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1. — AP, CHP, MB ve Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Grupu Başkanlıklarının, 13.7.1965 tarih 
ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bir ek 
geçici madde eklenmesi halikında kanun teklifi
nin 12 . 2 . 1978 tarihli 39 ncu Birleşim günde
mine alınmasına dair önergesi. (4/331) 36 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 3:36 

1. — 1978 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu. (MİItet Meclisi: 
1/52, Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 
729) 3,36,87,139,159 

A) Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi 3:36,36:62 
B) Kültür Bakanlığı Bütçesi 87:117 
C) Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi 117:139 
Ç) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi 139: 

159 
2. — 1978 yıh İstanbul Üniversitesi bütçe 

kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra-

Sayfa 
poru. (M. Meclisi: 1/66; C. Senatosu: 1/539) 
(3. Sayısı : 743) 3,62:64,160:161 

3. — 1978 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (M. Meclisi: î/67; C. Senatosu : 
1/540) (S. Sayısı: 744) 3,64:66,87,162:163 

4. — 1978 yıh Ege Üniversitesi bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M, Meclis'.: 1/62; C. Senatosu : 1/535) (S. Sa
yışa : 739) 3,66:68,164:165 

5. — 1978 yılı Ankara Üniversitesi bütçe ka-
nuiîH tasarısı ve Bütçe Karma Komisyona rapo
ru. (M. Meclisi: 1/56; C. Senatosu : 1/529) (S. 
Sayısı : 733) 3,68:70,166:167 

6. — 1978 yıh Hacettepe Üniversitesi bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi: 1/64; C. Senatosu: 1/537) 
(S. Sayısı : 741) 3,70:71,168:169 

7. — 1978 yılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akcdem'Ieri Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Kom'syonu raporu (M. Meclisi: 1/69; 
C. Senatosu: 1/542) (S. Sayısı: 746) 3,71:73,170:171 
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Sayfa 
8. — 1978 yılı Çukurova Üniversitesi Büt

çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu (M. Meclisi: 1/60; C. Senatosu : 
1/533) (S. Sayısı : 737) 3,73:74,172:173 

9. — 1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu (M. Mecl'si : 1/61; C. Senatosu: 1/534) 
(S. Sayısı : 738) 3,74:75,174:175 

10. — 1978 yılı Cumhuriyet Üniversitesi 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu (M. Meclisi: 1/59; C. Senatosu : 
1/532) (S. Sayısı : 736) 3,75:76,176:177 

11. — 1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/68; C. Senatosu: 1/541) 
(S. Sayısı : 745) 3,76:78,178:179 

12. — 1978 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclis! : 1/58; C. Senatosu: 1/531) 
(S. Sayısı : 735) 3,78:79,180:181 

13. — 1978 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi: 1/63; C. Senatosu : 1/536) 
(S. Sayısı : 740) 3,79:80,182:183 

Sayfa 
14. — 1978 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe 

Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu (M. Meclisi: 1/55; C. Senatosu : 1/528) 
(S. Sayısı i 732) 3,80:81,184:185 

15. — 1978 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu (M. Meclisi: 1/57; C. Senatosu: 1/530) 
(S. Sayısı : 734) 3,81:83,186:188 

16. — 1978 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
pora (M. Meclisi: 1/65; C. Senatosu: 1/538) (S. 
Sayısı : 742) 3,83:84,189:190 

17. — 1978 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi: 1/71; C. Senatosu: 1/544) 
(S. Sayısı: 748) 3,84:85,191:192 

18. — 1978 yılı Karadeniz Teknik Üniversi
tesi Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi: 1/70; C. Senatosu: 
1/543) (S. Sayısı : 747) 3,85:87,193:195 

19. — 1978 yılı Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu. (M. Meclisi: 1/80; C. 
Senatosu: 1/553) (S. Sayısı: 757) 138:139,196:197 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört ot aram yapan Genel Kurulda: 
1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, 
Çalışma Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Bütçeleri kabu! olundu. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür

lüğü 1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarısı açık oya 
sunuldu, oylann ayrımı sonucunda kabul olunduğu 
bildirildi. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 
Tekel Genel Müdürlüğü, 

1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarılarının bölüm 
ve maddeleri onaylandı, tümü açık oya sunuldu, oy
lann aynan sonucunda kabul olundukları bildirildi. 

11 . 2 . Î978 Cumartesi günü saat 9.30'da topla-
mlmak üzere Birleşime ( î î . 2 . 1978) saat 00.48'de 
son verildi. 

Brşkan Başkan 
Başksnveküi Başkanvekili 

Osman Salihoğîu Rahmi Erdem 
Divan Üyesi Divan Üyesi 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Afyonkarahisar 
Hüsamettin Çelebi Mustafa Çelik 

Divan Üyesi Divan Üyesi 
Gaziantep Tabii Üye 

Mehmet Kılıç Emanullah Çelebi 

— 2 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9.3» 

Bx\ŞKAN : Başkanvekili Melmıet Ünaîdı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimi açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. '(Millet Meclisi : 1/52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı ; 729) (*) 

A) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

2. — 1978 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/539) (S. Sayısı : 
743) 

3. — 7975 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/67; C. Senatosu : 1/540) (S. 
Sayısı : 744) 

4. — 1978 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/62; C. Senatosu : 1/535) (S. Sayısı : 739) 

5. — 1978 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/56; C. Senatosu : 1/529) (S. Sayısı : 
733) 

6. — 1978 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/64; C. Senatosu : 1/537) (S. Sayı
sı : 741) 

7. — 1978 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/69; C. Senatosu : 1/542) 
(S. Sayısı : 746) 

8. — 1978 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/60; C. Senatosu : 1/533) (S. 
Sayısı : 737) 

9. — 1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo-

(*) 729 S. Sayılı basmayazı 7 . 2 . 1978 tarihli 
25 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

ru. (M. Meclisi : 1/61; C. Senatosu ; 1/534) (S. Sa
yısı ; 738) 

10. — 1978 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/59; C. Senatosu : 1/532) (S. Sayısı : 
736) 

11. — 1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi ; 1/68; C. Senatosu : 1/541) (S. Sayısı : 
745) 

12. — 1978 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/58; C. Senatosu : 1/531} (S. Sayısı : 735) 

13. — 7975 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/63; C. Senatosu : 1/536) (S. Sayısı : 740) 

14. — 7975 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/55; C. Senatosu : 1/528) (S. Sayısı : 732) 

15. — 7975 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/57; C. Senatosu : 1/530) (S. Sayısı : 
734) 

16. — 7975 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/65; C. Senatosu : 1/538) (S. Sayısı : 742) 

17. — 1978 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1/544) (S. Sayısı : 748) 

18. — 7975 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/70; C. Senatosu : 1/543) (S. 
Sayısı : 747) 

BAŞKAN — Milli Eğilim Bakanhğı 1978 mali 
yılı Bütçe Kanun tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 

Parti grupları adına söz alan sayın üyelerin isim
lerini okuyorum. 
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Sayın Sait Mehmetoğlu, Adalet Partisi Grupu 
adına. Sayın Kadri Kaplan, Milli Birlik Grupu adı
na. Saym Yusuf Çetin Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına görüşeceklerdir. 

Kişisel görüşlerini bildirmek üzere söz almış olan 
saym üyelerin isimlerini takdim ediyorum : 

Sayın İsmail İlhan, Sayın İskender Cenap Ege, 
Sayın Cevdet Aykan, Saym Hüsamettin Çelebi, Sa
yın Hüseyin Öztürk, Sayın Lütfi Doğan, Sayın Meh
met Feyyat, Sayın Sadettin Demirayak, Sayın Fethi 
Çeîikbaş, Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın İsma
il Kutluk, Saym Niyazi Unsal. 

SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Kontenjan Grupu adına bendeniz söz alacağım. 

BAŞKAN — Sayın Irmak, bizim bir prensibimiz 
var. Gruplar adına söz istendiği takdirde grup yet
kililerinin imzasını alıyoruz. Onların tezkeresiyle ya
zıyoruz. 

SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Grup Başkanlığından aldığım tezkere böyle efendim. 

BAŞKAN — Var mı efendim zatıâlinizde? 

SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Evet, bana tebliğ edilmiştir. 

BAŞKAN — Bize lütfen ibraz edebilir misiniz? 

SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Yanımda olsa gönderirdim, bana tebliğ edildi. 

BAŞKAN — Evet. Sayın Sait Mehmetoğlu, Ada
let Partisi Grupu adına. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Üniversi
teler de beraber mi konuşulur Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Efendim, Milli Eğitim Bakanlığı 
bütçesiyle beraber üniversitelerin bütçeleri de, üknii 
üzerinde beraber görüşülecek. Ancak, gruplar ister
lerse üniversite bütçelerine ayrı sözcü tespit edebile
cekler, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine ayrı sözcü 
tespit edebilecekler. Şu ana kadar böyle bir ayrımı 
bildiren her hangi bir grupun talebi Başkanlığımızda 
yoktur. Bildirmediklerine göre, sözcüler arzu ederler
se 59 dakikayı kullandırırım o grup ad;mu ama grup
lar başka sözcü gösterirlerse 25'er dakika konuşacak
lar. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — 50 dakika konu
şulacak. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — O zaman 
şahısları adma 29 dakika o!ur. 

BAŞKAN — Şahıslar adına evet öyledir. 
Buyurun efendim. 

A.P. GRUPU ADINA SAİT MEHMETOĞLU 
(Mardin) — Teşekkür ederim Saym Başkan. 

Sayın Başkan, değerli senatörler, 
Adalet Partisi Grupu adma konuşmak üzere 

huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 
Bütçenin uyumluluğu ve Milli Eğitim Bakanhğı 

hakkındaki görüş ve düşüncelerimizi sizlere sunma
ya gayret edeceğim. 

1978 Mali Yılı Bütçesi, bize göre emek veril
miş, geniş kapsamlı bir yapıt olarak görüyoruz. 
Gerçek olarak memleketin kaynaklarını geniş ölçü
de değerlendirilmiş, öncelik tanınan yatırımlarını 
su yüzüne çıkarmıştır. Dün bu Bütçenin dayanak
sız ve yasal olmadığına dair açıklamalar yapılmıştı. 
Bugün Dördüncü Beş Yıllık Programı, Meclisten 
veya Komisyondan geri almakla iddialarım ispatla
mış bulunuyorlar. 

Dikkatimizi çeken, Bütçenin bazı fasıl ve mad
delerinde duygusal açıdan, sayılarda kaydırmalar 
yapılmıştır. En büyük değişiklik bu yönden yapıl
mıştır. Bize göre, Hükümetin Meclislerde okudu
ğu Programın hedefi ve görüşü kesin olarak Büt
çede yer almadığıdır. 

Saym senatörler; 
Hukuk Devleti iddiasıyla işe başlayan bakanla

rın icraatları bizi ciddi olarak düşündürmektedir. 
Bunlardan Milli Eğitim Bakam görevine başlar baş
lamaz bazı duyurular yayınlamış ve hemen atama
lara girişmiştir. Birkaçına değinmemizde fayda gö
rüyoruz: Bir suçlu, nasıl işlediği suçtan iki defa 
ceza göremiyorsa, bir yargı kararından dolayı kat
merli hak alamayacağı görüşündeyiz. 

Bir taraftan Danıştay kararlarına uyma esasıyla 
tazminat alınacak, aradan 3,5 yıl geçmiş olmasına 
rağmen aynı karar gereği için, görev iadesi yapıl
mıştır. Örneklerini de verebiliriz. Bu hukuk an
layışının geçerliğini takdirlerinize bırakıyoruz. Sa
yın Bakanın bu gibi yanlış uygulamalara meydan 
vermeyeceği kanaatini taşıyoruz. 

1974 yılında kurulan Birinci Koalisyon dönemin
de; bilhassa Üstündağ dönemi üst düzeydeki görev 
atamalarında özel ve genel nitelikler aranmamıştı. 
Mevcut yasalar, geleneksel ve hakça düzeni temel
den bozmuş oldular. O gün Milli Eğitim mensup
ları arasında hoşnutsuzluklar ve gelecek için endişe
ler meydana gelmişti. Gelen hükümetler bu çığırı 
basamak yaparak açılan gedikten sızmışlardır. Kı
nanacak ve eleştirilecek icraat varsa, geçmişin hata
larında aramalıyız. 

_ 4 _ 
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Bugün de hataların tekrarım görüyoruz. Bir ay
lık kısa zamanda alman tedbirlerin en ilginci, okul 
yöneticilerini sorumlu tutmak gibi tehditler yer al
mıştır. Bir okul yöneticisinin ardında ilin en büyük 
mülki âmiri, emniyet kuvvetleri, milli eğitim mü
dürleriyle Bakanlık görülmezse, icraattan bir sonuç 
beklemek haksızlık ve insafsızlık ohır. Bu, suyu 
bulandıran kuzu ve kurt örneğine benzemektedir. 
Amaç, okul yöneticilerini görevden ahnaksa, seçi
len yol yanlıştır. 

Yine Bakanın bir duyurusunda bilinçli, birleşti
rici ve çağdaş milliyetçilikten söz etmişlerdir. Bu 
gibi konularda dikkatli olmak gerekir. Anayasa
lım başlangıcında yer alan Türk milliyetçiliğine ta
ban tabana ters düşen bir görüşün ifadesidir. Bi
zim milliyetçilik anlayışımız, ne bu yaygın milliyet
çiliktir, ne şovenist, ve ne de kafatasçılıktır. Ata
türk inkılaplarında ve Anayasanın başlangıcında ifa
desini bulan Türk milliyetçiliğidir. Bu da; örf, âdet, 
gelenek ve öz tarihimizden kuvvet alan milliyetçilik
tir. Nasıl çağdaş din yoksa, çağdaş milliyetçilik de 
yoktur. Milliyetçiliğin kökü tarihin derinliklerinde-
dir. Bunun izahını Sayın Bakandan bekliyoruz. 

Bu gibi yanhş anlaşılmalar Sayın Başbakanın 
sevgi ve muhabbet çağrılarına da ters düşmektedir. 

Hiç şüphe yok ki, Devletin müessir silahı ve ya
sası Devlet ve hükümet sevgisidir. Saygıya dönüş-
türülürse ancak amaca ulaşılır. 

Bu icraatlarına ek olarak okullardan Türk büyük
lerinin resimlerinin kaldırılma gayretkeşliği bizi hüs
rana düşürmüştür. Saym Bakanın geçmiş hizmet
lerdeki başanh tutumlarına ters bir davranış olarak 
görüyoruz. Esasında okul yönetmelikleri bunu ke
sin olarak çözmüştür. Bu gibi bulanıklıklara mey
dan verilmesine bir anlam veremiyoruz. Beyanla-
rmdaki zoraki savunma geçmiş icraatlarım gölgele
mektedir. 

Saym senatörler; 
Henüz çiçeği burnunda bir Hükümetin veya Ba

kanın icraatım gölgelememek düşüncesiyle bekleye
ceğiz ve yapılacak kesin icraatlarını da takip edece
ğiz. 

Bütçe üzerinde söylenecek sözler ilgili Bakanlık 
bütçeleri görüşülürken değerli sözcüler düşünce ve 
yermelerini dile getireceklerdir. Yalnız bir noktaya 
dokunmadan geçemeyeceğiz. 

İflas etmiş bir Hazine ve enkaz haline gelen 
Devletin yönetimine talip çıkılmış ve buna kavuş
mak için her yol mubah görülmüştür. Bu, felsefe

mize ters düşmektedir. Buna rağmen bugünkü ik
tidar, muhalefette iken söylenenleri de bir kere da
ha hatırlatmak istiyoruz. Kanaatimiz odur ki, ik
tidarlar anarşinin teşvikçisi olamazlar ve olmamış
lardır da. 

Anarşinin ermiş olduğu boyut daha önce olduğu 
gibi bugün de Hükümeti fersah fersah geçmiştir. 
Devlet problemi haline bürünmüştür. Şimdi de iş
kence çığlıkları karakol çatılarım sarsmaktadır. Bu
nun gayri insani olduğunu bu kürsülerden hesap so
ranlar vardı. Sözünü ettiğim arkadaşlar şimdi orta
larda görülmüyorlar. Olaylar misliyle; enine, bo
yuna, dikine tırmanıp durmaktadır. Ortalık bir sa
vaş alanı halini almıştır ve her gün ölü sayısı yüksel
mektedir. Rakamlar sizce de malumdur. Sayın Baş
bakan ve içişleri Bakam her gün ümit ve teselli edi
ci güzel sözler söylemektedirler. Bilhassa üç ay gi
bi bir süre içinde üstünden gelineceğini ifade etmiş
lerdir. Bu sözlerin etkisi ile bize düşen «Bekle -
gör» inektir. Şu anda görülenler sevindirici değil
dir. Yine aydınlığa kucak açıyoruz. 

İleri batı ülkelerinin hiç birinde politika bizdeki 
gibi eğitimin içerisine bu kadar dal budak salma-
mıştır. Eğitimin tarafsızlığım sağlamak Ulusumuz 
için büyük önem taşımaktadır. Bu görüşten hareket 
ederek, tüm eğitimcilerin bir örgüt etrafında bir
leştiklerini görmek en büyük mutluluğumuz olacak
tır. Bu suretle, Ulusça aydınlığa doğru yol almış 
olacağız, bu inancı taşıyoruz. 

Diğer yönden Milli Eğitim Bakam ve Bakanlığı 
günlük politika dışında kalmalıdırlar. Bu ger
çekleştirildiği gün, bütün eğitim sorunları çözülecek
tir. Partilerin ittifaklarım bu temel ve hayati da
vada görmek yegane emelimizdir. 

