 
dediği gibi, «Arkanız deniz, önünüz düşman» tek 
ümidi var; Türk Devleti. O Türk Devletinin temsilci
lerini Kars'lılar feryatla vazifeye davet ediyorlar. 
Bundan iki gün evvel Ardahan'lı bir komünist çetenin, 
Ardahan'dan kaçmış komünist bir çetenin Ankara 
otellerinde bir polisi öldürmesi, yine* iki gün evvel, 
eski AP ti Başkanımızın oğlu, îş Bankası Mü
dür Muavini tsmet Yılmaz'ın evine giderken öl
dürülmesi, bugün sabahleyin saat 08.00.de polis refa
katinde eğitim enstitüsüne giden talebelerin yaylım 
ateşine tutularak 14'ünün ağır yaralanması, 3'ünün öl
dürülmesi neticesinde Kars'tan -gelen feryadı tekrar 
terennüm ediyorum. 

Diyorum ki, örfi idareye rağmen, Ulaş Bardakçı 
gününü bahane edip, Kars'ta bu kitabı örfi idareye 
rağmen ika edenlerin, Devlet, üstesinden gelecek mi, 
gelmeyecek mi? 

SELAHATTİN ÖCAL (Ankara) — Onlar değişti. 

BAHRt DAĞDAŞ (Devamla) — Soruyorum, Er
kânı Harbiye Reisine sesleniyorum, örfi idareye rağ
men, bu kitaba nasıl müsamaha ettin? Devlet Reisine 
soruyorum, Hükümete soruyorum ve Yüce Meclisi 
uyarıyorum; ikinci bir Kahramanmaraş'ı karşınıza 
almayın. Kars halkının binde dokuz yüz doksan do
kuzu bu komünist herketlere karşıdır. 

Yüce Meclisin kürsüsünden hepinizi vazifeye ça
ğırıyorum, Devlet Başkanını vazifeye çağırıyorum, 
Erkânı Harbiye Reisini vazifeye çağırıyorum, Hükü
meti vazifeye çağırıyorum. 

Saygılar sunarım, (AP ve MHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dağdaş. 
Kültür Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

Bölümleri okutuyorum : 

C) Küîtiir Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 399 698 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir-

111' Kütüphanecilik, eski eser ve 
müzecilik ile folklor hizmet
leri 1 C'62 028 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

112 Kültür - Sanat ve eğitim hiz
metleri 355 573 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir-

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 667 821 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir., 

101 
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Kültür Bakanlığı Bütçesi Meclisimizce kabul edil
miştir; hayırlı ve uğurlu olsun. 

Programa göre, bugünkü bütçelerin görüşmeleri 
tamamlanmıştır., 

Bütçe görüşmelerine devam etmek için 22 . 2 . 1979 
Perşembe günü saat 10.00'da toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saatti : 211.36 

w» 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'in, Antakya -
İskenderun'a bağlı köy yollarının yapımına ilişkin so
rusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali To-
puz'un yazılı cevabı. (71398) 

Millet MecM Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplaındı-
nhnası hususunda delaletlerinizi saygıyla rica ede
rin^ 

Hatay Milletvekili 
Afi Yılmaz 

1, 1977 yılında vaki müracaatımın üzerine zama
nın Bakam (tarafından '18 . 3 . 1977 ttarlh ve 2973 sa
yılı yazı ile aşağıdaki köylerin asfalt kaplama progra
mına alındığı tarafıma biIdMlmdşti. 'Bu köyler (An
takya merkeze bağlı Oökçegöz, ManSurlu, Orhanlı, 
Hanyolu, Günaydan, Yoncakuyu, Subaşı, Kuzeytepe, 
Oğlakören, Kavuççu, Kisecik, Y. Ekinci ve A. Ekinci 
köyleri); (Altınözü'ne ıbağlı) Yölağzı, Sivrikavak, Te-
pehan ve Tdkdemir köyleri, (Dörtyol'a bağlı) Çaylı, 
Başlamış, Gökdere, Yoncadüzü, Altınçağ ve Kuyu-
luk köyleri, (Hassa'ya bağlı) Söğüt, Tiyek, Hacıkr, 
Dedemli, Ardıçlı, Gülpınar, Kavlaktepe, Eğrilbucak, 
Katranlık, Küreci, Şarklı, Zeytinoba, Güvenç, Demrek, 
Mazmanlı ve Aşağıkarafakılı köyleri, (İskenderun'a 
bağlı) Kavaklıoruk, Bekbelen, Bitişik, Akarca, Hay-
maseki, Konacık ve Hatum köyleri, (Kırıkhan'a bağ
lı) Kodallı, Karamankaşı, Güzelce, Saylak, Taşöluk, 
Kasketli, Çiloğlan, İskan, Ilıkptnar, Yusuflu, Yalan-
göz, İncirli, Kızılkaya, Muratpaşa, Karaçağil, Arpalı, 
Oedeçınar, Karaelmaslı, Narlınöbür ve Çınar köyle
ri, (Reyhanlı'ya bağlı) Ceyyantepe, Batıayrancı, Ak-

pınar, Uzunkavak, Akkerpiç, Doğuayrancı ve Batıay
rancı köyleri, (Samandağı'na bağlı) Vakıflı, Hıdır-
Ibey, Yoğunöluk, Erikhkuyu, Teknepınar, Yaylıca, Ka-
ptsuyu ve Meydan köyleri, (Yayladağı'na bağlı) Gören-
taş, Uluyol, Şakşak, Olgunlar, Yenice ve Eğerci köy
leri, mezkûr köylerin tamamı 1978 yılı programına 
alınmış midir? 'Programdan çıkartılan Varsa ilçeler 
itibariyle hangi köylerdir? 

2. 25 . 2 . 1978 günü Köy İşleri (Bakanlığı Büt
çesi müzakerelerinde Sayın Bakandan soruma veri
len cevapta 1977 yılında programa alınıp da aynı yıl 
içerisinde tamamlanamayan veya 'ihalesi yapılmış olup-
da başlanamayan bu yolların 1978 programına alına
cağı bildirilmişti. 1978'de Sayın Bakanın Mecls kür
süsünden bu kesin teminatına rağmen hanıgi köyler 
hangi gerekçeyle programdan çıkartılmıştır? 

3. '1978 yılı asfalt kaplama programına yeniden 
alınmış olan köy yolları ilçeler itibariyle hangi köy
lerdir? 

4. 1978 yılında asfalt kaplaması tamamlanan ve
ya başlamış olup da henüz tamamlanamayan köy 
yolları ilçeler itibariyle hangileridir? 