Anayasamızın dibacesindeki ilkelerin gereği ola
rak; okuDarı, kışlaları ve camileri politikadan uzak 
ve arınmış görmek birinci amacımızdır. Uygulama
lar ters olarak tecelli etmiştir. Hiç şüphesiz düşün
ce ve inanç özgürlüğü karıştırıldığı bir gerçektir. 
Şu anda bütün Devlet daireleri ve din adamları siya
si örgütlerin eline geçmiştir, bunu kimse inkâr ede
mez; «eBnden, senden» deyimi hoşgörülükle revaç 
görmektedir. Bu tutum ve yönetim Anayasamıza 
ters düşmektedir. Memur politika yapamayacağına 
göre, savcılar neden harekete geçinilmiyor?.. Bu ül
kede herkes sorumluluk şuurları içinde kendine dü
şen görevi yapmadıkça, demokrasiden söz etmemiz 
yersiz oluyor. Birkaç meslek kuruluşları tamamiyle 
politika içine girmişler veya itilmişlerdir. Elbette 
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istisnaları vardır. Genellikle amaçlarının dışına çık
mışlardır. Bütün siyasi partileri hoşgörüKikle kar
şılamak, hatta üst düzeydeki kuruluş yöneticileri 
Devletin en sorumlu hizmetlerine getirihnişlerdir. 

Devletin kadrolaştmlmasına karşı olunduğu söy
lendiği halde, her gün akü almaz atamalar yapılmak
tadır. 

Değerli senatörler; 
Devletin kuruluşları tüm Ulusundur. Bizden, 

sizden ayrımı yapılmamalı. Siyasal potansiyelde ye
ni bir felsefe boyutu gelişmektedir. Sayın Bakanın, 
Milli Eğitim Bakanlığında bunu önleyebileceğini san
mıyorum. Zira, etrafındaki çember gün geçtikçe 
daralmaktadır. 

Şimdiden yukarıda arzına çalıştığım görüşten; 
okullar ve bazı yöreler parsellenmiştir. Her geçen 
gün daha çok ağırlığı duyulacaktır. Sergilenen, 
göz kamaştırıcı ve ürperticidir. 

Dün, polise faşist, iktidara katil deniyordu. Bu
gün de aynı sloganlar ortalığı çınlatmaktadır. Has
talığın teşhisinde birleşmeliyiz, bu suretle tedavisi 
kolaylaşacaktır. Şu anda otorite zaafa uğramıştır. 
Meselelerin üstünden cesaretle gitme zamanı artık 
gelmiştir. Bütün Ulusu karşılarında bulacak orta
mı. yaratmaya mecburuz. 

Değerli senatörler; 
Öğretmenlerin sosyal ve ekonomik yönden huzur 

içinde olmalarım istiyoruz. Bu hem de haklarıdır. 
Bütün partiler ittifakla buna eğilmeye mecburdurlar. 
Her fırsatta bu görüşümüzü de ispatlamışızdır. 

Birkaç örneğini verebilirim: İntibaklarla ilgili sı
nırın kaldırılmasında, bütün öğretmenlere yan öde
me verilmesinde, öğretmenleri meskene kavuşturma 
girişimi ve uygulamasında, öğretmen çocuklarını 
öğretmen yetiştiren okullara almada öncelik tanıma
da, bütün öğretmen terfilerini sağlamak amacı ile 
kadro sağlamada.: 

İlköğretim müfettişlerinin yolluk sorunlarım çöz
mek gibi hizmetler ifa edilmiştir. Bu çilekeş mesle
ğin mensuplarına hizmet anlayış, çıkış noktamız, 
Büyük Ata'nın öğretmenlere olan güven ve inancın
dan hareket etmiş bulunuyoruz. «Milletleri kurta
ranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir.» işaretleri, me
şalemiz olmuştur. Öğretmenlerin çetin görevlerini 
takdir ediyor ve hizmetlerine gönül veriyoruz. Ba
kanlığın çözülmesi gereken problemleri yığın yığındır; 
bunları bir çırpıda çözmenin mümkün olmayacağı 
bilinci içindeyiz. 

Öncelikle ele alınacak başlıca konuları şöylece 
sıralayabiliriz: 

1. Anayasamızın başlangıcında yer alan görev
lerini yerine getirecek yegâne unsurun öğretmen ol
duğuna kaniyiz. Bu nedenle, öğretmenlere insan 
haysiyetine yaraşır bir yaşantıyı sağlamak, amaç 
olmalıdır. 

2. Beyin durumunda olan Talim ve Terbiye 
Dairesini fonksiyonel hale getirmeli. 

3. Meıkez örgütünü bilimsel şekilde bir reorga-
nizasyona tabi tutmalı. 

4. Bakanlığa ışık tutan ve geçmişte büyük hiz
metler gören Planlama Dairesini ele almalıdır. 

5. İdari kademelere alınacakların Planlama Dai
resinden değerlendirilmesine geçmeliyiz. Bu suretle 
Bakan veya Bakanlık yersiz eleştirilere hedef olma
yacağı gibi, kendini mesleğine adayanlar değerle-
neceklerdir. 

<>. Öğretmenlerin sabırsızlıkla ve özlemle bekle
dikleri yardımlaşma sandığının bir an önce yasalaş
masına gayret etmeliyiz. Kanımca bu, hizmetlerin 
en mutlusudur. Bu tasarı, geniş zaman içinde cid
di ve ilmi bir çalışmanın sonucu ile ortaya çıkarıl
mıştır. Polemiği bir yana iterek Ordu Yardımlaşma 
tasarısından çok ileri yapıcı ve öğretmenleri ekono
mik güce sahip kılacaktır. Sayın Bakandan bu ta
sarıya sahip çıkmalarım bekliyoruz. 

7. Milli Eğitim Temel Yasası paralelinde vaktiy
le önemli yasa hazırlıkları olmuştur. Bunlardan ön
celik verilecek ve tüm çalışmaları, deneyleri tamam-
' anmış bulunan Temel Eğitim tasarısını ele almak za-
ureti vardır. Bu çok önemli bir aşamadır, zira meri 

bulunan 222, 4357 sayıh Yasa ve bunları tadil eden 
yasaların bazı maddeleri şu anda hayatiyetlerini kay
betmişlerdir. 

8. Dış ülkelere gönderilen öğrenci müfettişleri ile 
kültür ateşelerinin seçimlerinde yabancı dil bilme şar
tı ve yurt içi çalışma ve başarıları gözönünde bulun-
iurularak değerlendirmeler yapmalıdır. 

9. Teftiş sistemimiz düzensiz ve geçerli olmayan 
önlemlerle yönetilmektedir. Çağdaş eğitimin gereği 

ılarak cazip ve faydalı bir hale getirilmesi sevindirici 
bir girişim olacaktır. 

10. Lise mezunlarım açıkta bırakmamak düşün
cesi ile mektupla öğretim, sistemi getirilmişti; uygu-
amalar, bu sistemin geçerli ve faydalı olamayacağı
mı gösterdi. Şimdi de Yay - Kur sistemini geliştir

mekteyiz. Bu, bir zaruretten doğmuştur. Tamamen 
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kendi eğitim düzenimize kendi şartlarımıza en uy
gun bir yükseköğretim şeklidir. Zira, örgün eğitim, 
yaygın eğitim, açık eğitim olarak sistemleri kapsa
maktadır. Bunda amaç, sanayileşen ülkemizin işçi ile 
mühendis arasındaki boşluğu, yani insan gücünü tek
nik alana yöneltmektir. Bir çok uygar ülkeler başa
rıyla bu sistemi geliştirmişlerdir. Yay - Kur müesse
seleri okul ile hayatı birbirine en iyi şekilde karıştır
mış, birbirlerini etkilemiştir. Ayrıca, hayat öğretimi 
veren yeni bir öğretim tarzıdır. 

11. Liselerin öğretmen ihtiyacı gün geçtikçe ağır
laşmaktadır. Bunun için 4 yıllık eğitim enstitülerini 
geliştirmek, kaçınılmaz görülmektedir. Bakanın be
yanlarını senet olarak görüyoruz. 

12. Ortaöğretimde 8 nci ve 9 ncu Müh* Eğitim 
Şûra kararları uygulanmamıştır. Çağdaş eğitim ve öğ
retime ters düşmek suretiyle yerimizde saymaktayız. 

13. — Her fırsatta «sosyal adalet» sözcüğünü di
limizden düşürmüyoruz. Yöreler arası dengesizlik, 
fırsat eşitliği gibi konular başlı başına bizi tedirgin 
etmektedir. Bunların ışığında korunmaya muhtaç ço
cuklarımızı değerlendirelim. Bu, Hükümetlerin ilginç 
konuları arasında yer almalıdır. 

14. Yürürlükte bulunan 1739 sayılı Yasa, Milli 
Eğitim Temel Yasası gereği gibi uygulanmamıştır. 
Bu Yasa ile okul öncesinden, yükseköğretim sonuna 
kadar bütün örgün ve yaygın eğitimi bir sistem bü
tünlüğü içinde ele almıştır. Eğitimimizin, devamlılık 
ve istikrar içinde iyileşme, gelişme ve yayılmasına 
imkân veren esasları ortaya çıkarmıştı. Bundan vaz
geçemeyiz; uygulamayan vebal içinde kalacaklardır. Bu 
Yasanın en ilginç, yönü, teknik öğretime ağırlık ver
miş olmasıdır. Öğrencileri bilgi, istidat ve kabiliyetle
rine ve toplum ihtiyaçlarına göre yükseköğretime, iş 
alanlarına ve hayata hazırlayan görüşü getirmiştir... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Mehmetoğlu. Efen
dim; müzakerelere başlarken bir hata yapmışız, o ha
tayı tashih etmeme müsaade buyurun. Benden evvel 
idare eden arkadaşımız hem Üniversite Bütçesine ay
rı ve Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesine ayrı sıra yaz
mıştır. Bu itibarla, ayrı ayrı kişisel görüşlerini bildir
mek üzere isimlerini yazdırmış olan sayın üyeler Milli 
Eğitim Bakanlığı Bütçesinde 10 dakika, Üniversiteler 
Bütçesinde 10 dakika olmak üzere 20 dakika konu
şacaklar. Ancak, bunlardan yalnız bir tanesine ismini 
yazdırmış, sıra almış sayın üye 10 dakika konuşabi
lecek, 17 adet üniversitenin müzakeresi bir arada ya
pılacak, hepsine kişisel görüş olarak 10 dakika ayrıl
mış, grup görüşü olarak 25 dakika ayrılmıştır. 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi iki isim yazdır
mıştır. Birisi Üniversite Bütçeleri için, diğeri Milli 
Eğitim Bakanlığı Bütçeleri için. Her iki sözcü de 25'er 
dakika konuşacaktır. Ancak, Adalet Partisi bir isim 
yazdırmıştır, her ikisine de. 

Sayın Mehmetoğlu şimdi soruyorum; Milli Eği
tim Bakanlığı Bütçesinde hakkınızı ayrı, Üniversite
ler Bütçesinde ayrı mı kullanacaksınız, yoksa her-
ikisini birden 50 dakika mı kullanacaksınız? 

AP GRUPU ADINA SAİT MEHMETOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkan, sizden isttirhamım şu 
olacak: Bu konuşmam 25 dakikaya sığmıyor, üniversi
teler bütçesi hakkındaki konuşma süremizden tahmin 
ediyorum 10 dakika gibi bir zamanı almış olacağım. 
Değerli konuşmacılar konuşmalarını bitirdikten sonra, 
sizden ikinci kez geri kalan zaman için konuşma rica
sında bulunacağım. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Mehmetoğlu, şayet bu 
bütçede 5 dakika fazla durumunuzu kuriarabilecekse-
Rİz, CHP'de sözcülerine birkaç dakika fazla müsama
ha edilmesini talep etmişlerdir; Heyeti Umumiyenin 
oylarına sunmak suretiyle her ikinize de müsavi mik
tarda, beşer dakika rica edeceğim. 

AP GRUPU ADINA SAİT MEHMETOĞLU 
(Devamla) — Sayın Başkanım, ben sizi müşkül duru
ma sokmayacağım; 50 dakikamı tıpatıp kullanmak 
isliyorum, fazla bir zaman istemiyorum; ama diğer 
sözcülere bu müsamahayı yapmanız takdirinize kal-
mıştiı. 

BAŞKAN — Hayır, yanlış anlamayın Sayım Meh
metoğlu, üniversite Bütçesinden 25 dakikanızı ayrıca 
kullanacaksınız, burada 5 dakika fazla kullandıra
cağız. 

AP GRUPU ADINA SAİT MEHMETOĞLU 
(DevamJa) — Ben de diyorum ki, bu 5 dakikayı lüt
fedin, üniversiteler bütçesi hakkımızdan verin, 

BAŞKAN — Ö'bür taraftan mı almak isliyorsu
nuz?, 

AP GRUPU ADINA SAİT MEHMETOĞLU 
(Devamla) — Tamam, evet öyle kabul edin, Ben 
fazla zaman almak istemiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun devam edin. 

AP GRUPU ADINA SAİT MEHMETOĞLU 
(Devamla) — Teşekkür ederim. 

1739 sayılı Yasayı bu suretle ifade etmiş oMuk. 
Yay -. Kur da bu Yasanın görüşünün uygulama alam 
olmuş oluyor. 
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15. Tek kitap istemi uzun yılların ıstırabı olarak 
ve bir ihtiyaçtan gelişmiştir. Aynı zamanda şûra ka
rarlan gereğidir. Okul kitaplarının serbest olduğu de
virlerde birçok çevreleri zengin ettiği gibi, bazı yol
suzlukları da beraberinde getirmişti. Esasen birkaç 
yıldan beri ilkokul kitapları Bakanlıkça hazırlanmak
ta ve öğrencilere bedava verilmektedir. Orta dereceli 
okul kitapları da Bakanlıkça hazırlanmalı, Talim ve 
Terbuye'nin sorumluluğu altında geliştirihneMdir. Ka
naatimiz budur. 

16. Eğitim Enstitülerine öğrenci alma işlemi bü
yük boyutlara yol açmıştır. Geçmiş yıllardaki uygula
malar gözonünde tutularak, ilgili okul yönetmelik 
hükümleri çerçevesinde yapılmıştır. Bugün üniversi
telerarası sınav sistemli okul idarecilerini ve Bakanlığı 
bağlamaktadır. 

Esasında ilmi araştırma fonksiyonunu yapan üni
versitelerle Eğitim Enstitülerinin amaçları bir görül
memelidir. Bu okullar öğretmenliği meslek seçenleri 
kucaklar. Bu nedenle öğretmen olacaklarda genel ve 
özel nitelikler aranması eğitimin temel prensibidir. Ni
tekim, askeri okullar da bu paralelde işlem yapmak
tadırlar. Onun için özel bir sınavla ancak tespit edile
bilir görüşündeyiz. 

Şimdi de Danıştay kararım kalkan yapmak sure
tiyle gençleri sokağa döken bir zihniyetle karşı karşı-
yayız. 

3G.1.1978 tarihinde Ankara'da Eğitim Enstitüleri 
öğrencileri tarafından yapılan miting dehşet verici
dir, anlamlıdır. Öğrencileri sokağa dökmenin bir fayda 
sağlayacağı ümidinde değiMz. 

Sayın Bakanın görüşünü kesin olarak bu kürsü
den öğrenmek isteriz. 

Bu memlekette müktesep haklar ihlal edilmeye 
başlanırsa, hiç bir kuvvet haklıyı susturmayaeaktır 
veyahut susturamayacaktır. Buna da Hükümetin mey
dan vermeyeceği kanaatini yaşıyoruz. 

Bu konuda Sayın Başbakanın ve Bakanın beyan
larını senet kabul ediyoruz. 

Bazı kuruluşlar Hükümet icraatının yanlışlığını 
zorlayacaklardır. Nitekim de zorlamış bulunuyorlar. 
Huzur ve ahengin sağlanması ve haklan teslimi gerek
çesiyle bu baskılara iltifat edilmemelidir. 

Dün Sayın Başbakanın bir açıklamasını dinledik. 
İlkokul öğretmenlerine ek ders ücreti verikceğinî 
müjdeledikr. 

Bu beyanda bir açıklık görmüyoruz. Lise öğret
menleri haftada Yasa gereği 15 saat, ortaokul öğret
meni 18 saat, ilkokul öğretmenleri bugün için 25 ders 
okutmak zorunluğu vardır. 
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İlkokul öğretmenlerinin okutmaya mecbur olduk
ları ders saatini 18 veya makul bir seviyeye indirüe-
cekse, bu beyanlarını biz de tasvip ederiz. Yalnız bu 
ayarlama yapılmadan fazla mesai ücreti ödemeye
ceklerini sanmıyoruz. Sayın Bakandan bu konuyu 
açıklamasını bekliyoruz. Zira, beyanların yasal daya
mağı obuası gereği inancındayız. 

Değerli senatörler; 
Zaman çok dar, üniversiteler, teknik öğretim, halk 

eğitimi, sağır ve körlerin eğitimiyle ilgili geniş bir ze
minde düşüncelerimizi açüdamak isterdik. Yukarıda 
genel görüşlerimizin arasmda kapalı olsa da bazı 
ipuçları verdiğimize kaniiz. 

Üniversitelerin bugünkü yönetimi Parti olarak 
özerklik anlayışımız, değişik sistemlere tabi olan üni
versitelerin Anayasa karşısındaki durumları, 1750 sa
yılı Yasada değiştirilmesi gereken maddeler bizleri 
düşündürmektedir. Değişik sistem ve uygulamalara 
ta^bi üniversitelerin sorun ve imtiyazları öğretim görev
lileri ve öğrencileri tedirgin etmektedir. Üniversite
lerin sorunları yığın yığındır. Her gün olup biten olay
lar gözümüzün önünde cereyan etmektedir. Birkaç 
gün önce Ortadoğu Teknik Üniversitesinin bir öğretim 
görevlisi silahlı saldırıya uğramıştır. 

Bu menfur olaya rağmen üniversite kapatılmamış
tır. En doğru yolu seçmiştir. Diğer taraftan Hacettepe 
Üniversitesinin bir öğretim görevlisi silahh saldırıya 
uğruyor, ortalık toz duman oluyor. Bunu neden ve da
yanak kabul ederek üniversite bir yü süre ile kapatılı
yor. 

Bu olay bizleri de üzmüştür ve olayı kınıyoruz. 
Bu karar en azından 15 bin öğrenci ve veliyi mağdur 
duruma sokmuştur. 1978 Mali Ydı Bütçesiyle bu üni
versiteye 818 milyon 900 bin TL. verilmiştir. Duygu
sal ve isabetsiz bir kararın karşısındayız. Düzeltilme
sini sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Eeri ülkeler üniversitelerle ilgili sorunlarını çöz
müşlerdir. Artık biz de değişmez saplantıları bırak
malıyız. Bu çelişkilere son verme zamanı çoktan gel
miş ve geçmiştir. 

Değerli senatörler; 
Kuşkusuz Milli Eğitimde darboğazlar vardır. Uzun 

süre devam da edecektir. Geçmişin, bilhassa saltanat 
döneminin ihmalleri, hızlı nüfus artışı, mali kaynak
ların sınırlı olması gibi faktörler Milli Eğitimimizin 
çağdaş seviyeye yükselme hızına etken olmuştur. 

Cumhuriyet Hükümetlerine yarım asar içinde her 
alanda büyük hamleler yapma görevi düşmüştür. İGe-
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üşmeler, kanımızca göz alıcıdır. Er geç gücünü tarih
ten ve Atatürkçülükten alan kuşakların irfan kervanı 
durmayacaktır, bu yurtta. Türkiye bilen ve düşünen 
inşaatlarla tıklım tıklım dolacak ve yarınlar büyük 
Ulusumuzun zaferleriyle açılacaktır. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (AP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Üniversite Bütçesi konuşma zama
nınızdan 5 dakika aldınız, 20 dakika hakkınız kaldı. 

Sayın Kadri Kaplan Milli Birlik Grupu adına bu
yurunuz. 

MB GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (Tabii 
Üye) — Sayın Başkan, Sayın Senatörler, Sayın Bakan, 
Sayın rektörler; 

Bakanlığın ve üniversitelerimizin değerli mensup
larının da hazır bulunduğu bu bütçe üzerindeki Grup 
görüşlerimizi sistemin yetersizliği üzerinde toplamak 
istiyoruz. Bu sistemde uygulanan; yani Milli Eğitim 
sisteminde uygulanan Devlet politikamızdan bahset
mek suretiyle de konuşmamızı bitirmek istiyoruz. 

Böyle bir konuya doğru ve kapsamlı tırmanabil
mek için de doğru bir yaklaşımı bulmaya çalışmak 
istiyoruz. Bunun için sisteme doğrudan doğruya geç
meden evvel kısa bir giriş yapmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar; 
Her şeyden önce konumuza daha doğru bir biçim

de yaklaşımı sağlayacak olan bir olguyu vurgulaya
rak saptamak istiyorum. Bu, sanayileşme ve kentleş
me olgusudur. Hızlı bir kabuk değişimi olayı ile kar
şı karşıya bulunduğumuz açıktır. Geleceklerin biçim
lendirdiği kırsal bölge yaşamından kopan yığınlar dur
durulması güç seller halinde sanayi ve hizmet bölgele
rine hızla akmakta ve kentleri sarmaktadır. Milli Eği
timimizle bu olgu arasında çok yakın bir ilişkinin bu
lunduğuna inanıyoruz ve Milli Eğitimimize verilecek 
yönün de bu olgu içinde aranması gerektiği fikrini ta
şıyoruz. 

(Bu görünüm aslında beklenen ve kaçınılmaz olan 
bir yapısal değişikliğin elbette ki, asıl dinamiğini tem
sil etmektedir. Bu hareketliliğin ortaya çıkardığı itici 
yapıcı gücü ciddi olarak tanımak gerektiğine inanıyo
ruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eskiden lafı ve edebiyatı çok yapılan halk ve köy

lü sözü ve onun büyük gücü şimdi gözler önüne tama
men serilmiş durumdadır. Kentleri boyutlandıran ve 
onun tüm hizmetlerini oluşturan ve yüklenen bun
lardır. Sanayi çarşılarının ve sanayi kuruluşlarının 
emek gücünü oluşturan (Sistemimize çok yakın bir 

ilişkisi olduğu için ortaya koyuyorum) temel tekniği
ni yürüten de bunlardır. Bu köylü vatandaşlarımız
dır, kırsal bölgeden kopan insanlar ve onların küçük 
çocuklarıdır. 

Yalnız ulusal bütçemizi değil, aynı zamanda sı
kıntılı darboğazlarda sıkışan ulusal haysiyetimizi de 
(Altım çizerek arz ediyorum) kurtarmak için ter dö
kerek, hatta horlanmaları göğüsleyerek milyarlık dö
vizleri sağlayan da yine bunlardır. 

Bu kentleşme olgusu bir zamanlar sözü çok edi
len halk ve köylünün gerçek yüzünü, gerçek gücünü 
böylece ortaya sermiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kalkınmış çağdaş ulusların 200 yıldan uzun bîr 

süre önce başlayıp sonuçlandırdığı bu toplumsal ya
pıyı yenileyiş, bu uluslaşma sürecine biz ciddi Olarak 
ancak Cumhuriyetle girmiş, Atatürk devrimleriyle 
köklü yapısal düzeltmeleri başarıp, birkaç dönemeci 
döndükten sonradır ki, bugünkü hareketliliğe ulaşmış 
bulunuyoruz. Bunun da kısaca öyküsü budur. Cumhu
riyet döneminin büyük faziletinden ve milliyetçiliğe, 
ulusçuluğa yaptığı büyük katkıdan elbette burada bah
setmek gerekli olur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Kırsal bölgeden koparak kentlere akan insan yı

ğınlarının itici ve yapıcı gücü, (Madalyonun diğer ta
rafı) toplumsal yarar amacına kesin öncelik verile
rek kullanılamadığından; ortaya, dayanaksız, dışa kar
şı rekabet gücünden yoksun, tüketim eğilimleri pom
palanmış kitlelerin gereksinimlerine yetişebilmek için 
çoklukla çürük çarık mal üreten garip bir tüketim 
sanayi çıkmıştır. Bu da olgunun bir yönüdür. 

Aynı biçimde tahrip edilmiş doğa güzellikleri ya
nında, kendi dış görünümünü de çirkinleştiren, iç 
yapısındaki dengesizlikleri ve çelişküeriyle tehlikeli 
boyutlara doğru sağlıksız olarak büyüyen biçimdeki 
kentleşme de, elbette ki çok düşündürücüdür. Milli 
eğitimimizin nereye oturması gerektiğini bulabilmek 
çin bu olgulara dikkatle göz atmak mecburiyetinde

yiz: Kasabalar sadece maddi boyutlarla kentleşirken, 
yüzyılların içerisinde değerlerini yaratmış ve kültürle
rini kurumlaşhrmış olan büyük kentlerimiz, bilindiği 
gîbi çok şeylerini de kaybetmektedir. Büyümemiz böy
le cereyan ediyor. Bu konuda sadece İstanbul'u ha
tırlatmak sanırım yeterli olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu giriş bölümünü altları çizilmiş birkaç cümle 

ile bağlamak istiyorum: 

— 9 — 
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Kesinlikle saptamalıyız ki, kırsal bölgeden kopan 
milyonlar ve bunlar aracılığıyla halen şimdi köylerin
de yaşayanlar zayıf ve ömürsüz bir tüketim ekonomi
siyle büyük sakıncaları da beraberinde getiren sağ
lıksız bir kentleşmenin belirleyici gücü haline getiril
mişler. îşte bu gücü, gerçekten kendisini ispatlamış 
olan o büyük kitlenin bir noktada hangi fonksiyonla 
karşı karşıya kaldığı burada açık olarak gözükmekte
dir. Yaratılan çirkinlikler içerisinde yaşamaya zorla
nan bu yığınların, aynı zamanda kalitesiz ve sağlıksız 
tüketimin başlıca müşterisi haline getirilmiş olması, 
ekonomiyi bir kısır döngüye sürüklemiş ve toplum
sal oluşumu temelde çarpıtnıışhr. 

Onun için temeldeki bu yanlış oturumun üzerin
deki üst yapının bütün kurumları, şüphesiz ki, onun
la uyumlu olarak hareket edememekte ve çağdaş yö
ne doğru yönelememektedir. Bunun için toplumun 
kazandığı hareketliliğin ve dengeleyici akıcılığın se-
vİHdiriciliği yanında (O akıcılık, bu kentleşmenin bir 
sevindirici tarafı var elbette) çağdaşlaşmanın gerektiği 
değerlere ve değer yargılarına erlşcıneyiş, hatta yer yer 
onlardan kopuş da çok düşündürücü olmaktadır. Mil
li eğitimimizin dikkatlerine sunulacak noktalardan bi
risi budur. 

Bu tahribatın giderilmesi için gelecek birkaç ku
şağa ödenmesi çok uzun sürecek bir borç senedinin 
aktarıldığım söylemek herhalde gerçekçilik olacak
tı*. 

Sayın senatörler; 
Biz, kalkınma ve çağdaşlaşmamızın gerçek yönü

ne oturtulması ve hızlandırılması için alınması gerek
li ilk ve asıl önlemin, insgan gücünün eğitilmesi ol
duğuna inanıyoruz. Bu tabloyu düzeltmenin tek çıkar 
yolu elbette ki, bu insan gücünün faziletlerini, gücü
nü açıkça ortaya sermiş olan bu büyük kitlenin çağ
daş yönde eğitilmesidir. Konuya böylece el atmış bu
lunuyoruz. 

Milli eğitimimiz felsefesinden amaç ve hedef
lerine, niteliklerinden ilkelerine kadar, sistemin tüm 
dayanaklarını ivedilikle eğitilmeye muhtaç oîan bu in
san yığınlarının yaşantısında onun yüklendiği tarihi 
görevde aramalı, bu yığınları temsil eden insan tipini 
asla abartmayarak; iyi kötü taraflarıyla, çirkin güzel 
taraftarıyla, uygar, gayrı uygar taraftarıyla, asla 
abartmayarak sade ve gerçek durumuyla temelleri ola
rak ele alıp, işte bu insanîmizi; bize neler yaptığını 
biraz evvel arz ettiğim o büyük kitleyi yetiştirmeli, 
çağdaşlaştırmalı ve yüceitmeliylz. Türk toplumu; ancak 
böylece yücelecek, böyle çağdaşlaşacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk toplumunun çağdaş uygarlığın saygın bir 

üyesi haline gelebilmesinin başkaca hiçbir yolu yok
tur kanısındayız. Bu büyük görevi başarabilmenin ilk 
koşulu olarak da (Altını çiziyorum ve dikkatlerinize 
arz ediyorum) çağdaşlaşmış olan ulusların eğitim sis
temlerine sabırla ve azimle ulaşma yerine, zorunlu 
kaynaklan yaratmadan ve olanakları bulmadan, taklit 
yoluyla onlara benzeme hevesinden kurtulup, yukarı
da tanımladığımız insan yığınlarımız tümden kavraya
cak ve başlayan bir büyük hareketi doğru hedefler 
yönünde geliştirmek için onlara gerekli bilgi ve bece
riyi verecek olan nitelikli bir eğitimi öncelikle dili
yor ve bu konuda da şunları öneriyoruz: 

Bizim kanaatimiz, bu hazırlıklar yapılmadan, bu
günkü belgelerimizde; Temel Eğitim Kanununda, plan
larda, programlarda ve bütçelerde gerçekten güzel bir 
üslup içerisinde ve gerçekten hepimizi büyüleyen kav
ramlar ve sözcükler bulunarak çok güzel laflar edil
miştir; ama hazırlığımız tam olmadan geçilmiştir, bu 
sisteme. Biz bunu, bu sisteme geçerken, milli eğitim 
reformunu da ve Üçüncü Planın başlarında açık açık 
arz etmiş idik. Şimdi daha derli toplu, daha sistemleş-
tirilmiş olarak bunu arz ediyoruz. 

Örneğin çok yönlü eğitim ele alınmış ve çözümle
yici beyin yetiştirmek için fonksiyonel eğitime çok 
küçük yaşta geçen o endüstriyel eğitim; 19 ncu Yüzyı
lın kapitalist ekonomilerinin yarattığı eğitimden ço
cuk yaşını yukarıya almak iç!n dünyanın giriştiği ha
rekete biz de hemen katılmışızdır. Oysa ki biz daha o 
çağa geimemişizdir. Fonksiyonel eğitim sistemimizi 
baştan aşağı bozmuşuzdur. Seçmeli derslerle bir orta
okul yaratmışızdır ki, eskisinden beterdir bugün işe 
yaramazlığı bakımından. 

Almanların mesela Gimnasium'unu ele aldığınız 
vaki;, 13 yıl sürer; 12 yıl değil, 11 yıl değil ve çeşitlen
dirilir. Onların akademilerini aldığınız vakit, 11 nci 
yıldan geçer, 12, 13 ncü yılını bulur, üniversitenin ön
cesinde bir eğitim verir. Biz, akademileri bu türden 
çıkarıp üniversite ile boy ölçüşmeye götürmüşaizdür. 
O çeşitliğe bir taraftan giderken; yani insan zekası
nın daha büyük yaşlarda; mesela bugün 15-16 yaşma 
doğru itiliyor, ondan evvel tamamen entellektüel eğitim 
veriliyor, katiyen branşlaşmaya geçilmiyor; ama biz, 
tersini müdafaa ediyoruz şimdi burada. Çünkü ihti
yaçlarımız bu. Çünkü olanaklarımız bu, kaynakları
mız bu. Buraya bilhassa dikkatinizi çekmeme müsaa
de veriniz. 
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önerdiğimiz eğitimin niteliklerinden aklımıza ge
lenleri topluca burada arz etmeli İstiyoruz : 

Birincisi, öğrenimi o ölçüde ve öylesine örgütle-
meliyiz ki, kalkınma çabalarını, niteliksel temele otur
tarak hızlandırıp, (Başka türlü hızlanamaz kalkınma 
çabası) baştaki insan yapumzı işte bunun için böyle 
eğitmeliyiz. Kadını erkeği birlikte, köylüsünü kentlisi
ni birlikte Hakkâri'liyi Ankara'lıyı birlikte ve aynı te
mel nitelikte yetîştiremezsek; bu toplum, temelinde 
niteliksel bir sağlamlığa oturamaz ve kalkınması ko
lay kolay hızlanamaz. Böylece toplumsal boyutlara 
eriştirmek için çağdaş temel kültür ve temel teknik; 
çağdaş temel kültürle teknikten bahsediyoruz; yük
sek seviyeli bir şey değil. Cinsiyet ve yaş gözetilmek
sizin toplumun bütününe götürülmelidir. 

Bir başka nitelik, temel tekniğin toplum tabanına 
hızla ve kapsamlı biçimde yayışması için de temel eği
timin ilk kademesine dayalı olarak örgün ve yaygın 
nitelikte iki eşit ağırlıklı fonksiyonel eğitime geçilme
lidir. Hemen arz edeyim; dünyanın aldığı yolun biraz 
değişiğidir bu. Aynı yol değildir; bilhassa bunun üze
rine parmak basmak istiyorum. 

Ulusal kaynakların ve insan gücünün en doğru ve 
verimli hiçimde kullanılması içftı yeteri kadar yüksek 
vasıflı bilim adamı ve teknoloji uzmanı nerede ola
naklı ise, orada ve maliyetine katiyen bakılmadan ye-
t!iştirilmeîi!dir. îşte bu yaygın platform üzerinde de 
daraltılmış insan gücü, teknoloji ve bilim gücü; ancak 
böyle sağlanacaktır. Bunların miktarı az olabilir; fa
kat nitelikleri çok yüksek olmalıdır. Toplumu tümü 
He kavrayacak sürekli ve kapsamlı bir eğitim için ör-
g|ün ve yaygın eğitim sistemleri bilinirini organik ola
rak tamamlayan ve bütünleyen bir model içine otur
tulmalıdır. 

Sayın arkadaşım ADP Grup Sözcüsünün, çok şey
lerine; teknflk ve yönetsel olarak söylediği bütün her 
Şeylere katılıyorum. Ayrıca onu arz edeyim, bazı po
litik kısımlarına katılmıyorum. Fakat teknik söyledik-
lerin!in hepsine tamamen katılıyorum, bu noktanın 
üzerine iyice basiti ve doğrudur. Yalnız, doğru olma
yan tarafı şu; öyle iş/leıriiyor, biraz sonra arz ere
ceğim. 

Kültür ikiciliğini kaldıracak ve değer yargılarım 
çağdaş yönde geilştirecek. Çok önemle duruyoruz bu
nun üzer iride : Biçimde programlanmış bir eğMfrn; 
örgün ve yaygın ne olursa oîsun her kademede, han
gi çağ nüfusuna hitap ederse elsin, hangi kademede 
olursa olsun, yaygın olsun, örgün olsun, eğilim uygu
lamalarının anaiîkeîerinden biri her programa girme

li, âdeta besme'tsi olmalıdır ki, bu toplum çağdaşla-
ş^biîsin. Çağ gerisine götürme çalbaJan da foöyîelikie 
başarılı olamasın. Bu niteliklerden birinin eksikliğinin 
ya da eksik Uygulanmasının sistemin tümünü esasın
dan bozacağı ve eğitimi felsefesinden ve amaçların
dan saptıracağı kanısındayız. 

Onun içindir ki, bunları girişilecek hazırlıklarla 
göZönünde tutulur umuduyla bütçede takdiıierintize 
sunuyor ve yeni bir reform hazırlıklarına başlanılma
sını ve gecîkme'den Eğitim Şûrasının toplanması ko
nusundaki umutlarımızı Saym Bakana ve sayın rek
törlere arz etmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğitim sistemimizin yetersizliği ve işleyişi üzerin

deki aksaklıkları belirtmeye, geçmeden önce, sistemi 
temelinden yoksun kılan bir boşluğa dikkatinize çek
mek istiyorum. 