5. Ü978 yılı programında bulunduğu halde hiç 
ele alınmayan köy yolları ilçeler itibariyle hangilere 
'diri 

6. Yolların ihalesi yapılmış olup da tamamlanma
yan veya programda ve altyapısı yapılmasına rağmen 
asfaltlanamayan bu yollardan hangileri 1979 yılı as-* 
f alt kaplama programına alınacaktır? 

7. 1965 t̂en 1977Ve kadar Hatay (ilinde kaç ki
lometre köy yolu asfalt kaplama yapılmıştır? 
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TC 
iKöy îşleri ve Kooperatifler 

Bakianlığı 211,2.1979 
Tetkik - Planlama ve Koordi
nasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı: 06-04/74 1976 
Acele ve günlüdür 

Konu: Yazılı Soru Önergesi. 

Millet 'Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 25 Aralık 1978 gün ve Gn. Sek. Ka. Md. 

7/398-2666/ 16Ö23 'sayılı yazınız. , 
Hatay Milletvekili Ali Yılmaz tarafından ©a-

kanlığıima yöneltilen yazılı soru önergesünin cevabı 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ali Topuz 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 

Hatay Milletvekili Ali Yılmaz tarafından Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığına yöneltilen yazılı soru 

önergesinin cevabı 

Yapılan incelemede, önergede sözü edilen köy yol
ları asfalt kaplaması 1977 yılında yapılan ihale bünye-
sindedir. îş 1978 yılına sâri olduğundan 1978 yılı için
de devam edilmiştir. 1978 yılı bütçesinin az olması ne
denliyle her hangi bir yeni ihale yapılamamıştır. 1977 
yılında ihale edilen ve önergede isimleri belirtilen 
köy yollarının hiç birisinin alt yapıları Ihazır olmama
sı dolayısıyla YSE Müdürlüğü kendi imkânlarını kul
lanarak bir kısmını asfalt kaplamaya hazır hale ge
tirebilmiştir. Asfalt 'kaplama yüklenicisi, bu yollar
dan 1977 yılı içlinde 79 Km. kaplama yapmıştır. 1978 
yılı içerisinde ise 95 Km. ikaplama yapılabilmiştir. 'îş 
henüz tamamlanmamış, kalan işler için 1979 yılına sü
re uzatımı verilmiştir. Kaplaması 1979 yılına kalan 
'köy yolları daha çok sanat yapısı ve temel malzemesii 
olmayan veya teknik güçlükleri olan yerler olup, bu 
yıl içinde bitirilmesine çalışılacaktır. 

Hatay ilinde 1969 yılından 1976 yılına 'kadar 109 
Km. asfalt kaplama yapılmıştır. 1977 yılında 79 Krn. 
1978 yılında 95 Km. toplam 283 Km. kaplamalı yol 
yapılmıştif. 

2. — Çorum Milletvekili Mehmet Irmak'ın, Ba
kanlığa bağlı kuruluşlarda yapılan atamalara iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Deniz Baykal'ın yazılı cevabı. (7/407) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Sayın Deniz Baykal tarafından Yazılı olarak 
cevaplandırılmasına delalet buyurulmasını Saygılarım
la arz> ederim. (27 . 12 . 1978) 

Çorum Milletvekili 
Mehmet Irmak 

1. Temmuz 1978 bidayetinden Aralık 1978 so
nuna kadar Bakanlığınızda ve bağlı kuruluşlarda ne 
kadar elemanın yeniden atanmaları yapılmıştır? 

2. Yapılan atamaların Bakanlık merkez teşkila
tı ve bağlı kuruluşlara ve illere göre dağılımı nedir? 

3. Atananların memur ve işçi olarak ayırımı 
nedir ve nasıldır? 

4. Atamalar kadro şişkinliği yaratmış mıdır? 
Gerçek ihtiyaçtan mı doğmuştur?. 

TC 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 1 6 . 2 . 1979 

Bakanlığı 
Sayı : 112/053.2.1/131 

Konu : Çorum Milletve
kili Sayın Mehmet Ir-
mak'ın soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 1 . 1979 tarih ve 7/407-2741/16401 sayılı 
yazılan. 

İlgide kayıtlı yazıları ekinde alınan, Çorum Mil
letvekili Sayın Mehmet Irmak'ın yönelttiği Bakanlı
ğımız ve Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda yapılan 
atamalara ilişkin yazılı soru önergesinin cevabı ili
şikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı 

Çorum Milletvekili Sayın Mehmet Irmak'ın Yazılı 
Soru Önergesinin Cevabıdır 

Soru : 
Temmuz 1978 bidayetinden Aralık 1978 sonuna 

kadar Bakanlığınızda ve bağlı kuruluşlarda ne kadar 
elemanın yeniden atanmaları yapılmıştır? 
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Cevap 1 : 

Bakanlığımız merkez teşkilatında 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde 
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direk

törlüğünde 
, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 

Direktörlüğünde 
Etibank Genel Müdürlüğünde 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Ge

nel Müdürlüğünde 
İstanbul Petrol Rafinerisi A. Ş. Genel 

Müdürlüğünde 
Petkim - Petrokimya A. Ş. Genel Müdür

lüğünde 
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlü

ğünde 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Ge
nel Müdürlüğünde 

Atanan 
eleman 
sayısı 

47 
12 

» 2 179 

11 

489 
1 164 

401 

499 

213 

142 

896 

6 196 

Etibank Genel Müdürlüğünde : 

İl Memur 

(Ancak bu 6 196 adet elemanın 2 787'si çeşitli 
nedenlerle ayrılan elemanın yerini doldurmak ama
cı ile, kalan 3 409 elemanın ise açıktan atandığı sap
tanmıştır.) 

Soru : 2 

Yapılan atamaların Bakanlık Merkez Teşkilatı 
ve bağlı kuruluşlara ve illere göre "dağılımı nedir? 

Cevap 2 : 

Bakanlığımız Merkez Teşkilatının, Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğünün taşrada teşkilatı yoktur. 

Bakanlığımıza bağlı ve ilgili kuruluşlardan Elek
trik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğünde, Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğün
de atamalar yalnız merkez teşkilatına yapılmıştır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde : Atamala
rın 305 tanesi merkeze, 1 874 tanesi ise taşra teşki
latına yapılmıştır. 

Ankara 
Adana 
Adapazarı 
Afyonkarahisar 
Antalya 
Antakya 
Artvin 
Balıkesir 
Bolu 
Bursa 
Diyarbakır 
Denizli 
Elazığ 
Eskişehir 
Erzurum 
Erzincan 
Gaziantep 
İsparta 
İzmir 
İstanbul 
İzmit 
Konya 
Kütahya 
Kastamonu 
Kayseri 
Kahramanmaraş 
Kırşehir 
Nevşehir 
Muğla 
Mardin 
Malatya 
Mersin 
Manisa 
Rize 
Uşak 
Samsun 
Sivas 
Trabzon 
Yozgat 
Zonguldak 

Toplam 

158 
2 
3 
3 
3 
3 
7 

22 
1 

23 
6 
1 

54 
6 
1 
2 
3 
5 

15 
88 
2 

44 
23 

3 
1 
2 
4 
2 

10 
11 

1 
4 
9 
1 
1 
1 
3 
İ 
2 
5 

536 
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Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğünde : 

İl Memur İşçi 

Genel Müdürlük 
E.K.t. 
K.S.T. 
O.A.L. 
A.E.L. 
G.L.t. 
E.L.İ. 
A.D.L. 
D.L.Î. 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü : 

Genel Müdürlük 
Ankara Bölge Müdürlüğü 
İstanbul Bölge Müdürlüğü 
İzmit Bölge Müdürlüğü 
Mersin Bölge Müdürlüğü 
İzmir Bölge Müdürlüğü 
Samsun Bölge Müdürlüğü 
İskenderun Bölge Müdürlüğü 
Trabzon Bölge Müdürlüğü 
Gemi İşletme Müdürlüğü 
Madeni Yağ ve Gres Tesisleri 
ANT Merkez 
ANT Batı Bölge Müdürlüğü 
ANT Doğu Bölge Müdürlüğü 

71 
178 
155 
36 
48 
37 
— 
17 
27 

4 112 
105 
241 

14 
599 

86 
37 

433 

Eleman 
sayısı 

135 
20 
25 
42 
19 
27 
17 
36 
17 
5 

Müdürlüğü 3 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
dürlüğünde : 

Merkez 
İzmir 
Dörtyol 
Batman 
Adana 
Tekirdağ 

Petkim - Petrokimya Anonim 
dürlüğünde yapılan atama Aliağa 

Şirketi 
işyerine 

2 
22 
31 

Genel Mü-

Eleman 
sayısı 

135 
99 

7 
230 

11 
17 

Genel Mü-
leki münhal 

Ankara 
Muğla 
Adana 
Denizli 
İstanbul 
İzmir 
Kütahya 
Van 
Adapazarı 
Antalya 
Tekirdağ 
Kayseri 
Samsun 
Gümüşhane 
Erzurum 
Aydın 
Manisa 
Kahramanmaraş 
Elazığ 
Bursa 
Balıkesir 
Konya 
Gaziantep 
Nevşehir 
Çorum 
Sivas 
Tokat 
Trabzon 
Mardin 
Uşak 
Giresun 
Artvin 
Malatya 
Diyarbakır 
Ordu 
Zonguldak 
Bilecik 
Niğde 
Kastamonu 
Çankırı 
Kars 
Erzincan 
Siirt 

kadrolara olmuştur, 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünde 
Memur 

İli sayısı 

Toplam 

209 
11 
7 
4 

17 
17 
11 
11 
4 
6 
2 

İO 
10 
1 
9 
3 
S 

14 
11 
5 
1 
5 
4 
2 
1 
1 
3 
7 
2 
2 
1 
2 
2 
1! 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 

418 

642 



M. Meclisi B : 59 21 2 . 1979 0 : 2 

Soru 3 : 
Atananların memur ve işçi olarak ayrımı nedir 

ve nasıldır? 
Cecap 3 : 

Memur İşçi 

Bakanlığımız Merkez Teşkilatında 47 — 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde 12 — 
Devlet Su tşleri Genel Müdürlüğünde 423 1 756 
Elektrik tşleri Etüt İdaresi Genel 

Direktörlüğünde 11 — 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
Genel Direktörlüğünde 253 236 

Etibank Genel Müdürlüğünde 536 628 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

Genel Müdürlüğünde 569 5 627 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünde 140 261 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 

Genel Müdürlüğünde 46 453 
İstanbul Petrol Rafinerisi A.Ş. Genel 

Müdürlüğünde — 213 
Petkim - Petrokimya A.Ş. Genel Mü

dürlüğünde — 142 
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Mü

dürlüğünde 418 478 

Soru 4 : 
Atamalar kadro şişkinliği yaratmış mıdır? Gerçek 

ihtiyaçtan mı doğmuştur? 

Cevap 4 : 
Bakanlığımız Merkez Teşkilatına ve Bakanlığımı

za bağlı ve ilgili kuruluşlarda yapılan atamalar kadro 
şişkinliği yaratmamıştır. Gerçek ihtiyaç nedeni ile ya
pılmıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Deniz Baykal 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı \ 

3. — Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, 
Giresun ilinde 2022 sayılı Yasanın uygulanmasına iliş
kin sorusu ve Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun 
yazılı cevabı. (7/416) 

16 . 1 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

65 yaşını doldurmuş muhtaç kişilere maaş bağlan
masına ilişkin 2022 sayılı Kanun hükümlerinin Gire
sun ili yöresindeki uygulamalarıyla ilgili olarak aşa

ğıda sıralanan soruların Maliye Bakanlığınca yazılı 
olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 

Giresun Milletvekili 
Şükrü Abbasoğlu 

1. 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz, kimsesiz, 
malul ve sakat vatandaşlarımıza Devletçe aylık bağ
lanmasını öngören 2022 sayılı Kanun hükümlerinden 
yararlanmak üzere, Giresun ili merkez ilçesinde ve bu 
ile bağlı bulunan öteki ilçelerde, 31 . 12 . 1978 gününe 
kadar, mahallindeki ilgili mercilere müracaat edenlerin 
sayısı nedir? Müracaat edenlerin ilçelere göre dağılımı 
nasıldır? 

2. Merkez ilçe de dahil, ile bağlı ilçelerde mahal
lindeki ilgili mercilere müracaatta bulunanlardan 
31 . 12 . 1978 gününe kadar kaç kişinin dosyası aylık 
bağlanmak üzere Ankara'ya Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir? Bu dosyaların ilçele
re göre dağılımı nedir? 

3. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, 31 . 12 . 1978 
gününe kadar, Giresun ili yöresinde, sözkonusu ka
nun hükümlerine göre kaç kişiye aylık bağlanmıştır? 
Aylık bağlananların ilçelere göre dağılımı nasıldır? 