Sistemin tüm mekanizmaları bu boşluktan etkilen
mektedir. O da, eğitim felsefesinin yokluğudur kanı
sındayız. Onun içindir ki, sistem temelinden aksa
maktadır. Filhakika, hepimizi etkileyen birtakım de
yim ve kavramlar ve cömert T>içimde seçîimiş sözcük
lerle hem de dikkatli bir üslup içinde ilgili belgelerde 
yerini almış olan milli eğitimimizin amaçlarını biliyo
ruz. Ne çare ki, iîk bakışta çekici bir etkisi oîan bu 
ifadeler, beilrîi bir felsefe içerisinde yorumlanama-
yınca bütünleştirici ve sürükleyici gücünü kaybetmek
tedir Ve çok şaşırtıcıdır; Temel Eğütim Kanunundaki 
amaçlan okuyayım beğenmeyecek hiçbir kimse yok
tur; ama hiçibir şekilde o amaçların yönünde eğitimin 
yapılmadığını da görüyoruz. îşte talblo meydanda, ay
rıca izana da lüzum yok. 

Bu ned'ir acaba? 
Örnek İsterseniz; işte bu amaca göre yürütülme* 

si gereken eğitim ve onun işleyişi ve alman sonuç. 
Arkadaşlar; 

Bu durumda örneğin, Büyük Atatürk'ümüzü sev
meyi, çağdaş, modern, demokratik Türk toplumunu 
yaratma özleminin vazgeçilmez bir gereği sayanlar ite, 
O'nu sevmemeyi, yine modern uygarlığın bir ürünü 
o'an özgürlükçü demokrasinin arkasına sığınarak ka
mufle edenleri aym amaca yöneltelbilmen'in bir yöîu-
rm bulmak mecburiyetindeyiz. Bu insanlar bizim in-
sanlarımızdır ve hal böyle cereyan etmektedir, bu
nun bir yolunu bulmalıyız. Çünkü inanıyoruz ki, olay
lar özgür ve laik düşünce ile kavranalbMğiııde, dün
yamızın hayranlıkla andığı bu Yüce İnsanı elbette ki, 
önce Türk olduğunu söyleyenler sevecektir; eğer ka
falar laik olursa, eğer düşünceler özgür olursa. Ger-
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çekten eğitimin temelinde bir boşluk vardır, değerli 
arkadaşlarım. Vardır ki, bu durum ortaya çıkmakta
dır. 

Onun için her amaçtan, her ülküden önce öneri
yoruz. Bu ülkü lafından da korkmayalım; yani, ülkü 
ülküdür, hepimizin bir ülküsü vardır; mili ülkümüz 
var, şu var bu var tabii. Türk insanı Türk eğitiimfinin 
felsefesi olarak seçilecek olan özgürfüçü demokratik 
dünya görüşüne ve yaşam hiçimine inançla bağla
nabilecek bir düşünceye ve laik vicdan içerisinde ye-
tiştirilmeHMİr. Bizim önerdiğimiz nniffli eğitim felsefesi 
budur. Yani, bizim yen! bulduğumuz, icat ettiğimiz 
yeni bir şey değil; çok kimseler de aynı şeyi Söylü
yor; ama bunu bütün belgelerin temeline açıkça oturt
malı, bütün programlarda derin çizgiler'iyle belirtme
liyiz ki, o süsîü laflar buna göre yorumlansın ve kit
leler bir hedefe gitsin. 

Ta!biatı gereği tek yanîı olan doğmalara dayalı bir 
eğitimin tarihin her döneminde kavrayışsız ve hoşgö
rüsüz tikler türettiği, bunların da dar kafalarının dı
şındaki her şeyi düşman görüp, onu yakıp, yıkmaya 
yöneMigi açıkça görülmüştür; rejimlerde de göriiyo-
ruz. Bu sökmüyor, sökmediği için de, demokratik öz
gürlükçü dünya görüşü ve yaşam biçimine uygun ka
falar eğitmeye mecbur olduğumuzu anlamış bulunu
yoruz. Hepimizin de bunda ittifak hafinde olduğu
muzu sanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu gerçek, doğrudan doğruya eğitim felsefesiyle 

ilgili olduğundan bunun üzerinde özenle duruyor ve 
Sayın Bakandan ilgili tüm belgelerde gerekli düzelt
menin yapılmasını bekliyoruz. Tabii bunların bir kıs
mı da ya!sal. Bu hususun kültür felsefemizin de teme
lini oluşturması, kültürle eğitimin doğal bağlantısının 
gereği olacaktır elbette. Amaçların yeniden düzeltil
mesinde ise, yeni kaynaklar aramanın gereksizliğini 
'bePlrtmek isterim. Çünkü, anayasalar benimsenen dün
ya görüşünü ve yaşam biçimini somutlaştıran model
lerdir. Anayasamız da, eîbette ki Türk ulusunun amaç
larını düe getirmekte (İşte, «Milli demokratik, laik, 
sosyal hukuk devleti» ilkesi ve Anayasanın başında, 
«Şuna şuna» dayalı bir Devlet) ve Türk halkı, elbet
te ki çocuklarının buna göre eğitilmesini de beklemek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Artık özetle de olsa sistemin temel noksanlığı ile 

aksaklıklarını açıkça belirtebilmek olanağına sahip 
bulunduğumuzu sanıyorum. (Tabii bizim için, kendi 
düşüncemiz, Grupumuzun düşüncesi bakımından) Ön

ce tartışmasız biçimde ka/bul edilmektedir ki, «listem; 
organik bağlantıları kurulmuş olan ve eğitime muh
taç çağ nüfusunu belirli kategorik yaş gruplarına gö
re; yatay ve dikey olarak kapsayan bir bütünleşmiş 
modelden tamamen yoksundur. Lafta vardır; ama bu 
model yoktur. Şöyle ki; 

örgün eğitimi alalım ele. Biri yükseköğrenîmSn so
nunda, öbürleri de temel eğitimin birinci, ikinci ka-
demeleilyle, ortaöğretimin sonunda; yani şimdiki ilk
okul, ortaokul ve lise sonunda diyelim, iş hayatına çı
kış kanalları olan (Üç yerde, bir de en sonda) btir ka
psül devre kabul ederseniz, örgün eğitimi ve dekine 
çakışı, üniversite sonrası çıkışını bir kenara bırakırsa
nız, geri kalan üç çıkıştan zorunlu olarak hayata atı
lan çocuklarınız, gençler'imiz, ilkokul sonunda % 52, 
ortaokul sonunda % 50 ve lise sonunda % 801 bul
maktadır. Bu sistemin yapısı böyledir. Bunun çağ nü
fusuna göre bugün için anlamı, 12 - 13 yaşiannda 
1 nfflyon, 15 - 16 yaşlarında 180 bin, 18 - 20 yaş
larında 80 bin civarındaki çocuk ve gencimizin bir üst 
öğrenime geçemeden yaşam kavgasına atılmakla kar
şı karşıya kalmasıdır. Bugün sistem bu. Bugünkü 
iUkoku'iar, ortaokullar ve liseler, iş hayatı için ne de
rece geçerli bilgi ve beceriyi veriyorsa, bu çocuklar da 
iş hayatında işte o kadar faydalı olacaklardır. Başka 
da şekli yoktur bunun ve o kadar olmaktadır. Türk 
toplumu da kalkmmasım bu kadar yürütebilmekte
dir, insangücü bakımından. 

Bu rakamları sadece bir beş yıllık için katlarsa
nız dahi, karşımıza, vağm gerektirdiği bilgi ve bece
riyle donatılmadan iş hayatına salıverilen Milyonlar 
çıkmaktadır. Türkiye'nin insangücü davası böyle yü
rümektedir. 

Olaya biraz daha yakıridan bakıldığında, ilk ve 
»ıtfaokul sonunda hayata atılanların % 10'unun bile 
mesela kursîar'a ve pratik okullar yoluyla mesleki ve 
vknik yaygın eğitimden geçirilmediğini de görürüz. 
O halde gerisi, işte Sanayi Çarşısında ustasından, kal-
~asıridan gördüğü ahlak kaidelerine, gördüğü teknik 
^üce göre yetişip teknik ordumuza katılmakta ve ma-
ilnel^îimlzi çalıştırmakta, elektro dizayn gruplarımı
zı çalıştırmakta, sanayiıriizi de omuzlamaktadır. Yapı 
ba. Bunu değiştirmemiz lazım. Eğitim deyince, Türk 
eğitimi bunu değiştirecek bir nitelik, bir nicelik ka-
zanmahdır. 

Ortaöğretimdeki durum da bundan parlak değil
dir. Bunların % 40'ının kayıtlara göre mesleki ve tek
nik örgütten geçtiğini düşünsek bile, (Bugün kaydımız 
öyle) bunun yarısından çoğunu imam - hatip öğre-
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»imli gençler oluşturduğundan, teknik adam müktarı 
% 15'e düşmektedir. Veriler bu. 

Açıkça görülüyor ki, örgün eğitim sistemi, nicelik 
'bakımlından yetersiz ve nitelik bakımından da üreıti-
me dönük değildir. Bu gözüküyor. Bu sistemin hayata 
açılan yatay çıkışlarına; yani ilkokulu, ortaokulu bi
tirenlere, lise ve benzerlerini bitirenlere yaygın eği
tim sistemi organik bağlantılarıyla monte edilmediğin
den, tüm eğitim sistemimiz her eğitim kademesindeki 
çağ nüfusunun yarısından fazlasını teknolojik bilgi ve 
beceri eğitimlinden yoksun kişiler olarak iş hayatına 
salıvermektedir. 

Değerli arkadaşlarım,, 
Akla takılan bir soru T ar burada; üretime dönük 

olmayan bu eğitimin bize çok pahalıya gelip gelmedi
ği. Acaba çok pahalıya mı geliyor?.. Milyarlar sarfedi-
yoruz. tik ve ortaokulların bugünkü programlarıyla 
hayata atılan milyonlar için bu kademelerde harca
nan parsların yerinde olduğunu pek Söyleyecek du
rumda değiliz. Bunların büyük kısmıyla örgün fonk
siyonel eğitimin ve mesleki teknik yaygın eğitimin 
desteklenmesini çok daha yararlı görüyoruz. iste on-
ıden dolayıdır ki, çok Süper kalkınma noktasına gel
miş toplumların vardığı eğitim sistemine biraz dalha 
ters düşen, onîann 40 - 50 sene evvel kullandığı bir 
sistemi biz mutlaka kullanmalıyız diye ısrar ediyoruz. 
O noktada yapacağımız şeyler de var, o ayrı. 

Sayın arkadaşlarım, 
tşte sistemimizin en belirgin noksanlığı Ve aksak

lığı buradadır, bu hususa planlarda ve bütçe gerek
çelerimde de açıkça değinilmiştir. Okumuşsunuzdur, 
açJklça bu iş'n başarılamadığı vardır oraîarda. Buna 
rağmen ce'saretîe bir hamleye de girişilememek'te'dir. 
Biz işte girilirin diyoruz, Yo&sa yapılanları küçümse-
miyorcz. Çok şeyler yapıldı, çok mesafeler alındı, ya
pılmak istendi, düşünüldü, en azından düşünce sis
temi ortaya getirildi; ama tatbikata, yani hayata uy-
duruîamadı. 

Değer]; arkadaşlarım, 
Şimdlk'i Hükümetten beklediğimiz, hayati bir önem 

taşıyan bu hamleyi başarma'sıdır. Bu yapısal değişik
liğin yanında, yine yapısal nitelikli şu değişiklikleri 
de çolk kalın çizgileriyle ve hatta satır başlarıyla öne
riyoruz; çünkü her biri ayn kurumlaştırılacak ve çe
şitlemen1 bir tarzda ele alınacak konular. 

Değerii arkadaşlar, 
İBk ve ortaokullar sistemli bizce kaÜdırılmaîı. Dört 

yıEık îScokuîda verilecek genel kültüre dayalı dört yıl
lık fonksiyonel eğnime; yani sekiz yıllık temel eğiti

me geç^melM'ir. Görüşlümüz bu. Dalha evvel de tek-
rarîamıŞiik bunları. Bunun şimdiki bütçelerle gerçek-
'îeşdbileceği kanısındayız. 

Klasik İdeler için zorunlu olan bugünkü ortaokul 
öğrenimi, (Zorunludur onun için talbii) bu kademede
ki öğrenimin % 30ı'unu geçmemeli, % 70 oranındaM 
bölüm, branşlı temel tekniği veren, teknik temel okul
lara dönüştürülmelidir. Böylece temel eğitimlin ikinci 
dört yılı, genel temel okullar ve teknik temel okul
lar olarak düzenlenmiş olacaktır. Bunun bir anlamı 
da, bugüne çevirirsek, genel ortaokullar, teknik orta
okullar glıbi olacaktır. Bu sure'tle 15 - 16 yaşlarındaki 
körpe delikanlılarımız bu çağın istediği bir başka genç 
nüfus olarak teknik orduya katılacaklardır, simdik! 
gibi değil. 

'Sayın arkadaşlarım, 
(Bir meseleye dalha değinmek istiyorum. Dünyanın 

hiçbir yerirtde salt mesleğe dönük okulların lise ola
rak adlandırıMığı görülmemiştir. Yetersiz bir özenti 
ile bu durumun ortaya çıktığını da biKyoruz. Bu du
rumun düzeltilip, ortaöğretimin genel Hseler, teknik 
liseler, teknik okullar ve meslek okulları adıyla ku-
rumîaŞtınlmasırida yarar yardır diyoruz. Bu geriye dö-
ıüş nalsıl yapılır, ne derece yapılır bilemiyorum; ama 
başlangıçta bunda ısrar ettik yapılmaması için, şim
di de yine ısrar ediyoruz. Genel ve teknlik lîsefer 
% 40, teknik ve meslek okulları da % 60 oranındaki 
çnğ nüfusunu eğitecek biçimde sistem içinde yer al
malıdır. Böyîece fonksiyonel teme! eğitimle tam bir 
«yum sağlanacak ve irtsangücü planlamamızın istek
leri yerine getirümüş olacaktır. Bu sistemde genel ve 
tekn'-k îİKÎer, üniversitelere ve yüksek me'slek ve tek
nik okurlarına kaynaklık yapacak, teknik ve meslek 
'dkuijan ise esil göreviyle iş alanlarına kaynak oîur-
keı?, îîyııı zamanda mezunlarına yüksek teknâk ve me's
lek okullarına dikey geçiş fırsatını da tanıyacaktır. 

Yry - Kur'a da şimdi geleceğim. Sayın arkadaşım 
Sait Mchmetoğîu'nun dokunduğu Yay - Kur'un bir 
faydalı tarafı var. Tam işte buraya geçmenin temel
deki; ortaöğrenimdeki temeîi de bu öîması lazım ge
lir; ama biz Yay - Kur^u başka bir türiü tanımlaya
cağız. 

Bugünkü sistem üzerinde dikkatli bir operasyonla 
'bu düzenleme yapı'aibilir kanısındayız. Sayın Ba
kandan bıı önerimizi hiç değilse alıcı bir gözle he
saba kaitmasım diliyoruz. 

BAŞKAN — Saym Kaplan, Üniversiteler Bütçesi 
üzerinde konuşma hakkınızdan da devam ediyorsu
nuz. 
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MB GROPU ABINA KADRİ KAPLAN (De-
vamîa) — Evet, devam ediyorum efendini. 

Değerli arkadaşlarım, 
Yükseköğrenim üzerinde söyleyebildiğimiz, daüıa 

doğrusu söyîeyegeldiğiniiz şunlardır : 
Yükseköğrenimin üniversiteler şemsiyesi altında 

topBamnası yanlıştır. Bunu mütemadiyen burada söylü
yoruz. Yanlıştır; çünkü bugünkü üniversitelerimiz 
üniversite olamıyorlar arhk. Yığılmalar halinde olu
yor. Kentlerdeki yığınlaşmayı, bir de ünîversitelerü 
yığınlaşma haline sokarak birikirine uyumlu hale sok
mayalım. Zaten birinc'i'si yanlış. Üniversite eîlbette 
ki (Sayın Milli Eğitim mensuplarının karşısında söy
lememe izlin veriniz) «Niçin?» ve «Neden?» sorula
rını yanıtlayacak beyinler yetiştirmelidir; ama «Na
sıl?» ve «Ne biçimde?» sorularının yanıtlanmasını 
da uygulayıcı kafalar yetiştirecek olan yüksekokulla
ra bırakmalıdır. Üniversiteyi rahat bırakmalıyız. Ta
mamen böyle çalışmalıdır. Nasıl ve hangi zorunlu
luklarla ortaya çıktıkları bilinen ve üniversiteye denk 
Ibir eğitim verdikleri de açık olan akademiler soru
nu, bunların fakültelere dönüştürülmesi ve bunlara 
bağlı yüksekokulların da Bakanlığa bağlanması biçi
mlinde çözümîenmeîliir, diyoruz. Kaçıncı defadır bu
nu arz ediyoruz. Zor bir şey, kabul; ama her gün 
daha çok taüıkim ediyor kendini, günahları da yok 
bunların. Üniversiteye denk eğitim verdikleri de açık
tır bugün. O halde nedir bunlar?.. Kanunlarına ba
karsanız, ayrı ayrı bir şeyler bulabilirsiniz argüman, 
tartışmalar 'için. Üniversite varsa, bunlar nedir?.. 
«Efendim, onlar üniversiteden daha geri, daha pra
tik eğitim veriyor.» denir. Hayır, aynı eğlî'nıi veriyor. 
Bir çare bulunuz değerli arkadaşlarım. 

•Eğsr AhnanyaMivk'i sisteme henzeimck istiyorsak, 
o tcmaınen değişik. Likenin sonuna, üniverslten'in ev-
veüne oturfalmuş, akadem'iyenler ayrı bir şey. Biz
de öyîs başiadı, üniversiteyle aynı seviyeye ge'ML Bu 
zaten bizde meraktır. Dikkat ederseniz hep boyuna 
sattya'3 özenliden doğuyor; ama bir zaruretten doğuyor. 
Çünkü, E33yaî İcbarı değişik tutuldu toplumda. Ker 
şey başlan yarmış alınınca bu olda. Çocuk haklı ola
rak dip'cma İsliyor. Buna kim ve nasıl çare baiar 
bilemiyoruz. Zor bir şey; ama bu çarpıklıkla da gede
ceği kanaaîinde.deği!iz. 