4. Giresun merkez ilçede, sözkonusu aylıktan 
yararlanmak için 31 . 12 . 1978 gününe kadar kaç 
kişi müracaatta bulunmuştur? Bu tarihe kadar mer
kez ilçede kaç kişiye aylık bağlanmıştır? Halen Mer
kez ilçede beklemekte olan dosya sayısı ne "kadardır? 

5. Aylık bağlanması talebiyle müracaatta bulu
nanların durumları mahallinde incelenirken, 2022 sa
yılı Kanuna göre çıkarılan ve 15 . 4 . 1977 günkü 
15910 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik 
hükümleri aynen dikkate alınmakta mıdır? Bu konu
da merkez ilçe ile Öteki ilçeler arasında bir anlayış 
ve uygulama farkı var mıdır? Özellikle, muhtaçlık 
durumunun tespitinde ve muhtaçlık belgesinin veril
mesinde il idare kurulunun görüş ve uygulamaları, 
ilçe idare kurullarının görüş ve uygulamalarıyla bir 
paralellik göstermekte midir? Sözkonusu yönetmelik 
maddelerinin yorumunda ve uygulamasında il ̂  idare 
kurulu, vatandaşlar aleyhine, katı ve inatçı bir tutu
mun içine girmiş midir? Bu konuda Giresun merkez 
ilçede vatandaşlar arasında had safhaya varan bir 
huzursuzluk doğmuş mudur? 

6. Merkez ile öteki ilçelerde, yönetmeliğin yoru
mundan ve farklı uygulanmasından doğan ayrıcalık
ları ve huzursuzlukları gidermek maksadıyla ne gibi 
tedbirler düşünülmektedir? Gerekirse müfettiş mari
fetiyle haksızlıkları giderici yönde mahallinde bir 
inceleme yapılmasında yarar görülmekte midir? 

643 — 
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TC 
Maliye Bakanlığı 20 . 2 . 1979 

Bümko : 111802-628/6272 

Konu : Giresun Millet
vekili Sayın Şükrü Ab-
basoğlu'nun yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüğünün 25 . 1 . 1979 ta

rih ve 7/416/2820/16999 sayılı yazısı. 

İlgideki yazıları ekinde gönderilmiş bulunan; 
Giresun Milletvekili Sayın Şükrü Abbasoğlu'na ait 
16 . 1 . 1979 tarihli yazılı soru önergesi incelenmiş 
ve bu konudaki yanıtlarımız aşağıda sunulmuştur : 

Soru 1. 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz, 
kimsesiz, malul ve sakat vatandaşlarımıza Devletçe 
aylık bağlanmasını, öngören 2022 sayılı Kanun hü
kümlerinden yararlanmak üzere, Giresun ili merkez 
ilçesinde ve bu ile bağlı bulunan öteki ilçelerde, 
31 . 12 . 1978 gününe kadar, mahallindeki ilgili mer
cilere müracaat edenlerin sayısı nedir? Müracaat 
edenlerin ilçelere göre dağılımı nasıldır? 

Yanıt 1. 2022 sayılı Yasa uyarınca; Giresun ili 
merkez ilçesi ve bağlı ilçelerinde 65 yaşını doldur
muş, muhtaç, güçsüz, kimsesiz, malul ve sakat va
tandaşlarımızdan, kendilerine Devletçe aylık bağlan
masını sağlamak amacıyla yetkili mercilere başvu
ranların sayısı ve bunların ilçelere göre dağılımı aşa
ğıdaki gibidir : 

İlçe 

Merkez 
Alucra 
Bulancak 
Dereli 
Görele 
Keşap 
Şebinkarahisar 
Tirebolu 
Espiye 
Eynesil 

Başvuru sayısı 

3 986 
2 366 
4 068 
2 203 
2 525 
2 772 
.2 189 
3 382 
2 236 

637 

Soru 2. Merkez ilçe de dahil, ile bağlı ilçelerde 
mahallindeki ilgili mercilere müracaatta bulunanlar
dan 31 . 12 . 1978 gününe kadar kaç kişinin dosyası 
aylık bağlanmak üzere Ankara'ya Emekli Sandığı 
Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir? Bu dosyala
rın ilçelere göre dağılımı nedir? 

Yanıt 2. Giresun ili merkez ilçe ve bağlı ilçele
rinde 2022 sayılı Yasa gereği yetkili mercilere yapı
lan başvurulardan, aylık bağlanması istemi uygun gö
rülerek Emekli Sandığına gönderilen dosya sayısı 
aşağıdaki gibidir. 

Aylık bağlanması için 
Sandığa gönderilen 

İlçe dosya sayısı 

Merkez 
Alucra 
Bulancak 
Dereli 
Görele 
Keşap 
Şebinkarahisar 
Tirebolu 
Espiye 
Eynesil 

c , - , . t E ı,ı: e„_,ı.x. 

2 321 
1 821 
3 055 
1 834 
2 156 
1 887 
1 959 
2 453 
1 635 

586 

Soru 3. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü 
31 . 12 . 1978 gününe kadar, Giresun ili yöresinde, 
sözkonusu kanun hükümlerine göre kaç kişiye aylık 
bağlamıştır? 

Yanıt 3. 31 . 12 . 1978 tarihine kadar kendilerine 
Emekli Sandığı tarafından aylık bağlanan 65 yaşını 
doldurmuş, muhtaç, güçsüz, kimsesiz, malul ve sakat 
vatandaşlarımızın merkez ilçe ve diğer ilçelere göre 
dağılımı şöyledir : 

İlçe 

Merkez 
Alucra 
Bulancak 
Dereli 
Görele 
Kesap 
Şebinkarahisar 
Tirebolu 
Espiye 
Eynesil 

Aylık bağlananların sayısı 

939 
1 492 
1 870 • 
1 362 
1 949 
1 381 
1 538 
1 519 
1 077 
406 

Soru 4. Giresun merkez ilçede, sözkonusu ay
lıktan yararlanmak için 31 . 12 . 1978 gününe kadar 
kaç kişi müracaatta bulunmuştur? Bu tarihe kadar 
merkez ilçede kaç kişiye aylık bağlanmıştır? Halen 
merkez ilçede beklemekte olan dosya sayısı ne ka
dardır? 

Yanıt 4. Giresun merkez ilçesinde; 2022 sayılı 
Yasa uyarınca, kendilerine aylık bağlanması istemin
de bulunan 3 986 kişiden, 939'una aylık bağlanmış, 
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1 603 kişinin muhtaç olmadığına karar verilmiş, 1 382 
kişi ile ilgili eksik belgelerin tamamlanması çalışma
ları sürdürülmüş ve 62 dosyanın ise işlemleri tamam
lanamamıştır. 

Soru 5. Aylık bağlanması talebiyle müracaatta 
bulunanların durumları mahallinde incelenirken, 2022 
sayılı Kanuna göre çıkarılan ve 15 . 4 . 1977 günkü 
15910 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik 
hükümleri aynen dikkate alınmakta mıdır? Bu konu
da merkez ilçe ile öteki ilçeler arasında bir anlayış 
ve uygulama farkı var mıdır? Özellikle muhtaçlık 
durumunun tespitinde ve muhtaçlık belgesinin veril
mesinde il idare kurulunun görüş ve uygulamaları, 
ilçe idare kurullarının görüş ve uygulamalarıyla bir 
paralellik göstermekte midir? Sözkonusu yönetmelik 
maddelerinin yorumunda ve uygulanmasında il ida
re kurulu, vatandaşlar aleyhine, katı ve inatçı bir tu 
tum içine girmiş midir? Bu konuda Giresun merkez 
ilçede vatandaşlar arasında had safhaya varan bir 
huzursuzluk doğmuş mudur? 

Yanıt 5. Muhtaçlık kararlarının alınması konu
sunda, Giresun il idare kurulu ile ilçe idare kurulla
rı arasında yönetmeliğin değişik yorumlandığına iliş
kin bir başvuru bakanlığımıza ulaşmamıştır. 

Soru 6. Merkez ile öteki ilçelerde, yönetmeliğin 
yorumundan ve farklı uygulamasından doğan ayrıca
lıkları ve huzursuzlukları gidermek maksadıyla ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir? Gerekirse müfettiş 
marifetiyle haksızlıkları giderici yönde mahallinde 
bir inceleme yapılmasında yarar görülmekte midir? 

Yanıt 6. Yorum farklılıklarından doğan haksız 
işlemlerin saptanması halinde Bakanlığımızca süre 
geçirilmeden gereken işlemler yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Ziya Müezzinoğlu 
Maliye Bakanı 

4. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Antal
ya - Gazipaşa'da tapulu bir arazide yapılan ağaçlan
dırmaya ilişkin sorusu ve Orman Bakanı Vecdi İlhan 
in yazılı cevabı. (7/436) 

1 . 2 . 1979 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Orman Bakanınca 
yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini saygı ile 
arz ederim. 

Antalya Milletvekili 
İhsan Ataöv 

1. Antalya - Gazipaşa ilçesi deniz kıyısında Mus
tafa Akçiçek isimli vatandaş üzerine tapulu olan ara
ziye Orman İdaresi ağaç dikmektedir. Bu olay mev
zuata uygun mudur? 

2. Tapulu arazi istimlak edilmemiştir. Ağaçlana
cak Devlet arazisi pek çoktur, yapılan muamele ka
sıtlıdır. Bu durumda yasalar çiğnenmiş, vatandaş hu
kuku gasbedilmiş olmuyor mu? 

3. Vatandaşa bu muameleyi yapanlar hakkında 
ne işlem yapılmıştır? 

4. Mağdur olan vatandaşın uğradığı zarar nasıl 
karşılanacaktır? 

TC 
Orman Bakanlığı 19 . 2 . 1979 

02.350/ 10-C 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 6 . 2 . 1979 gün ve 7/436-2936/17505 sayılı 
Y. C. 

Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün Bakanlığımı
za yönelttiği 1 . 2 . 1979 tarihli yazılı soru önergesi 
tetkik ettirilmiştir. 

Antalya - Gazipaşa ilçesinin deniz kıyısında Mus
tafa Akçiçek'in tapulu arazisi olduğu iddia edilen ve 
Orman İdaresince ağaçlandırıldığı bildirilen yer, za
bıt tutularak mahkemeye verilen ormandan usulsüz 
olarak açılmış orman sahasıdır. 

Bu saha Orman İşletme Müdürlüğünce çevrilmiş 
ve okul öğrencileri tarafından fidan dikilerek ağaçlan-
dırılmıştır. 

Mustafa Akçiçek'in deniz kenarına yakın tapulu 
arazisine hiç bir surette müdahale edilmemiştir. 

Bu nedenle de, bir gasp veya istimlak ve bir mağ
duriyetin sözkonusu olmadığı anlaşılmıştır. 

Bilginize sunarım. 
Saygılarımla. 

Vecdi İlhan 
Orman Bakanı 

«»«•••• ıve« 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

' . 2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1979 Yıh Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
'Karma Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanu
nu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru (M. Meclisi : 1/208; C. Senatosu : 1/583) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 322; C. Senatosu S. Sayısı : 844) 

>{Daf ıtma tarihi : 15.2.1979) 

X 2. — 1979 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/211; C. Sena
tosu : 1/586) (M. Meclisi S. Sayısı : 294; C. Senatosu 

;'S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 3. — 1979 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/212; C. Senato
su : 1/587) (M. Meclisi S. Sayısı : 295; C. Senatosu 

'SS. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 4. — 1979 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanu-
:*ıu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/213; C. Sena
tosu : 1/588) (M. Meclisi S. Sayısı : 296; C. Senato
su S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 5. — 1979 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/214; C. Sena
tosu: 1/589) (M. Meclisi S. Sayısı : 297; C. Senato
su S. Sayısı : 850) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 6. — 1979 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/215; C. Senatosu: 
1/590) (M. Meclisi S. Sayısı : 298; C. Senatosu S. Sa
yısı : 581) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 7. — T979 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/216; C. Se
natosu : 1/591) (M. Meclisi S. Sayısı 299; C. Senato
su S. Sayısı : 852) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 8. — 1979 Yıh Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka< 
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/217; C. Se
natosu : 1/592) (M. Meclisi S. Sayısı : 300; C. Sena
tosu S. Sayısı : 853) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 9. — 1979 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapo
runa Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/218; C. Se
natosu : 1/593) (M. Meclisi S. Sayısı : 301; C. Sena
tosu S. Sayısı : 854) (Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1979) 

X 10. — 1979 Yıh Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/219; C. Senatosu : 
1/594) (M. Meclisi S. Sayısı : 302; C. Senatosu S. Sa
yısı : 855) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 11. — 1979 Yıh Fırat Üniversitesi Bütçe Kanu< 
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezikereterl (M. Meclsi : 1/220; C. Sena^ 
tosu : 1/595) (M. Meclisi S. Sayısı : 303; C. Sena
tosu S, Sayısı : 856) (Dağıtma tarihi : 14,2.1979) 