Arkadaşlarım, 
«Az Uîiiveıciie, çok yüksekokul.» Bu formülü d's-

vamiı söyiedük. Kapanmamızın gerektirdiği insangü-
cünün kaçınılmaz bir sonucudur. Az üniversiteyle, bir
kaç yerde toplanmış üniversiteyi kastetmiyoruz, dağı

tılmış; ama az üniversiteyi kastediyoruz. % 20 -
% 80 oranlı. % 20 üniversiteden çıkacak genç, % 80 
yüksekokuldan çıkacak genç. 

Yükseköğrenimin tümüne, araştırma, teknoloji 
üretme, öğretim üyesi yetiştirme gibi pahalı ve güç 
olduğu ve aynı zamanda örgütsel ve yönetsel özellik
ler de isleyen görevleri veremeyiz. Oysa ki, şimdi biz 
boyuna onları vermeye çalışıyoruz, onlar da boyuna 
ba haklan almaya çalışıyorlar. Bü görevler ünîvers*-
tenindir ve sanıyoruz ki, üniversitelerimiz; ancak böy
le çağdaşîaşa'bilecektir, başka türlü çağdaşlaşmasının 
olanağı yoktur. 

Üniversiteler masraflı müesseselerdir. Üniversiteye 
parayı vermeye mecburuz. Öğrei'im üyesi yetiştirecek, 
araştırma yapacak, teknoloji üretecek; ama siz mü
temadiyen üniversite kapılarını zorlarsanız, bu işi 
yapamaz. 

Simidi haklı olarak bir husus çıkıyor karşımıza; 
üniversiteler kapasite artırsın, bünyesine alsın. Bir 
tedibir, doğru, aklımıza geliyor; ama temelinden yan
lış. Şimdi içlin bir zaruret g M görüyoruz; çünkü sis
temi buna göre kurmuşuz, onun için de ünilversiteler 
diretmesin, öğretim üyesi miktarı bu kadar çoğaldı, 
onun karşısında oranı değiştirmedi, öğrenci de alsın 
diyoruz. KendSm'izi haklı gflbi de görüyoruz. Bir nok
tada da haklı; ama bize göre düzen temelinden yanlış 
olduğu için bu haklılık sonunda bizi yanlışa götüre
cektir. 

Üniversiteler kendi bünyelerinde açtıkları yüksek
okulları terketmelidir ve Yay - Kur'un bünyesindeki 
yüirsekoküliar, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 
yüksekokullar tamamen ayrı bir sta'fii halinde yilne 
yükseköğrenim veren; ama «Nasıl?», «'Ne biçimde?» 
soruİErına cevap verecek uygulayıcı beyinler yetiştire
cek olan müesseseler o'malı; ama üniversitenin o 
•çok önem*i, çok çağdaş; çağdaş filan değil, geleceğe 
yönelik oTaıı görevine, teknoloji üretme görevine, 
arr-şhrma görevine de üniversiteler serbest bırakılma
lıdır. Bunun da tek çaresi; bol para, küçük üreiverlsl-
te, yaygın üniversite, az insan ve seçilmiş insan. 

Diinyanm çek yerinde ileri teknolojiyi kabuBen-
miş toplumlara ulaşmak İstiyoruz; ama niye olgun
luk imtühanmı bırakıyoruz o halde; hepsimde öJjgun-
îa'k var. Olguriîuğa hazırüanmiamış bir İtalyan, bir Al
man, bir İııigiliz, bir Fransız üniversiteye devam ede
biliyor mu? Edemiyor; ama biz onu hem bırakıyoruz, 
hem Ebelerimizi 11 sınıfa getiriyoruz, hem de üniver
siteye bir şemsiye görevi yapıp bütün insanları ora-
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ya yığmaya çakışıyoruz. Üniversiteler de arttöc perişan 
bir vaziyette yıkılıp kahyor. Durum görüşümüze gö
re. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yaygın eğitim, örgün eğitimden de berter ve karı

şık bir çıkmaz içindedir bugün. Oysa ki, bu tür eği
time, örgün eğitimden zorunlu olarak iş alanlarına 
dönen 11 - 16 yaş grupundaki çocuklarımızın teknik 
biîgi ve beceri bakımından eğitümesi için, örgün eği
tim kadar mufrtaç olduğumuzu bilmem ki yinelemeye 
ihtiyaç var mıdır? En azından örgün eğitim kadar bu
gün, bu kademede yaygın eğitime muhtacız. Aslında 
Bakanlık, mesleki ve teknik yaygın eğitimi yüriitme-
lîdir. Kanaatimize göre, genel yaygm eğitim ve külttür 
işlerini Devletle halkın gücünü birleştirecek bir kuru
ma bırakmalıdır. 

Bu konuda üç yıl önce Parlamentoya verilmiş olan 
bir yasa önerisini incelediklerinde, Sayın Bakanın bu 
hazırlığı benimsenmeye değer bulacağını umarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Mektupla öğretimden başlayarak bugünkü duru

ma gelen Vay - Kur çabası, (Değerli arkadaşımdan 
bir farkımız var; ama temelde beraberiz.) adı, statüsü, 
Bakanlık bağlantısı ve şimdiki işlevleri bakımından 
kaıvramsaî ve yönetsel karışıklıklara neden olmakta
dır. Haîfruld doğru görev yapmaktadır. Bir noktada, 
örgün ve yaygın eğitimlerin birbirlerinin yöntemleri
ni kullanması olağan sayılsa da ve hatta zorunlu olsa 
da bir yaygın eğitim kurumunun, örgün eğitim yap
tırıp onun diplomasını vermesini olağan sayamıyoruz. 
Farkımız buradadır. Bu çelişki çözülüp Yay - Kur*un 
öıgün eğJiim bösüraü katiyen bozulmadan ve hatta 
tekvCye cdlîerck, gerekirse başka bir ad altında Mes
leki ve Teklik Yiik&lköğrelİLVn Gen'el Müdürlüğüne 
bağlanma'ıdir. 

Bir d'e ye'Skî çahşmaisı var. As'ında Mesleki ve 
•Tek-Jjk Yükseköğretim Genel Müdürü hâkim olmalı
dır bıın'Uara. O işi arıyoruz. 

(Sayın Mdhnıetoğlu burada açıkça söyledi hangi 
tip insan yetiştireceğini. 

Bu Yay - Kur'un bünyesindeki açık öğrei'im bölü
mü de ilgili yerlere bağlanabilir. Mesela, eğitim ens
titülerinin tamamlama meseleleri gibi... 

Değerli arkadaşlar; 
Aslında, görüşümüze göre, Bakanlık merkez örgü

lünü tümüyle yeniden şemaîaridırmak (Belki buna "bir 
tfırs-s-î bulunacak, Bakanlıktaki arkadaşlaTimız da ist'i-
yor bunu) ve adlandırmak daba rasyonel bir çaba ola
caktır. Biraz karıştı; bir zaman geldi artık. 

iSayın arkadaşlarım; 
Çocuklarımızın bir yabancı dilden yoksun olma

ları bu çağda en büyük noksanlığımız, uluslararası 
iîişküer bakımından hatta kusurumuz olmaktadır. Ku
surumuz oluyor. Çareyi, yoğunlaştırılmış kesintisiz 
programlar uygulanmasında görmekteyiz. Bu prog-
ramOar için önce dil dersleri mecburiliktten çıkarılıp, 
seçimli dersler içine sokularak çocuklara sevimli gös
terilmelidir. Bu bir öneri. Düşündük nasıl olur, di
ye. Uygulama için düşünülebilir. Çocuğa yabancı dil 
eğitimi vaöışi geliyor, yabancı geliyor. Halbuki hiÇ 
de öyîe değil. Evvela nasıl sevdirebiliriz?.. En modern 
metotlara dayah ikişer, üçer aylık yaz kurslarıyla ve 
gerekirse ortaöğrenim süresine hiç duraksamadan bir 
yıl ekleyerek, yalbancı dil sorunu mutlaka çözülmeli
dir. Değer bu : Ortaöğretime bir sene eklemek bu
nun için değer. Türk Devleti bu yüzden çok sıkıntı 
çekiyor. Zaten bizim liselerin seneleri dâğerlerindlen 
çok geri. Bu sisteme geçildikten sonra yükseköğreni
min, sadece ünjversOte girişi için hatırı sayılır bir dil 
barajı konması ve üniversitede de dil öğrenimlimin 
alynı yöntemlerle sürdürülmesi yalnız yüksek düzey
deki bilim ve teknoloji insanımızın sıkıntılarım değil, 
Devlet hayalımızın her alanında çekilen yalbancı dil 
sıkıntılarım kesinlikle çözümleyecektir kanaaiüindey'iz. 

Bu önlemlerin hakkaniyetli olması bakımından, 
olanakları kisır yörelerin çocukları için Devletin et
kin destek önlemlerini de almasını zorunlu görüyo
ruz. Yabancı dil sorununa böyle bir kesin Çözüm geç
tiren önlemlerden sonradır ki; esasen her bakımdan 
hakJıhk ve eşitlik sınırlarını aşan kolejlerin mevcudi-
y etine şa.ıplh,e':Cz hiç gerek kalmayacaktır. Şimdi bir İ3ı-
üyz'ç!;ır; ama büyük farklılıklar yaratmaktadır. 

Değer Ti arkadaşlanm; 
D:iha öncelerde d'eğindiğimıiz; fakat hl'çbir yanıt 

akmadığımız, bilimsel ve teknolojik ter!"m ve kav-
raırsîarıa dM Sorununu yeniden ortaya getirmek isti
yoruz. Bu konuda bütün Batı dilleriyle Slav kökenli 
delerin, kîa's'ük Batı dillerine dayandığını biliyoruz. 
Vakiiyle, CunrJhuriyetten önce bir çare oîarak düşü-
.öüliüğü gibi, ba konuda eCbeıîte ki Arapça'ya dayana
cak değilz. Çünkü, söz konusu olan bilim ve teknolo-
jOdC-r. Esa'sen, bundan aynlarsk iSc ve ortaöğretim 
için kendi terimlerimizi mükemmelen yaratmış ve be
ğeni iîe kullanılır hale gelmlşizdir. 

Tüs'k diıi 50 yıîlik bir çabalama da eng'n bir kay
nak ve türetme gücüne saQı"p olduğunu da ispatlamış
tır. Anealk, sorun bilim ve teknolojinin bütünlüğü 
açısından yine Orta'da ve yamiı verilmemiş olarak dur
maktadır. 
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Batılda lise, (Klasik Mse demek Miyorum) aynı za
manda klasik bir Batı dili de öğreten kurumdur. 
Bunun amacı bilim ve teknolojinin temel diline gire
bilmektir. «®iz ne yapmalıyız?» sorusunun en doğru 
yanıtını uzmanianna bırakıyor ve Sayın Bakandan 
d^ha fazla beklemeye tahammülü olmayan bu konu 
İçin çahşmayı başlatmasını ve Şûra gündemline aldır
masını rica ediyoruz. 

Değerli arkadaşlar; 
Kültür ikiciliği konusunda da birkaç söz söyleme

me izin veriniz. Türk dilline, ulusal örf ve gelenekle
rimize sırt çevrilmesiyle başlayan ve geçmişi çok es
kilere dayanan kültür ikiciiîiğine kesin çözüm, Atatürk 
Devrimiyle aranmış ve bulunmuştur, daha evvel değil. 

Uygulanan laik düşünce ve eğitimle baskıdan kur
tarılan ulusal değerlerin gün ışığına çıkarılması ve 
çağa yöneîtilmeisi çok hızlanmıştır. Şimdi bile bütün 
tökezletme girişimlerini göğüsleyerek, bu hızlı süreç 
içinde, ulusal hedeflere doğru yol almış gidiyoruz. 
Belki farkında değiliz; ama böyle gidiyoruz. 

Batının yüzyıllar önce başlattığı reform ve röne-
sans hareketleriyle terketmiş olduğu kaderci tipin ye
rine geçer mi?.. Özgür insan tipinin, çok eskiden ge
lişmesiyle erişilen bugünkü yönetici insan tipine kar
şın; dünyâda ba insan tipinin egemen olmasına kar
şın, toplumumuzda hâlâ kaderci insan tipinin toplum
sal bir kural haline getirilmeye çalışılması akıl ala
cak bir şey değildir. 

Yanlış anlaşılmasın, yadırgadığımız bunlar değil. 
Bu zlhnliyete basit iktidar kaygılarıyla şans tanınması, 
bu zihniyetin milli eğitimin içerisinde bile yuvaîan-
m3:iiîa olanak verilmezdir. Bunu yadırgıyoruz. Din
sel eğîîlmle bu öğretimden geçen insanlarımız var ol
ma nedecbrini bir kenara iterek, kendi hizmet sınır
larını aşarak ve laik eğitimle boy ölçüşmek hevesine 
ka l ı r la r sa , bunun sonunda Türk toplumunu, özellik
le Türk gençlerini birbirine düşman yığınlar haline ge
tirmekten kurtulanamaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu durum Anayasaya aykırıdır; Anayasa dışıdır, 

çağa aykırıdır, çağ dışıdır. 
Değerli arkadaşlarım; 
Alevilik, Sünnilik çatışmasını da bu açıdan yorum

luyor, butum ulusal birliğimize karşı işlenen bir hı-
yansiî oldağu kanisim taşıyoruz. 

Değerli ErkaSdaşîaran; 
Dinsel kaynaklı öğrenime dayalı okullar bulun

malı; ancak gerçek ihtiyaç ölçüsünü asla taşmama-
lı ve hizmet sınırlarını da aşmâmahdır. 

Siyaset adamları laikliğe saygılı olduğu sürece, 
halamızın ne ölçüde olgun ve uygar hareket ettiği ör
nekleriyle belli olduğundan, önce siyaset ada<m!aniH-
za bu tehlikeli ve Türk halkım da artık tedirgin eden 
SiMıla oynamamalarını hatırlatmakta büyük yarar 
görüyoruz. 

BAŞKAN — 5 dakikanız var efendim. 
MB GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (TaSbü 

Üye) — Teşekkür ederim efendim. 
Laik ve özgür düşünceye dayalı demokratik dün

ya görüşünü benimsemiş toplumlarla, anayasalarını 
buna göre düzenlemiş devletler için ciddi ve dürüst 
davranış biçimi budur. Hükümetin bu konuda açık 
olmasını ve Büyük İnsanın kurduğu laik Cumhuri
yete layık insanlar olarak hareket etmesini bekliyo
ruz ve bunu izleyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Küîtür ikiciîiğinin, ulusal birlik açısından en teh

likeli bir örneğine, henüz damgasını taşıdığımız bir ayı
bına da değineceğim : 

Milyonlarca kardeşimizi en azından 1>irer Vatandaş 
olarak Türk dilinden yoksun katmasının bu büyük 
ayıbını özel çabalarla ve hızla ortadan kaldırmaya 
meclburaz. Bu çabalar, ilgili bakanlıkların bu konu
ya ayırabilecekleri olanakların planlı bir bütünlük 
içerisinde uygulanmasıyla, kısa sürede etkisini gös
terebilir, gösterecektir. Bu hareketin başlamamasını ve 
sonuçlanana kadar ısrarla sürdürülmesini Sayın Ba
kandan bekliyoruz. Çaresiz değiliz; Türkiye Cumhu
riyeti bu yapısıyla, bu vatandaşlarımıza, bu kardeşle
rimize vatandaşlık dilini ögretememeden yoksun ka
lırsa, bu ayıbı hiçbir şekilde sikmeyiz. 

•Sayın arkadaşlarım; 
Milli eğitimde uygulanan Devlet politikasına da 

değ'nerek, konuşmamı bitireceğim. 
Eğer okuma denen bir şey varsa, eğer öğretmen 

- öğrenci ilişkisi denen bir şey varsa ve eğer okula ve 
öğretmene saygı denen bir şey varsa; o halde bugün
kü Türk milli eğitimi derin bir çöküntünün içerisinde
dir. Bu çökünîü dışa vurmuş olan anarşiyle de dam-
ga'aEiarşlır. Yüreklerimiz burkularak dilimizden dökü
len bu söz.îr İçin yerinme ve dövünme zamanı da geç
mektedir. 

Okulların sağh sollu zoi'baîıkîarın ya da çağ dışı 
özentilerin eğitim merkezi ve karargâhı, Devlete ve 
ailelerine nice paralara ve sıkıntılara mal «lan, öğ
rencileri de bu zorbalığın militanları haline sokma 
sevdasının Anayasamızda onun felsefesi olan özgür
lükçü laik demokratik rejime karşı nasıl ibir hiyanet 
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haline dönüştüğü ibretle seyredilecek bir sonuç ola
rak karşımızda durmaktadır. 

Bu Hükümet gerçekte böyle bir çöküntüyü dev
ralmış ve onu durdurmak gilbi, güç ve tarihsel bir gö
revle karşı karşıya kalmıştır. Bunu başaracak kimse
lere minnet ve şükranlarımız büyük olacaktır. Çün
kü, inanıyoruz ki, sosyal bir çöküntü olayı olan bu 
durum şimdi önlense bile, asıl etkilerini ileride gös
terecektir. Türk toplumu, bütün işlevlerini etkileyen 
bu çöküntünün sonuçlarına çare aramak için ileride 
çok sıkıntı çekecektir. Geleceğe uzanacak olan so
nuçları bugün için önleyebilmek elimizde olmasa da, 
hiç değilse daha ötesini kurtarmaya çalışmalıyız. 

Bu konuda bütün ilgililerin vicdanları, inadın de
ğil, insafın emrinde olmalıdır. Durumu sadece eleş
tirmenin ve karşılıklı suçlamanın da çare bulucu bir 
tutum olacağım sanmıyoruz; ama her çöküntünün te
dirgin edici birtakım düzenlemeleri ve önlemleri ge
rektirmesi de kaçınılmaz olmaktadır. 