X 12. — 1979 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/221; 
C. Senatosu : 1/596) (M. Meclisi S, Sayısı : 304; C. 
Senatosu S. Sayısı : 857) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 13. — 1979 Yılı inönü Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M.: Meclisli : 1/222; G. Senato
su : 1/597) (M. Meclisi S. Sayısı : 305; C. Senato
su S. Sayısı : 858) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 14. — 1979 Yılı istanbul Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/223; C. Senatosu : 1/598) (M. Meclisi S. Sayısı : 
306; C, Senatosu S. Sayısı : 859) (Dağıtma tarihi : 
14.2 .1979) 

X 15. — 1979 Yılı istanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/224; C. Se
natosu : 1//599) (M. Meclisi S. Sayısı : 307; C. Se
natosu S. Sayısı : 860) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 16. — 1979 Yılı iktisadi ve Ticari ilimler Aka
demileri Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe Kanunu Ta
sarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkan
lığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/225; C. Senatosu : 1/600) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 321; C. Senatosu S. Sayısı : 861) (Da
ğıtma tarihi : 1 5 . 2 . 1979) 

X 17. — 1979 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasar ısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/226; 
C. Senatosu : 1/601) (M. Meclisi S. Sayısı : 308; C. 
Senatosu S. Sayısı : 862) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 18. — 1979 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
na Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/227; C. Se
natosu : 1/602) (M. Meclisi S. Sayısı : 309; C. Sena
tosu S. Sayısı : 863) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 19. — 1979 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis

yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/228; 
C. Senatosu : 1/603) (M, Meclisi S. Sayısı : 310; 
C. Senatosu S. Sayısı: 864) (Dağıtma tarihi: 14.2.1979) 

X 20. — 1979 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanu
nu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna 
Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/229; C. Sena
tosu : 1/604) (M, Meclisi S. Sayısı : 311; C. Sena
tosu S. Sayısı : 865) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 21. — 1979 Yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/230; C. Senatosu : 1/605) (M. Meclisi S. Sayısı : 
312; C. Senatosu S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1979) 

X 22. — 1979 Yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 
1/231; C. Senatosu : 1/606) (M. Meclisi S. Sayısı : 
313; C. Senatosu S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 
14.2.1979) 

X 23. — 1979 Yılı Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tez
kereleri (M. Meclisi : 1/232; C. Senatosu : 1/607) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 314; C. Senatosu S. Sayısı : 
868) (Dağıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 24. — 1979 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/233; C. Senatosu 1/608) (M, Meclisi 
S. Sayısı : 315; C. Senatosu S. Sayısı : 869) (Dağıt
ma tarihi : 14 .2 .1979) 

X 25. — 1979 Yılı Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/234; C. Senatosu : 1/609) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 316; C. Senatosu Si Sayısı : 870) (Dağıtma ta
rihi : 14 .2 .1979) 

X 26. — 1979 Yılı Petrol işleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma* 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 



1/235; C. Senatosu : 1/610) (M. Meclisi S, Sayısı : 
317; C. Senatosu S, Sayısı : 871) (Dağıtma tarihi : 
14.2 .1979) 

X 27. — 1979 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna Daiir Q Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/236; C. Senatosu : 1/611) (M. Mecli
si S. Sayısı : 318; C. Senatosu S. Sayısı : 872) (Da
ğıtma tarihi : 14.2.1979) 

X 28. — 1979 Yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poruna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/237; 
C Senatosu : 1/612) (M. Meclisi S. Sayısı : 319; 
C. Senatosu S. Sayısı : 873) (Dağıtma tarihi : 
14.2 .1979) 

X 29. — 1979 Yıh Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M^ Meclisi : 
1/238; C. Senatosu : 1/613) (M. Meclisi S. Sayısı : 
320; C. Senatosu S. Sayısı : 874) (Dağıtma tarihi : 
14 .2 .1979) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — 1979 Yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/209; 
C. Senatosu : 1/584) (M. Meclisi S. Sayısı : 292; C. Se
natosu S. Sayısı : 845) 

X 2. — 1979 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/210; C. Senatosu : 
1/585) (M. Meclisi S. Sayısı : 293; C. Senatosu S. Sa
yısı : 846) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER 

(X) Açık oylamaya tabi işler. 





D*»» •« M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 294 
Toplantı : 2 

1979 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/211; C. Se

natosu : 1/586) 

(Not : C. Senatosu S, Sayısı : 847) 

Cumhuriyet Senatosu 11 . 2 -t 1979 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7008 - 1/586 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 11 . 1 . 1979 gün ve 1/211-41 sayılı yazınız: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Anadolu Üniversitesi 1979 Yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı At alay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 128 

Kabul t 101 
Ret : 27 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 12 £ 2 t 1979 

Esas No.: 1/211, C. S. 1/586 
Not : 80 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli ve 38 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
«1979 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak 
gönderilmiştir, 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla., 

Yûmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili' 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 





Dönem :5 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 295 
Toplantı : 2 

1979 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/212; C. Se

natosu : 1/587) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 848) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11. . 2 , 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7020-1/587 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 18.1.1979 gün ve 1/212-54 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.2.1979 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Ankara Üniversitesi 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 142 

Kabul : 101 
Ret : 41 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 12 . 2 . 1979 

Esas No. : 1/212, C. S. 1/587 
No. : 81 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.2.1979 tarihli ve 38 nci Birleşiminde aynen- kabul edilen «1979 
yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak gönderil
miştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 





Dönen, :5 M İ L L E T M E C L İ S İ 
Toplantı : 2 

1979 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri 

S. Sayısı : 296 

Kanunu Tasarısı ve Bütçe | 
Senatosu ve 
(M. Meclisi : 

natosu : 1/588) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 849) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7018-1/588 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15.1.1979 gün ve 1/213-50 sayılı yazınız : 
1 Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.2.1979 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen 
1 nan Atatürk Üniversitesi 1979 yıü Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
1 Gereğini rica ederim. 
1 Saygılarımla. 