Uygulamada rejimin kurallarına bağlı kahnmalı-
dır. Değer yargılarına dayanılmalıdır. Önce acil bir
kaç operasyonla durumu kurtarmak, hemen ardından 
girişilecek köklü önlemlerle geleceği güvence altına 
almak gerekmektedir. Bu konuda Hükümete yardımcı 
olabilmek ve sonrası için de hukuk devleti düşünce
sinin ve kamu vicdanının üzerinde birleşeceği bazı 
yönetsel geleneklerin oluşmasına katkıda bulunmak 
amacıyla bazı önerilerde bulunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunların en önemlisi ve asıl kaynağı, mahkeme 

kararlarına saygılı olmaktır. Kararın ya da karar sa
hibimin beğenilip, beğenilmemesi söz konusu değil
dir. Bu yüzdendir ki, uygulanmamış tek karar kal
mamalı, bunları daha önce geciktirenler hakkında yö
netsel ve yargısal kovuşturmalara başlamalı, Devle
te yüklenen maddi ödemelerin de bunlara dönüştü
rülmesine çalışılmalıdır, ki bir-daha yapılmasın. 

Ayrıca, milli eğitimi anayasal ve yasal amaç, he
def ve niteliklerinden saptırma konusunda tahribata 
neden olmuş yetkili ve ilgililer hakkında da gerekli yö
netsel önlemler alınmalı; bu yönde oluşturulmuş kad
rolar varsa, bunlar dağıtılıp gerekiyorsa düzeltici 
kovuşturmalara da girişilraelidir : Okulları siyasal 
nitelikli eylemlerin, üsleri, sağlı sollu hiç ayırım gö
zetmeden ve karargâhları, öğrencileri de, sağh - solllu 
ve şeridta dayalı, îaboratavar basıp mescit yapmak is
teyenler de dahil. Yerlere ve görevlere göndermeli, 
haklarında gerekli yönetsel ve yargısal kovuşturma
lara geçilmelidir. Yasaları aykırı olarak alınmış yeni 
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personelin ilişikleri kesilmeli, bu konuda kusurlular 
hakkında kovuşturma yürütmelMir. Müktesep hak
lara sadık kalarak. 

Böylece durumları belgeleriyle belli olanlar için 
girişilecek olan ve tamamen yasalara dayalı bulunan 
önlemler dışında şu flkirdenmiş, bu fikirdenmiş, şu
nu yapmış, bunu yapmış gibi, bugünlerde çok geçerli 
oîan teHkin ve isteklerin bir teki dahi itibar görme
meli, gerçekten böyle bir durum olsa da bunlara şans 
tanınmalıdır... 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, lütfen bağ
layınız. 

MB GRUPU ADINA KADRİ KAPLAN (De
vamla) — Bağlayayım efendim. Üç dakika müsaade 
eder misiniz acaba? 

Artık iktidarlar değiştikçe evrak memuruna ka* 
dar herkesin tedirginliğe düşmemesini, tutunup yük
selebilmek için gammazlamanın geçerli bir yol olma
dığının öğrenilmesini, Devlet yönetiminin özel amaç
lar için bir barınak ve parasal kaynak olmadığının 
kafalarda yer etmesini diliyoruz. 

Okul - öğrenci ve öğretmen - öğrenci ilişkileri açı
sından öğrencilikle bağdaşmayan davranışları belge
lenmiş oîan tüm öğrenciler konusunda ve bazı ön
lemlere girişilmesi gerekiyorsa da bunların adli ko
vuşturmayı zorunlu kılan suçları dışındakiler için bu 
defalık hoşgörüîü davranıîmasında yarar vardır ka
nısındayız. Onun için, Bakanlığın ve Hükümetin ens
titüler için aldığı tedbiri benimsiyoruz ve destekli
yoruz. Bu çocukların hepsi suçlu görülmemelidir. 

Yeni eğitim sistemleri içerisinde hepimiz bir po
tada eğitilmeye muhtacız. Yukarıdaki ölçüler içerisin
de kalacak bir düzeltmenin tüm çevrelerce benimsene
ceğini, hiç değilse kamuya karşı inandırıcı bir tarz
da çıkılamayacağını sanıyoruz. Bu ivedi önlemlerin 
hemen arkasından şunlara da ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlar; 
Kanımızca öğretmen, Cumhuriyetimizin Anayasal

ınızda açıkça belirlenmiş ilkeleriyle, yasalarda saptan
mış eğitim felsefesi, eğitim amaçları gibi, politik içe
rikli olmakla birlikte genel pol'rika sayılmayacak 
oîan büyük ilkelere, ülkülere ve kurallara bağlı kala
rak bunların ödünsüz ssyîînüeusü oîiîîaî;; zr,zs!k öğ= 
retmen günlük politikaya bulaşmak konusunda çok 
hassas bulunmalıdır. Bugün buna dikkat edilmemek
tedir kanısındayız. 

Değerli arkadaşlar; 
Öğretmene saygı ve okula bağlılık mutlaka sağ

lanmalı, öğretmene karşı işlenecek suçlar için etkin 
ve hızlı sonuç alınacak yasal esaslar getirilmelidir. 
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Değerli arkadaşlar un; 
Sanırım ki, verilen müddet içerisinde konuya kıs

men de olsa bir yaklaşım sağlayıp, düşüncelerimizi 
sizlere arz edebilmek olanağını bulduk. Diliyoruz ki, 
Türk uîusu adına nice minnetler ve zorluklarla ayrıl
mış olan milyarlar bu büyük uzmanların, bu ülkücü 
insanların elinde Türk demokrasisinin, özgürlükçü 
Türk demokrasisinin yücelmesi, Türk Anayasasının 
yerleşmesi ve bunların eseri olan Türk kalkınması
nın desteklenmesi için kullanılacaktır. Böyle umuyo
ruz ve böyle diliyoruz. 

Sizlere Grupum ve şahsım adına derin saygılarımı 
sunuyorum. (CHP ve MB Grupu sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Çetin, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına. 

CHP GRUPU ADINA YUSUF ÇETİN (Adıya
man) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun say
gıdeğer üyeleri; 

1978 Mali yılı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi üze
rinde CHP'si Senato Grupunun görüş ve düşüncele
rini yansıtmak için huzurunuzda bulunuyorum. 

Sayın Senatörler; 
Türk Milletinin, kaderde, kıvançta, tasada ortak 

bölünmez bir bütün halinde olduğu Anayasa kura
lıdır. Bu kurala göre, halkımızın milli eğitim olanak
larından, milli eğitim nimetlerinden de eşit olarak ya
rarlanması gerekir. 

Yazının icadının üzerinden 7 bin yıl, Cumhuriye
timizin kuruluşunun üzerinden 55 yıl geçtiği halde, 
nüfusumuzun % 46'sını içine alan 19 milyon yurt
taşımıza okuma ve yazma öğretememiş bir ülkenin 
parlamenteri olarak; 

Her dersin ayrı öğretmeni olması gerekirken, 460 
ortaokulunda tek öğretmen, 444 ortaokulunda iki 
öğretmen çalıştıran, bir ülkenin parlamenteri olarak; 

1 100 köyünde, 10 binden fazla obasında ilkokul 
bulunmayan, okul binası olduğu halde öğretmensizlik 
yüzünden 5 bin köy okulunun kapısına kilit vurmuş, 
öğrencilerini sokağa salıvermiş bir ülkenin parlamen
terleri olarak; 

Partizan uygulamaları sonucu; okulları, üniversi
teleri, öğrenci yurtları komando işgali altında bulu
nan, öğretmen liseleri, eğitim enstitüleri, diğer yüksek 
öğretmen okulları parti ocağına dönüştürülen, bir ül
kenin parlamenteri olarak; 

Okullarında, caddelerinde öğretmen kanı, öğren
ci kam, vatandaş kam akıtılan, evleri bombalanan, 
bankaları soyulan, kısaca can güvenliğinin ve eğitim 
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özgürlüğünün ortadan kalkmış olduğu bir ülkenin 
parlamenteri olarak, 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz al
mış olmanın üzüntüsünü fakat bundan sonra düzeler 
ceğine olan güvencemizin sevincim taşıyoruz. 

Çizilen bu tablonun, yıllardır, nurlu ufuklardan, 
büyüyen, kalkman Türkiye'den, ağır sanayi hamle
lerinden söz eden iktidarlar için, milli eğitim sorunu
muza gerekli ilgiyi göstermeyen geçmiş iktidarlar için, 
bir utanç belgesi, olması gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Milli eğitimimizin sağlam temeller üzerine otur

tulması, Türk halkının isterlerine yanıt verecek biçim 
ve öze ulaştırılması, kısır siyasal çekişmelerin dışın
da tutulması gerekir. Türkiye'nin geleceğinde söz 
sahibi olacak gençlerimizin, özgürlükçü demokrasi
ye bağlı, yurdunu ve ulusunu seven, çağdaş düşünceli, 
üretken ve insancıl duygular taşıyan aydınlar olarak 
yetişmesi buna bağlıdır. 

Milli eğitimimizi bu içeriğe kavuşturmak için 
onun, dününü, bugününü ve bugüne gelinceye kadar 
geçirdiği aşamaları bilmemizde yarar vardır. 

Milli eğitimimizin dününü ve bugünkü durumunu 
iyi bihnezsek, onu, iyi değerlendirip gerekli dersi al
mazsak, milli eğitimimizi içine düştüğü bunalımdan, 
kargaşadan kurtarmamız, ona işlerlik kazandırmamız 
çağdaş insan yetiştirmek için yeniden düzenlememiz 
olanaksızdır. 

Bugün, yurt sorunları üzerine insafla eğilen her 
vatandaşın üzüntüyle izlediği bir gerçek vardır. İyi 
insan, iyi vatandaş yetiştirmeyi amaç olarak benim
semesi gereken milli eğitimimiz, bir eğitim ve öğretim 
sorunu olmaktan çıkmış, bir asayiş sorunu, hem de 
Türkiye'nin içine düştüğü bunalımın, kargaşanm, kar
deş kavgasımn önde gelen unsurlarından biri olmuş
tur. 

Öğrenci olayları diye adlandırdığımız anarşi, okul 
sınırlarını aşmış, toplumun her kesimini huzursuz 
etmeye, sosyoekonomik durumumuzu etkilemeye baş
lamıştır. 

Değerli arkadaşlarını; 
Türk milli eğitimi, durup dururken bu duruma 

gelmemiştir; Türk genci, durup dururken, birbirine 
düşman olmamıştır. Milii eğitimimizin dejenere edil
mesi, gençliğin düşman kamplara ayrılarak birbirle
rini öldürecek kadar insanlıktan uzaklaşması, Türki
ye'nin dışa bağımlılıktan kurtulamaması, Atatürk'ün 
açtığı ışıklı yolun kapanması, bazı kötü niyetli kim
seler tarafından bilinerek, istenerek, planlı ve prog
ramlı bir biçimde oluşturulmuştur. 
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Bu oluşumu sergilemek, nedenlerini enine boyu
na irdelemek için biraz gerilere gitmeye geçmişi ka
rıştırmaya, belleklerimizi zorlamaya gereksinme du
yuyoruz. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Atatürk ve İnönü döneminin Milli Eğitim Bakan

ları, değerli eğitimcilerimizden Mustafa Necati, Va
sıf Çınar, Hasan Ali Yücel, Kurtuluş Savaşımız so
nucunda kurulan yeni Türk Devletinde, Atatürk'ten, 
İnönü'den aldıkları direktif ve gördükleri yardımlar
la Türk milli eğitiminin işlerlik kazanmasında, kişi
liğini bulmasında ve olumlu yolda ilerlemesinde bü
yük çabalar göstermişlerdir. 

Türk halkını çağın isterlerine göre yetiştirmek; 
ilimde, teknikte, sanatta ve edebiyatta, dünya stan
dartlarına uygun çağdaş kafalar üretmek için, milli 
eğitimimizde köklü ve yapısal değişikliklere gidilme
sine inanan bu değerli eğitimcilerimiz, milli eğitimin, 
diğer yurt sorunlarından soyutlanamayacağına da 
inanıyorlardı. 

TcpiumooJ *:* cisononıik yapıyı değiştirmeden, mil
li eğitimdeki çağ dışı, iskolastik, köhne, tutucu, tüm 
yapısal bozuklukları değiştirmek, onu, çağdaş, dev
rimci, yaratıcı, akılcı ve demokratik eğitim biçimine 
dönüştürmek olanaksızdır. 

Toplumsal ve ekonomik yapıda, köklü bir değişik
lik yapılmamasına karşın, milli eğitimdeki yapısal 
bozuklukları kaldırmak yolları aranmış, bunun bir 
oranda çareleri de bulunmuştur. 

Öğrenimde birliği sağlamayı amaçlayan, Tevhidi 
Tedrisat Kanunu, bunun için çıkarılmıştır. 

Öğrenimi zorlaştıran, çocuklarımızın, gençlerimi
zin yetişmesine engel olan ve kültürümüzü kısırlaştı
ran Arap harfleri, bunun için değiştirilmiştir. 

Laik dünya görüşünün toplumsal hayatın her ala
nına egemen olması, bunun için istenmiştir. 

Türk dilinin yabancı diller boyunduruğundan kur
tarılıp, özbenliğine dönüştürülmesini amaçlayan Türk 
Dil Kurumunun, Türk Tarihini bilimsel gerçeklere 
dayandırmayı amaçlayan Türk Tarih Kurumunun 
kurulması, bunun için istenmiştir. 

Gençliğin okul dışında geçecek boş zamanlarının 
en iyi bir biçimde değerlendirilmesinde, okuma ve 
öğrenme gereksinmelerini karşılamasında sanat ve 
edebiyat alanında yetişmesinde, Türk kültür değer
lerinin varlığını korumasında ve çağdaşlaştırmasında 
büyük etkinliği olan halkevleri, bunun için açılımş-
ür. 

Eğitimde, çağdaş öğretim yöntemleri ve müspet 
bilime ağırlık veren müfredat programlarının dü-
Ienlenerek, eğitim hayatına egemen kılınması, tekno
lojinin ve sanayinin istediği yapıcı ve yaratıcı güce 
sahip, üretken ve becerikli teknik eleman yetiştirmeye 
yönelik sanat okullarının açılması, bunun için öngö
rülmüştür. 

Dünya bilim ve edebiyatının ölmez eserlerinden 
Türk halkının da yararlanmasını sağlamak için yap
tırılan klâsik eser çevirileri, konservatuvarlar, Dev
let tiyatroları, halk kitaplıkları açılması bu yapısal 
değişikliği gerçekleştirmek için başvurulan ve olum
lu sonuçlar alınan atılımlardı. 

Sayın Senatörler; 
Bu saydığım eğitim ve kültür atılımlarının içinde 

biri vardı ki; yetiştirdiği öğretmenlerle, Türk edebiya
tına kazandırdığı yazarlarla, eğitimimize ve edebiya
tımıza büyük katkıda bulunmuştur. 

Türk zekâsının, Türk yaratıcılığının benzersiz bir 
buluşu olan, uzun ömürlü olmamasına karşın, halkı
mızın belleğinden aiîkuss^-i:!, Cügiin bile boşluğu dol
durulamayan ve özlemi çekilen bu eğitim kuruluşla
rı, Köy Enstitüleriydi. 

Köy Enstitüleri, Türkiye gerçeklerine en uygun 
biçimde öğretmen yetiştirmeyi planlayan, Türk Hal
kının kısa zamanda okuma yazma olanağına ulaş
masını amaçlayan büyük bir eğitim uyanışı, çok bü
yük bir eğitim atılımıydı. 

Kentte doğmuş, kentte büyümüş, kentte okuya
rak öğretmen olmuş gençlerin her türlü uygar ola
naklardan yoksun, kuş uçmaz, kervan geçmez köy
lerde, halkımıza yararlı biçimde öğretmenlik yapması, 
onun sosyoekonomik yaşantısını değiştirici, geliştiri
ci girişimlerde bulunması olanaksızdı. 

Köylerimizin okula kavuşması, köy halkının eği
timin nimetlerinden yararlanması, köyde seve seve 
görev yapacak, köy yaşantısına ayak uyduracak, köy
de yaşamaktan bezginlik, bıkkınlık duyup, şehire kaç
mayı tasarlamayacak öğretmen yetiştirilmesine bağ
lıydı. 

Köylülerin, salt okur yazar olmaları da yeterli de
ğildi; okulda öğrendikleri bilgiler ekonomik durum
larının düzelmesine yardımcı olmuyorsa, o eğitimin 
köylüye ne yararı olabilirdi? 

Köye gidecek, orada görev yapacak öğretmenin, 
köylünün işine yarayacak her türlü bilgi ve beceriyle 
donatılması gerekiyordu. 

Köy çocukları köyünden alınıyor, köy özelliği ta-
I şıyan enstitülerde yetiştiriliyor ve köye öğretmen ola-
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rak gönderiliyordu. Kökünden, kökeninden ayrılma
dığı için köyde çalışmayı yadırgamıyor, halkına ya-
bancılaşmıyor, içinden çıktığı topluma öğrendiklerini 
en iyi biçimde öğretiyor, köyün kültürel gelişmesin
de çok büyük bir etken oluyordu. 

Türk köylüsünün çağın ve toplumun isterlerine 
uygun, Atatürk'çü, ilerici ve devrimci bir doğrultuda 
yetişmesi bir kısım gerici ve sömürücü çevreleri ür
küttü. Bozuk düzenden yararlanan ağalar, tefeciler 
ve bir kısım politikacılar el ele vererek Köy Enstitü
lerini kapattılar. 

Köy Enstitülerinden yetişen bir ozan, bu olumsuz 
davranışı, o zaman şöyle dile getirmişti: 

«Elinizden mi aldık, tapulu mülkünüzü, 
Sırtınızdan mı soyduk, sırmalı kürkünzü, 
Beyler, ağalar nedir, öyle ise derdiniz, 
Biraz da biz okuduk, yoksa çok mu gördünüz.» 

Evet, çok görülmüştü. Köy çocuklarının okuma
sı, öğretmen olması, köyüne ışık, köyüne bilgi götür
mesi, köyünün insanlarını uyandırması çok görülmüş
tü. 

Işıktan korkanlar, köylünün aydınlanmasını sindi-
remiyenler, bu büyük eğitim atılımım engellemişler, 
doğmadan öldürmüşler, köylü yine kötü yazgısı üe 
başbaşa kalmıştır. 

Köy Enstitüleri, bu büyük eğitim kuruluşları içine 
girdiğimiz demokratik ortama uydurularak yeniden 
açılması en büyük dileğimdir. 

Sayın senatörler; 
Çıkarları bozulanlar, salt köy enstitülerini kapat

makla da kalmadılar; büyük umutlarla başlatılan eği
tim ve kültür atılımlarının hepsini yozlaştırdılar. 

İlk iş olarak halkevlerini kapattılar. Türk dilinin 
yabancı sözcüklerden arınmasına karşı çıktılar. Türk 
tarihini bilimsel gerçeklerden uzaklaştırıp şoven duy
guların körüklendiği efsane ve masallarla doldurdu
lar. Abdülhamit, «Ulu Hakan» olarak ilan edildi. 
Atatürk devrimleri her bakımdan sarsılmaya başladı. 

Yurt dışından getirilen uzmanlar tarafından eği
tim ve öğretim programlarımız değiştirildi. Okulları
mıza sokulan barış gönüllüleri ile milli eğitimimizin 
millilik vasfı zedelendi. Türkiye'nin gelecekte teknik 
eleman yetiştirmesinin önüne geçilmesi için ortaokul
larımızda başlı başına bir ders olan ve ayrı kitapları 
bulunan, fizik, kimya dersleri kaldırıldı. Fizik, kim
ya ve tabiat bilgisi dersleri birleştirilerek üçü bir ders 
haline getirildi ve bunlara fen bilgisi dersi adı altın
da bir tek not verildi. Solucanın sindirim sistemini, 
salyangozun içyapısını bilen öğrenci, fizik ve kimya 
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derslerinden zayıf not da alsa, hiç bir şey de bilmese, 
sınıf geçirildi. 

Modern matematik uygulamaları ile çocuklarımı
zın, gençlerimizin kafaları allak-bullak edildi. En ba
sit dört işlem problemlerini çözemez duruma getiril
diler. 

Orta dereceli okullarda, borçlu sınıf geçme ve 
bazı hallerde de ders görmeden, bedava sınıf geçme 
yöntemleri yönetmeliklere girdi. 

Kendi ülkemizin gerçekleri bir yana itilerek, ku
ramsal, ezbere ve işe yaramayan bilgilere ağırlık ve
rildi. Öğrencilerin milyonlarca saati ve Devletin mil
yonlarca lirası bu gereksiz, kuramsal bilgiler için har
candı. 

Sayın senatörler; 
Miîli eğitimimizin bunalımların, asayişsizliğin kay

nağı olmasının sorumlusu, 27 yıldan beri bu ülkeyi 
yöneten, oy uğruna, iktidarda kalma uğruna, gerici
lere, tutuculara, faşistlere ödün üstüne ödün veren, 
fakat eğitim düzenimizi yurt gerçeklerine uygun bir 
biçimde değiştirmek için en ufak çaba göstermeyen 
iktidarlardır. Bu iktidarların en bağnazı, en acımasızı 
ve en kanlısı ise, 33 ay işbaşında kalan cephe hükü
metleridir. 

Bu hükümetler faşist unsurları bünyesinde taşı
mış, gelişmesine, yayılmasına, azgınlıklarını artırma
larına neden olmuştur. 

«Okulları ve Devlet dairelerini ele geçirmek de
mek, Devleti ele geçirmektir.» deyip bu amaca yöne
lik davranışlar içinde bulunan bir partiyi içinde ba
rındırmıştır. Anayasamıza ve diğer yasaların bağla
yıcı hükümlerine rağmen, Türk halkına eşit muamele 
edilmemiştir. Vatandaşlar, cephelere bölünmüş, bir 
bölümüne milliyetçi, diğer bölümüne başka adlar 
vermişlerdir. Anayasa kurallarına uyulmamış, Danış
tay'ın verdiği kararlar uygulanmamış, Atatürk Dev
rimleri, Atatürk ilkeleri bir yana itilmiştir. Büyük bir 
öğrenci çoğunluğu, Devletin polisi ile de takviye edil
miş, bir avuç eşkiyanın, bir avuç ırkçı, şoven, şeriat
çı zorbanın elinde oyuncak haline getirilmeye çalışıl
mam*. Okullar kapatılmış, öğretmenler kıyılmış, sü
rülmüş, öğrencilerin okuma özgürlükleri ve yaşam 
hakları ellerinden alınmıştır. 

Saym senatörler; 
Cephe hükümetleri döneminde, Milli Eğitim Ba

kanlığı içinde filizlenen ve tüm öğretim kurumlarında 
yaygınlaşan, faşist ve şeriatçı unsurların, Atatürk düş
manlarının, Atatürk'e karşı Devrimlerine karşı, Ana
yasaya karşı, bilinçli Türk aydınına karşı nasıl bir 
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eylem içinde olduklarım ibretle gördük; bu acı ger- t 
çeği bütün çıplaklığı ile, içimiz burkularak, yüreği
miz kan ağlayarak yaşadık ve yaşamaktayız. 

Atatürk Devrimlerinden sapmaları önlemeyen, 
Atatürk'ün öğrenci yakasındaki resmine bile taham
mül edemeyen, Atatürk resimleri asılması gereken : 
yerlere kurt resmi asma cüretini gösteren, Atatürk' 
çü, devrimci, öğretmeni kıyan, süren, okulları bir 
kavga alanına, bir parti ocağına dönüştüren, vatan
daşı cephelere ayırarak birbirlerine düşman eden, 
yüzlerce gencin cinayetlere kurban gitmesinin önüne 
geçemeyen ve katillerini bulamayan, buna rağmen 
vurgunlarım sürdürüp eş, dost, yeğen, birader, zengin 
eden, siyaset adamları ve devlet memurları, kim I 
olursa olsun, bağımsız Türk hâkimleri önünde hesap 
vermelidirler. Bu suçlular, bu hazine yağmacıları 
hesap vermedikçe, Türkiye'ye barışın, huzurun gel
mesi zor olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Faşistlerin en büyük korkulan, düşünce özgür

lüğüdür. Düşünce özgürlüğünü sınırlamak, Anayasa 
ile verilmiş bu hakkın özünü yok ederek dikta heves- I 
lerini uygulamak isterler. Buna bir örnek vermek is
terim. «Ülkücüye Notlar» isimli kitapta şöyle de- I 
«ilmektedir: «Müstakil fikirlere yer yoktur. Liderin I 
dediği doğrudur. Tartışmasız liderin verdiği emir I 
kabul edilir.» denilmektedir. O lider ki, hepimizin 
bildiği gibi «Davadan döneni vurun» demiştir. I 
«Okulları ve Devlet dairelerini ele geçirmek, Devleti 
ele geçirmek demektir» demiştir ve ona göre hareket 
etmiştir. I 

BAŞKAN — Efendim, iki dakikanız kadı, iki 
dakika da müsamaha edebilirim, konuşmanızı ona I 
göre ayarlayınız. I 

CHP GRUPU ADINA YUSUF ÇETİN (De
vamla) — Efendim, 30 dakika değil mi? I 

BAŞKAN — Hayır efendim. 

CHP GRUPU ADINA YUSUF ÇETlN (De
vamla) — Efendim, üniversiteler bütçesinden de ko
nuşma hakkımız var. 

BAŞKAN — Olsun efendim; Umumi Heyet her 
sözcüye 25 dakika vermiştir. Daha evvel de bu, bil- I 
ginizle sabittir. 25 dakika. Ona göre ayarlamanız 
lazımdı. 

CHP GRUPU ADINA YUSUF ÇETİN (De
vamla) — Peki efendim. 

Yüksek ve orta dereceli okullarımızda, süregelen 
kanlı olayların ve parsellenen Devlet dairelerindeki I 
anarşinin sorumluları bunlardır ve bunları şemsiye- ] 
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leri altında koruyan ortaklarıdır. Okulların, Devlet 
dairelerinin komando kamplarına çevrilmesinin suç
luları bunlardır. Çağ dışı bir anlayışla, aydınların ev
lerinin aranması, kitapevlerine bomba atılması, bazı 
ilerici gazeteleri okuyanların dövülmesi, hakarete uğ
raması, hep bu kimselerin marifetidir. 

Üniversitelerde ve yüksekokullarda, can güvenliği 
ve öğretim özgürlüğü yok edildiği gibi, aynı durum 
orta dereceli okullarımıza da sıçramıştır. Çocuk de
necek yaştaki ortaokul öğrencilerini, küçük yaşta, şo
ven duygularla şartlandıran ve ileride sermayenin vu
rucu gücü haline getirmeye çalışan bunlardır. İşçileri
miz araşma nifak tohumları ekenler bunlardır. 

Sayın senatörler; 
Cephe hükümetleri çağdaş bilim ve eğitim ilkele

rine aykırı tutum ve davranışları ile, milli eğitim ola
naklarını faşizmin yeşermesine, güçlenmesine harca
mıştır. Okulların kapatılmasına, eğitim özgürlüğünün 
engellenmesine harcanmıştır. Bu paralar, çağ dışı fi
kirler taşıyan zorbalar yetiştirmek için harcanmıştır. 
Bu paralar, işçilerimizi şerefsizlikle, Alevi vatandaş
larımızı ahlâksızlıkla suçlayan ders kitapları yazdır
mak için harcanmıştır. Bu paralar, Abdülhamit hay
ranlığı yaratmak için harcanmıştır. Kısaca, ayrılan 
bu paralar, Türk ulusunun yararına değil, zararına 
harcanmıştır. 

Milli eğitimimizin temel taşlan ve yüzakı Atatürk' 
çü öğretmenlerdir. Kuş uçmaz, kervan geçmez yurt 
köşelerinde, en güç koşullar altında, büyük bir özveri 
ile ulusumuzun insanlanna yararlı olmaya çalışan, on
lara bilgi, onlara ışık götüren öğretmenlerdir. Türk 
aydınının görüş ufkunun genişlemesinde, dünyaya 
bakış açısının değişmesinde, ekonomik gücünün artı
rılmasında üzerine düşen görevi canla, başla yerine 
getiren bu isimsiz kahramanlan, huzurunuzda, min
netle, şükranla anmak isterim. 

Sayın senatörler; 
Komünizm düşmanlığı adı altında, faşistlerin Tür

kiye'de 33 aydır tezgâhladığı tuzak, oynadığı oyun, 
Atatürk düşmanlığı, şeriat özlemi ve iç barış kundak
çılığıdır. Faşistler ve onlann teşvik ve tahrikçileri bil
melidir ki, yurdumuzu kurtaran, Kurtuluş Savaşımızı 
utku ile sonuçlandıran, Türk halkını çağdaş uygarlık 
düzeyine ulaştırmak için çaba harcayan, Atatürk'e 
hakaret ede ede, onu küçültmeye çalışa çalışa, sahte, 
bağnaz milliyetçilik anlayışlanm kan dökücülüğe da
yanan faşist eylemlerini bundan böyle sürdüremeye
ceklerdir. Atatürk'çü gerçek milliyetçiler kendilerine 
dur demiştir. 
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Irkçı ve şeriatçı özlemlerin bu kanlı temsilcileri, 
bölücü, yıkıcı, düşünce ve eylemleriyle bir daha dön
memek üzere yıkılıp gitmişlerdir. 

Sayın senatörler; 
Türk ulusu, Cephe iktidarlarından çok çekmiştir. 

Bu hükümetlerin çeşitli alanlarda yaptığı yıkıntı gi
derilebilir. Diğer alanlardaki yıkıntının, çöküntünün 
düzeltilme çareleri vardır. Cephe hükümetlerinin af
fedilmeyecek suçu: Gençlerimizi korkak, pısırık, iki
yüzlü, bilgisiz, kişiliksiz ve sermayenin vurucu gücü 
haline getirmek için çalışması, bunu başaramayınca 
da okulların kapatılmasına, öğrencilerin öldürülme
sine göz yummasıdır. 

Bunun vebalini yüklenenler, cezasını da mahke
meyi kübraya kalmadan bu dünyada görmelidirler. 
Bu istek, benim isteğim değildir. Bu istek, çocuğu öl
dürülen, evi bombalanan, caddelerde korkusuzca ge-
zemeyen, evladım okula gönderemeyen, gözü yaşlı, 
bağlı yanık, anaların, babaların, topyekûn halkın iste
ğidir, halkın özlemidir. 

Bu özlemi, bu isteği yerine getireceğine ve Tür
kiye'de bir barış bir kardeşlik havası estireceğine gö
nülden inandığımız Ecevit Hükümetinin başarıya 
ulaşacağı güvencesini taşıyoruz. Bu güvence içinde, 
Yüce Senatonun değerli başkan ve üyelerini, milli 
eğitimimizin değerli Bakan ve mensuplarını şahsım 
ve grupum adına saygıyla selamlıyor, Milli Eğitim Ba
kanlığı bütçesinin yurdumuza ve ulusumuza hayırlı 
olmasını diliyoruz. (CHP ve MGB sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Irmak; Cumhurbaşkanın
ca Seçilen Üyeler Crupu adına. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Saym Başkan, değerli üyeler; 

Eğ'trm deyince bunun iki temel unsuru hatıra ge
lir; birisi öğretmen, ikincisi öğretim metot ve felse
fesi. 

Bütün dünya gibi Türkiye de yeni bir yoğruluş 
halindedir: Türk toplumu yeni bir bünye kazanmak 
ve yeni amaçlara açılmak yolundadır. Eğitim tümüy
le bu yeni yöne yönelmek durumundadır. 

Her devirde eğitim için Türk toplumunun alaka
sız kaldığı veya himmet göstermediği iddia edilemez. 
Her devirde bu toplum, bu millet, eğitim için fedakâr
lık yapmıştır: Daha Selçuklar Devrinde ve hepsi hal
kın parası ile olmak üzere, köylere kadar uzanan bir 
eğitim şebekesi vardır. Devlet parası ile okul açılma
nın tarihi bin senelik Türk Devleti içinde yüz sene-

| den beri mevcuttur; ondan evvel tamamıyla halk in
si} atifiyle olmuştur. 

O bakımdan eğitime özen gösterilmemiş veya him
met edilmemiş, denemez. Buna rağmen bin senelik bu 
büyük emeklere rağmen, toplumumuz, istediğimiz sevi
yeye gelememiş ve her şeyden evvel Türk toplumun
da özlemini çektiğimiz yaratıcı zekâ geliştirilememiş
tir. Bu, başka kültürlerin memleketimize girmesine ve 
halkımızın Doğu'dan veya Batı'dan fikirler ve fikir
lerden daha fenası ideolojiler arar duruma gelmesine 
yol açmıştır. 

Onun için bir fikir bağımsızlığı savaşma ihtiyaç 
vardır. Bu hususta birinci unsur olarak; öğretmeni, 
tekrar aziz olan tahtına oturtmak mecburiyetindeyiz. 
İtiraz etmeliyiz ki, Türk cemiyetinde bir zamanlar 
Tanrı muamelesi gören öğretmen, zamanla baba-ana 
seviyesine getirilmiş; yine aziz tutulmuş; fakat yavaş 
yavaş memurlaşmış hatta ecirleştirilmiştir. Öğretmem 
tekrar aziz tahtına oturtmanın çarelerine bakmalıyız; 
Devlet olarak, halk olarak ve her bakımdan. 

Bu bakımdan yeni bütçede, hiç değilse ortaöğretim 
hocalarının çok gülünç halde kalan ders ücretlerine 
mütevazi ölçüde de olsa bir zam yapılmış olmasını 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Öğretmenin ikinci unsuru olarak takdim ettiğim 
öğretim felsefesi ve metodunda da derin bir devrim 
yapmak ihtiyacındayız. Asırlarla süren büyük him
metlerin istenen sonuca ulaşamaması, eğitim felsefe
mizin ezbere dayanması ve ortak bir değerler düzeni 
yaratamamış olmasıdır. Asırlar boyu, itiraf ederim 
ki, bugün de hâlâ izleri devam etmekte olduğu şekilde, 
bilginin âdeta okkası hesaba alınmış, asıl eğitimin bir 
bilgi yükü değil; fakat doğru görmek ve doğru dü
şünmek olduğu basit hakikati gözden kaçırılmıştır. 
Eğitimin temeli doğru düşünebilmek metodunun aşı
lanmasıdır. 

Eğitim felsefemize hareket noktası olarak müşte
rek değer hükümleri ya yaratılamamış veya çağın ge
risinde kalmıştır. Asırlarla müşterek değer hükümü 
olarak sadece ümmetçilik ele alınmıştır. Ümmet ol
mak başka şey ümmetçi olmak başka şeydir. 

Bütün bu dönemlerden şimdi biz, yeni bir değer
ler hükmüne eğitim felsefemizin temeli olarak dön
mek mecburiyetindeyiz. Buna bazıları milli manavi 
değerlere dönmek diyorlar, bazıları çağdaşlaşma di
yorlar, en kısası, en vecizi eğitim felsefemiz, Atatürk
çülüğe dayanmalıdır. Atatürkçülükte çağa yöneliş ve 
kendimize yöneliş birlikte mevcuttur. Atatürk'çülük 
bundan ibarettir; kendi esas bünyemizi bulmak ve 
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çağın bünyesine intibak etmektir. Bütün eğitim fel
sefemiz, eğitimin her basamağında Atatürk'çüîük fel
sefesine dayanmalıdır. 

Eğitim kademelerimize geldiğimiz zaman; ilköğ
retimde bir zamanlar en büyük boşluğu teşkil eden 
öğretmen sayışımın bugün artık önplanda olmadığı; 
fakat buna mukabil derslik ve okul sayısının yetersiz 
kaldığı görülmektedir. Birçok valilerden duyuyorum; 
Milli Eğitim bol miktarda öğretmen gönderiyor; Al
lah razı olsun, iyi; ama bunları çalıştıracak dershane 
ve derslik yök. Onun için şimdiki ilköğretimin ağır
lık noktası dershaneler kurmaya yönelmelidir. 