AÇIK OY NETİCESİ : 

Kabul 
1 Ret r 

Bütçe Karma 1 
1/213; C. Se

li , 2 , 1979 1 

ve açık oyla kabul olu- 1 

Sırrı At alay 1 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 1 

143 

101 
42 

1 Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

1 Türkiye Büyük Millet Meclisi 
1 Bütçe Karma Komisyonu 
1 Esas No. : 1/213, C. S. 1/588 
1 No. : 82 

1 MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1 Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.2.1979 tarihli 38 

12 , 2 . 1979 

nci Birleşiminde aynen kabul edilen «1979 
1 yıü Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekü olarak gönderil-
1 mistir. 
1 Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum, 
1 Saygılarımla. 

— — > • « — - -

Yılmazm Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 





«w»™ ««• M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 297 
Toplantı : 2 

1979 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/214; C. Se

natosu : 1/589) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 650) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11'. g 2 ._ 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7009-1/589 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 11.1.1979 gün ve 1/214-42 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.2.1979 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olu

nan Boğaziçi Üniversitesi 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı At alay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 136 

Kabul : 99 
Ret : 37 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu} 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 12 s 2 ı 1979 

Esas No. : 1/214, C. S. 1/589 
Not : 83 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.2.1979 tarihli ve 38 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «1979 
yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderil
miştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum, 
Saygılarımla. 
Gereğini rica ederim. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 





Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S ! S. Sayısı : 298 
Toplantı : 2 

1979 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/215,' C. Se

natosu : 1/590) 

(Not : C. Senatosu S, Sayısı : 851) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 • 2 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı ; 7016-1/590 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 11.1.1979 gün ve 1/215-46 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.2.1979 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olu

nan Bursa Üniversitesi 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 131 

Kabul : 10Ö 
Ret : 31' 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 12' . 2 . 1979 

Esas No. : 1/215, C. S. 1/590 
No. : 84 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.2.1979 tarihli ve 38 nci Birleş'iminde aynen kabul edilen «1979 
yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmiş
tir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkam 





Dö„em :5 M İ L L E T M E C L t S İ S. 
Toplantı : 2 

Sayısı : 299 

1979 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/216; 

C. Senatosu : 1/591) 

{Not : C. Senatosu S. Sayısı : 852) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7025*1/591 

11 , 2 . 1979 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 20.1.1979 gün ve 1/216-59 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.2.1979 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul olu

nan Cumhuriyet Üniversitesi 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştirs 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 129 

Kabul 9 102! 
Ret : 27 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türjciye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/216, C. S. 1/591 

No. : 85 
12 . 2 . 1979 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.2.1979 tarihli ve 38 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «1979 
yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönde
rilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

— — -





»Ö»™ ' î M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 300 
Toplantı : 1 

1979 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/217; C. Se

natosu : 1/592) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 853) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 2 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7021 - 1/592 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA -

İlgi : 18 . 1 . 1979 gün ve 1/217-60 sayılı yazınız: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Çukurova Üniversitesi 1979 Yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Ât al ay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 146 

Kabul : 100 
Ret : 46 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 12 .2 . 1979 

Esas No. : 1/217, C. S. 1/592 
No. : 86 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli ve 38 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
«1979 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe -Karma Komisyonu Başkanı 





*>*"«» -s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 301 
Toplantı : 2 

1979 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/218; C. Se

natosu : 1/593) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 854) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği Jl . 2 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7019 - 1/593 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19 . 1 , 1979 gün ve 1/218-61 sayılı yazınız: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Diyarbakır Üniversitesi 1979 Yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 148 

Kabul : 101 
Ret : 47 

Bütçe Karına Komisyonu Rapora 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 12 . û . 1979 
Esas No. : 1/218, C. S. 1/593 

No.. : 87 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli ve 38 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
«1979 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla, 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

»•-« 





Döne™ > 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 302 
Toplantı : 2 

1979 Yıh Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/219; C. Se

natosu : 1/594) 

(Not : C. Senatosu S. Sayı» : 855) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 11 . 2 . 1979 
Sayı : 7029 - 1/594 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 24 . 1 .1979 gün ve 1/219-56 sayılı yazınız: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Ege Üniversitesi 1979 Yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atday 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 141 

Kabul : 99 
Ret : 42 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 12 . 2 . 1979 
Esas No. : 1/219, C.S. 1/594 

N* t 8$ 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli ve 38 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
«1979 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gön
derilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 





D»™», s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 303 
Toplantı : 2 

1979 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/220; C. Se

natosu : 1/595) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 856) 

Cumhuriyet Senatosu 11.2. 1979 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı .-7023-1/595 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 21 . 1 . 1979 gün ve 1/220 - 62 saydı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Fırat Üniversitesi 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Âiday 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 132 

Kabul : 101 
Ret : 31 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 12 , 2 . 1979 
Esas No. : 1/220. C. S. 1/595 

No. :89 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli ve 38 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
«1979 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gön
derilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

>>»•<—•• ••» 





D»n«m .s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 304 
Toplantı : 2 

1979 Yılı Hacettepe üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/221; C. Se

natosu : 1/596) 
(No* : C. Senatosu S. Sayı» : 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7022 - 1/596 

857) 

11 . 2 . 1979 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 20 . 1 • . 1979 gün ve 1/221-58 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Hacettepe Üniversitesi 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir.. 
Gereğini rica ederim.. 
Saygılarımla. 

Sırrı At alay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : î/221, C. S. 1/596 
No. : 90 

AÇIK OY NETÎCESÎ : 145 

Kabul 'r 101 
Ret s 44 

Bütçe Karma Komisyona Raporu 

12 . 2 . 1979 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli ve 38 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «1979 
yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderil
miştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum.. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 





Dönem : 5 
Toplantı : 2 

M İ L L E T . M E C L İ S İ S. Sayısı : 305 

1979 Yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/222; C. Se

natosu : 1/597) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 858) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say. : 7010 - 1/597 

11 1979 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1 1 . 1 . 1979 gün ve 1/222-43 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan inönü Üniversitesi 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim.. 
Saygılarımla. 

Sim At alay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 141 

Kabul 
Ret 

99 
42 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/222, C. S. 1/597 
No. : 91 

Bütçe Karma Komisyonu Rapora 

MİLLET MECLlSl BAŞKANLİĞİNA 

12 .2 . 1979 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli ve 38 nci Birleşiminde a^ıen kabul edilen «1979 
yiı inönü Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gönderilmistiri 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla, 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkam 

-«•• «•>»»-« 





Donem : 5 
Toplantı : 2 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 306 

1979 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/223; 

C. Senatosu : 1/598) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 859) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7031-1/598 

11 . 2 . 1979 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 19.1.1979 gün ve İ/223-55 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan İstanbul Teknik Üniversitesi 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 137 

Kabul 
Ret 

100 
37 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/223, C, S. 1/598 
No. : 92 

Bürçe Karma Komisyonu Raporu 

12 . 2 . 1979 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli ve 38 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
«1979 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Baş2anı 

»>••« 





w— 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 307 
Toplantı : 2 

1979 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/224; C. Se

natosu : 1/599) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 960) 

Cumhuriyet Senatosu 11 . 2 . 1979 
Genel Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7028 -1/599 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgfi J 14.1 „1979 gün ve 1/224-48 sayın yazınız r 
Cumhuriyet Senatosu Gend KimiJumm 8.2.1979 tariM 38 nci Büdöşimdınde aynen ve açık oyk kabul olu

nan İstanbul Üniversitesi 1979 yılı Bütçesi ilişikte gön derilmüştir* 
Gereğinü ritea ederdim. 
(Saygılarımla, 

Sırrı A t alay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : 139 

Kabul : 100 
Ret i 39 

Bütçe iKarma Komisyona [Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu • ' 12 . 2 . 1979 

Esas No. : 1)224,CS. 1/599 
No. : 93 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

CurrihiMtydt Senatosu Genel Kurulunun 8.2.1979 tariMi Ve 38 nca BMe$iminde eynien fcabul edilen 
«1979 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak gön-
deri'limiişfâr. 

Genel Kumulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

» • • < « 





»o»™» s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 308 
Toplantı : 2 

1979 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/226; 

C. Senatosu : 1/601) 

(Not : C. Senatosu S. Sayışa : 862) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11.2.1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7017 - 1/601 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 11 . 1 . 1979 gün ve 1/226-47 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla 

kabul olunan Karadeniz Teknik Üniversitesi 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETtCESt : 136 

IKabul : 100 
Ret : 36 

Bütçe Karma Komlisyöira Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 12.2. 1979 

Esas No. : 1/226, C. S. 1/601 
No. : 95 

MİLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen kabul edilen «1979 
Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 





Dtaem :s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 309 
Toplantı : 2 

İ 979 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/227; C. Se

natosu : 1/602) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 863) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11:2.1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7015 - 1/602 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 15 . 1 . 1979 gün ve 1/227-49 sayılı yazınız: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla ka

bul olunan Kayseri Üniversitesi 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sim Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 138 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/227, C. S. 1/602 
No. : 96 

Kabul : 101 
Ret : 37 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

12 . 2 . 1979 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli ve 38 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
«1979 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

»>-•-« 





Dta«n : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 310 
Toplantı : 2 

1979 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/228; C. Se

natosu : 1/603) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 864) 

Cumhuriyet Senatosu 
Gene/Sekreterliği 11.2.1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7011 -1/603 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

tlgi: 1 1 . 1 . 1979 gün ve 1/228-44 sayılı yazınız: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan 19 Mayıs Üniversitesi 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 145 

Kabul* : 101 
Ret : 44 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 12.2. 1979 

Esas No. : 1/228, C. S. 1/603 
No. : 97 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli ve 38 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
«1979 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasar.'sı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

-*~ *m>m<* 





Dönem : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. S a y ı s ı : 311 
Toplantı : 2 

1979 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/229; C. Se

natosu : 1/604) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 866) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 11 . 2 . 1979 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7012 - 1/604 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi: 11 . 1 . 1979 gün ve 1-229-45 sayılı yazınız: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli 38 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla ka

bul olunan Selçuk Üniversitesi 1979 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. * * 
Saygılarımla. Sırrı Atalay 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 137 

Kabul : 100 
Rdt 37 

Bütçe Karma Kondisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 12.2. 1979 

Esas No. : 1/229, C. S. 1/604 
No. .98 

MÎLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1979 tarihli ve 38 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
«1979 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Yılmaz Alpaslan 
Tekirdağ Milletvekili 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 





Dönem : 5 
Toplantı : 2 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 321 

1979 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ile 1979 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Senatosu Baş
kanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Mec

lisi : 1/225; C. Senatosu : 1/600) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 861) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7032-1]600 

11 . 2 . 1979 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 20.1.1979 gün ve 1/225-57 sayılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8.2.1979 tarihli 38 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla ka
bul olunan İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1979 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ ' : 143 

Kabul : 99 
Ret : 44 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/225, C. S. 1/600 
Karar No. : 69 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

14 . 2 . 1979 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun, 3.2.1979 günlü 33 ncü Birleşiminde değiştirilerek kabul edilen 
«İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» Komisyonumuzda tekrar gö
rüşüldü. 
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Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı, Afyon Mali Bilimler Yüksekokulu ile Kütahya 
Yönetim Bilimleri Yüksekokulunun, fakülte haline dönüştürülmesi ve ödeneklerinin 14 - Kesim Altprogra-
mından alınarak, 11 - Kesim Altprogramma aktarılmasını öngören Cumhuriyet Senatosu değişikliği, Komis
yonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Saygılarımızla. 

Başkan 
Tekirdağ 

Yılmaz Alpaslan 

Kâtip 
Trabzon 

Ertoz Vahit Suiçmez 

Antalya 
Kaya Çakmakçı 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

İmzada bulunamadı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Zeyyat Baykara 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
İsmet Angı 

İzmir 
Süleyman Genç 

Kastamonu 
Sabrı Tığlı 

Nevşehir 
Y. Kemâl Yüksekli 

Sivas 
Azimet Köylüoğlu 

Başkanvekili 
Trabzon 

Hasan Güven 

Afyon 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Artvin 
Mehmet Balta 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

Manisa 
Erkin Topkaya 

Kars 
Doğan Ar aslı 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Ordu 
İdris Gürsoy 

İmzada bulunamadı 

Tekirdağ 
Nihan İlgün 

İmzada bulunamadı 

Bu Rapor Sözcüsü 
Aydın 

Muharrem Sökeli 

Ankara 
M. Kemâl Erkovan 
İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
Necati Cebe 

Bolu 
Halûk Karabörklü 

Diyarbakır 
M. Yaşar Göçmen 

İstanbul 
Metin Tüzün 

Kars 
Muzaffer Sâmiloğlu 

Konya 
Yücel Akıncı 

Samsun 
Bahri Cömert 

Trabzon 
1. Vecdi Aksakal 

İmzada bulunamadı 

Zonguldak 
Avni Gürsoy 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 
İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 321) 



İKTISADÎ ve TICARÎ ÎLÎMLER AKADEMÎLERÎ 
ödenek cetveli taranamamıştır. 

Cetvelin aslı cilt nüshasında mevcuttur. S.Sayısı 321 