Ben bu hususta ihmal edilemeyecek yardımcı bir 
faktör olarak Devlet bütçesine ehemmiyetli surette 
yardımı olabilecek özel insiyatifin tekrardan teşvik 
edilmesini arzu etmekteyim. Türk Milletinde hayır 
yapmanın en eski, en köklü ve en güzel oylarından 
birisi okul yapmaktır. Bugün bu heves, bu asil arzu 
mevcuttur. Yalnız, kolaylaştırümahdır. Birçok vatan
daş, mektep yapmak istediğini söylüyor; fakat kendi
sine arsa veremiyoruz, diğer imkânları veremiyoruz. 
Böyle birçok müracaatların geri çevrildiğine ben şah
sen şahit olmuşumdur. 

Koca mahalleler yapılıyor, bunların müsaadesi çı
kıyor, kooperatif mahalleleri; fakat içerisinde okul ya
pılabilecek arsa talep edilmiyor. Bunlar için şart ola
rak, kooperatifler mahalleler inşa ederken özellikle 
ilkokulu mutlaka düşünmelidir. 

Kitaplar konusu her sene bir dert oluyor. Eğitim 
Bakanları beyanat verir; «Bu sene zamanında kitap
lar yetişecektir.» der; fakat bir türlü yetişmez. Çocuk
lar, ana bahalar perişan olurlar. Halbuki hesap mey
danda, kitap meydanda; matbaa Devletin matbaacı
dır, Devlet diğer matbaalardan da istifade edebilir. Ni
çin bu kitaplar tam zamanında yetişmez. İzahı haki
katen mümkün değildir. İlkokul kitapları mutlaka 
meccani olmalıdır, kolayca bulunabilmelidir; ana, 
baba, çocuklar mahalle mahalle dolaşmak külfetinden 
kurtarılmalıdır. 

İlkokul, Kanunumuzda 8 senedir; fakat gerçekleş-
tiremiyoruz. Bunun 4 senesini birçok Avrupa memle
ketlerinde olduğu gibi vazgeçilmez temel okul olma
sı, ikinci 4 yılının da kültür dersleri yanında mesleğe 
yönelik dersler ihtiva etmesi, şeklinde bir yeni düzen-
leyişe ihtiyaç olduğu kanaatmdayım. Yani, bugünkü 
klasik orta mektep, fikrinden, ikinci kademe ve mes
leki faaliyetleri de hazırlayıcı şekildeki ilköğretimin 
ikinci basamağına geçmek lazımdır. 

Bir de birçok ileri memleketlerde tatbik edilen 
bir ilköğretim metoduna da işaret etmek istiyorum: 
Çocuklar vardır, İlköğretim temel kısmım normal 
olan ve çoğunluğunu teşkil eden bu çocuklar 4 senede 
rahatlıkla yapabilmektedir; fakat doğuştan geri zekâlı 
çocuklar vardır ve miktarları da az değildir; bunlar 
için dört senelik programı 6 senede bitiren ikmal ve
ya yardımcı okul namıyla mektepler vardır, hatta bir 
kısım bedbaht çocuklar 4 senelik bir temel programı; 
ancak 8 senede yapabildikleri için bunlara mahsus 
da özel tamamlayıcı okullar açılmıştır. 

Buların masraflı bir şey olduğunu kabul ederim 
ve fakat ilköğretimden arzu ettiğimiz randımanı ala
bilmek için sınıflara aşağı yukarı aynı dimağ sevi
yesinde çocuklarından bulunmasında pedagojik bü
yük zorunluluk vardır zannediyorum. 

Memleketimizde lise bir tuhaf yola girdi. Arka
daşlarımdan birinin gayet isabetli olarak işaret etti
ği gibi, dünyada olmayan bir model yaranik; sa
nat lisesi, imanı - hatip lisesi, yapı okulu lisesi... 

Arkadaşlar, 
Mefhumları dejenere etmeyelim. Dünyada lise 

birdir ve tektir. Bu, genel kültür veren ve insanları 
yükseköğretime hazırlayan bir ortaokuldur, bir inti
kal okuludur. Bunun asli hüviyeti böyle iken, ken
dimize mahsus yenilikler yaratmanın manası yok
tur ve çocuklarımızın, ancak özel istidatlı bir kısmı 
bu liselere yöneltilmeli, gerisi meslek okullarına gö
türülmelidir. 

Bu meyanda yine lise karakteri verilen imam -
hatip mekteplerinin durumuna da bir işarette bu
lunmam lazımdır. Bu mektepler köylerimize aydın 
din adamları yetiştirmek için kuruldu; fakat görü
yoruz ki, bu okuldan mezun olan çocuklarımız köy
lere gitmiyorlar. Köylerin dini servisleri yine kla
sik ve eski medreselerden (Onlar da kapandığı için) 
arta kalanların yetiştirdikleri insanların elindedir. 
Bu yanlıştır. Bu çocukları yetiştirildikleri gayelere 
yöneltmemiz lazımdır. 

Bir de, Hükümet programlarında iki defadır gö
rüyoruz, elbette yüksek seviyeli din adamı yetiştir
mek lazımdır ve bunlar için de Yüksek İslam Ens
titüleri kurulmuştur. 

Memleketimizde şimdi bir bid'at daha var. Her 
kademe isim bakımından bir yukarısına heves edi
yor. Yüksekokullarımız Maarifi ve efkarı umumiye-
yi tazyik ediyor, «İlle biz akademi olacağız.» diyor. 
Akademiler de Maarifin üzerine yükleniyor, «Üni
versite olacağız». 
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Arkadaşlar, 
Bu isim hevesinden de vazgeçmeli. Kıymetli bir 

arkadaşımın burada söylediği gibi, bir milletin üni
versiteye de ihtiyacı var, akademiye de, yüksekokul
lara da. Bunların görevlerini birbirine karıştırır-
sak, millet bundan zarar görür, eğitimimiz zarar gö
rür ve çok yanlış ve pahalı bir yola gitmiş oluruz. 

Yükseköğretimimizle ekonomik ihtiyaçlarımız 
arasında bir paralelîte yaratmamız: lazımdır. Öyle 
ohnuyor. Sırf diploma ahp devlet hizmetlerine gire-
biimıek için çok pahalı bir eğitim sistemi tatbik et
mekteyiz. Bazı bankalara ve küçük hizmet gören yer
lere uğruyorum, katiplik ve daktilograftık edenlere, 
«Oğlum, kızım nerede okudun sen?» diye sorduğum
da, «Ben coğrafya mezunuyum.» «Ben felsefe me
zunuyum.» gibi cevaplar alıyorum. Şimdi bir ilko
kul mezununun yapacağı bir işe üniversite mezunu
nu yerleştirmek; (Tabii mecburiyet altında, başka 
tü rü iş de bulamıyor) bir insan israfıdır, bir kaynak 
israfıdır. Onun için böyle platonik heveslerden ka
çınılıp, ille mutlaka yükseköğretim görmüş olanla
rın sayısını her fırsatta artırmak yanlış bir yoldur. 
Ekonomik gelişmemizle bir paralelite kurmak mec
buriyetimiz vardır. 

Kısa bir işaret de Milli Eğitim Bakanlığının bün
yesine yapmak istiyorum. Şimdi gördüğüm kadarıyla 
27 umum müdürümüz var. Bir umum müdürlüğü; 
müstakil bir felsefe ve politika güdebilecek bir bi
rim diye biliriz biz; fakat gel zaman, git zaman gali
ba Barem Kanununun zorlamalarıyla eskiden şube 
müdürlükleriyle veya raportörlükle idare edilen ma-
kam'arın umum müdürlük haline getirildiğini gö
rüyoruz. Bunun zararı şuradadır: Büyük eğitim poli
tikasını yürütmekle görevli olan Bakan, bu birim
lerin başı ile gayet sıkı temaslar yapmak mecburiye
tindedir. Şimdi ben sorarım; bir Bakan 27 umum 
müdürünü ne zaman kabul edecektir ve ne zaman 
bun!ara özel politikasını empoze edebilecektir?.. 
Mesela bugün bir Yükseköğretim Umum Müdürlü
ğümüz var; fakat kendisine doğrudan doğruya bağ
lı hiç bir yüksekokul yok. Hatta sordum, Yüksekmu-
allm Mektebi, Yükseköğretim Umum Müdürlüğüne 
bağlı değil, onu ayrı bir umum müdürlük yapmışız. 
Büîün bunlar doğru değildir ve eğer bu arkadaşla
rın barem durumlarını düzeltmek lazımsa, kanunu 
düzeltelim; fakat Devlet teşkilatında zararlı olabi
lecek neolojiler yapmayalım kanaatindeyim. 

Talim Terbiye Dairemize de bir işaret koymak 
istiyorum. Bugünkü arkadaşlarımı tanıyorum. İnşal

lah vazifelerinin ehlidirler; fakat sık sık değiştikleri
ni görüyoruz. Buraya isim yapmamış, memleketçe 
otoritesini kabul ettirmemiş arkadaşların (Bunların 
çok da değerli olabileceğine de şüphe yok) gelip gitti
ğini görüyoruz. Bu, bu müessesenin saygınlığına za
rar verir. Mazideki misallere ve isim tashihine gir
mek istemiyorum ve fakat Talim Terbiye azası de
yince, bu memlekette büyük hüviyetli, umumiyetle 
sözüne güvenilen, fikri seviyesine güvenilen, karak
terine güvenilen, ilerici ve memleketin bütün münev
verlerinin tanıdığı insanlardan olmasına ve bunların 
uzun zaman orada kalmasına ehemmiyet verilirdi. 
Bu sayede bakanların değişmesinin doğurabileceği 
mahsurlar önlenmiş olurdu. Bunlar iyi bir kurmay 
heyeti vazifesini görürlerdi. Bu geleneğe dönülmesi 
lüzumuna kaniyim. Nitekim Yüksek Heyetinizi ve 
Millet Meclisini de hüzünle meşgul etmiş olan bir 
kısım kitapların böyle gözden kaçmasında da, zan
nediyorum Talim Terbiye Dairesinin ağırlığını koy
mamış olmasının mahsurları vardır. 

Kısaca özetlemek lazım gelirse; eğitim felsefe
mizde Atatürkçülüğe dönüş kesin bir zorunluluk ha
lindedir. Atatürkçülük deyince, layik, ilerici bir mil
liyetçilik anlamaktayız. Bu milliyetçilik, Türk ta
rihinde ve Türk Dilinde yeni bir yönelişe götürmüş
tür bizi. Dildeki yeni yöneliş, Türk Dilinin kendi
sini bulması manasına gelir. Bu, bir dil ırkçılığı de-
ğiMir; fakat Türkiye'nin kelime yaratabileceğine ve 
kelime yaratması gerektiğine inanmaktan ibaret
tir. Aziz atalarımızın Arapça sevgisi dolayısıyla 
Arapçaya yaptıkları hizmeti bir düşünüyorum, bu 
hizmetin onda birini kendi anadillerinde niçin yap
madıklarına bugün esefle şahit oluyoruz. Arap Dili
ni yaratan büyük dilcilerin büyük bir kısım Türktür. 
Bir mefhum lazım geldiği zaman kendi anadilleri
nin kökferi dururken, ekleri dururken, ki kelime kök 
ve eki bakımından Türkçcnin Arapçaya da, Farsça-
ya da çok üstün olduğunu Kaşgarh Mahmut 90ü 
sene evvel âdeta matematik olarak ispat ediyor; 
fakat orayı bırakmışlar ve yeni mefhumlar için Arap
ça kelimeler yaratmışlardır. Onun için dilde, tarihte 
yeni bir yöneliş, dünya görüşünce ileriye dönük bir 
milliyetçilik, eğitim felsefemizin temelidir. 

Üniversite konusunda ayrıca görüşmek üzere, 
grupumun ve kendimin saygılarını arz ederim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Kişisel görüşîerini bildirmek üzere 
Sayın İlhan, buyurunuz efendim. 
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İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın | 
senatörler, MilM Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin 
değerli mensupları; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Grup temsilcileri partilerinin Milli Eğitim Ba
kanlığı 1978 mali yılı Bütçe tasarısı hakkındaki 
görüş, tenkit ve temennilerini dile getirdiler. Bir ba
ğımsız üye olarak ben de aynı konuda görüşlerimi 
dile getirmeye çalışacağım. 

Geçen yıl da yine bu yüce kürsüden belirtmiş 
olduğum gibi, bugün milli eğitim konusu, en zor 
ve çetin sorunların yoğunlaştığı bir Devlet sorunu 
haline gelmiştir. 

Cumhuriyetin ilanından itibaren ilköğrenim so
runu bir Devlet politikası olarak ele alınmış ve sa
yısal açıdan baktığımızda, sorunun çözümüne yak
laşılmakta olduğu intibaı verilmektedir. 

Konuya nicelik yönünden eğildiğimizde, karşı- | 
lastiğimiz neticeyi görerek çok fazla sevinemiyo
ruz. Gerçekten bugün ilk, orta ve yüksekokullarda 
okuyan öğrenci sayışım görerek sevinmek ve gu
rur duymak hakkımızdır; fakat 1968'den itibaren 
devam eden öğrenci olayları bizi endişelendirmek
tedir. Üstelik bütün dünya ülkelerinde öğrenci olay
ları son bulmuşken bizde giderek artması, yüksek
okullardan, lise, orta ve hatta ilkokullara sıçrama
sı, ülke açısından büyük kaygı uyandıracak bir du
rumdur. 

Varto'da ilkokul öğrencileri arasında parti mü
nakaşalarına tanık olduğumu söylersem, bu endi
şemde ne kadar haklı olduğumu kabul edersiniz. 

Bugüne kadar uzun vadeli birlik ve beraberli
ğimizi amaçlayan, sevgi, barış ve kardeşlik duygu
sunu aşılayan mutlu geleceklere doğru koşarken, 
kaderde, kıvançta ve tasada ortak olabilecek şe
kilde bir gençlik yetiştirenıemişiz. Ne ekmişsek, onu 
biçiyoruz. Şu anda düşman kamplara ayrhmış, bir
birlerini hiç çekinmeden boğazlayabilecek bir genç
lik yetiştirmişiz. Eğer böyle bir gençlik yetiştirmiş-
sek, burada sorumluluğun çoğunun Milli Eğitim Ba
kanlığına ait olduğunu söylemek zorundayım. 

Demek ki, birbirlerini seven, kaderde, kıvançta 
ve tasada ortak olabilecek bir gençlik yetiştireme-
mişizdir ve Milli Eğitim Bakanlığı bu gençliği yetiş-
tirememiştir. 

Tarım kesiminde herhangi bir başarısızlığı dile 
getirirken, nasıl bir Tarım Bakanlığı Bütçesinde bu 
kabahati Taran Bakanlığında buluyoruz; enerji ek
sikliği konusunu dile getirirken Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı Bütçesinde bu konuyu Enerji ve | 

— 25 

Tabii Kaynaklar Bakanlığına yüklüyoruz; bu ko
nuda da ben Milli Eğitim Bakanlığını sorumlu tutu
yorum. 

Şu anda yeni bir Hükümet işbaşına gelmiş ve ba
zı önlemler düşünülmekte ve alınmaktadır. Bir ba
ğımsız üye olarak, iyi niyetten başka hiç bir art dü
şüncesi oynayan bir kimse olarak, biran evvel kar
deş kavgasının son bulmasını arzulayan bir parla
menter olarak, nihayet işbaşına gelmiş olan Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin muvaffak obuasını isteyen 
bir şahıs olarak demek isterim ki; hastalığın teşhi
sini koymadan evvel çok iyi düşünmek, eldeki ka
nıtlan Türkiye'nin birliği ve beraberliği yönünde 
değerlendirirken, ön yargılardan uzak kalmak, han
gi eğilimde oJursa olsun, öğrenciler arasında fark 
yapmamak gerekir. 

Hastalığın teşhisinde yanılır da, Allah korusun 
yanlış ilaç tatbik edilirse; hasta iyileşeceğine, yan 
etkilerin tesiriyle büsbütün fenalaşır. Önlemler alın
madan önce konu bütün yönleriyle değerlendiril
meli, baskı gruplarının ve partizanların uluorta ver
dikleri beyanatların etkisi altında kalmadan, doğ
rudan doğruya Türkiye'nin yararı gözönüne alın
malıdır. 

Milletimiz şu günlerde, Hükümetin anarşi karşı
sında alacağı önlemleri ve bu önlemlerin uygulan
masında taraf tutup tutmayacağını büyük bir dik
kat ve heyecanla beklemektedir. Bu konuda Hü
kümet, Sayın Başbakan, İçişleri Bakanı ve Milli Eği
tim Bakanının ve diğer Hükümet yetkililerinin açık
lamalarında vurgulayarak belirttikleri gibi barışçı, 
tarafsız ve objektif olabilirse, sorunun halinde mil
letimizin ekseriyetinin destek ve yardımlarım ka
zanabilirler. Böyle olmaz da, ortalığın karışması
nı, kargaşalığın devam etmesini isteyen bazı kişi ve 
grupların etkilerinde kalarak olaylara yanlış teş
his konup ve önlemler de ona göre alınmaya baş
lanırsa anarşi önlenemez ve Türkiye'ye barış ve 
huzur gelmez. 

Masum öğrenci olayları olarak 1968'den bugü
ne kadar köprünün altından çok su geçmiştir. 12 
Mart 1971 tarihinden bu yana gelişen ve yeni Hü
kümetin görev başına gelişinden sonra da devam 
eden anarşik olayların hedefinin şu veya bu par
ti olmadığı, doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti olduğu artık açık ve kesin olarak anlaşıl
mış bulunmaktadır. Bu durum karşısında bütün si
yasi partileri, partili, partisiz herkesi asgari müş
tereklerde birleşmeye, memleketi içinde bulunduğu 
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bu kritik durumdan kurtarmak için birlikte önlem
ler almaya, bağımsız bir üye olarak çağrıda bu
lunmayı kendime görev biliyorum. Daha evvelki 
hükümetler esnasında da bu kabil çağrılarda bulun
muştum. 

Üzülerek belirtmek isterim ki, çok partili de
mokratik sistemi kabul edişimizden ve 1968 öğren
ci olaylarının başlamasından bugüne kadar bu ko
nuda siyasi partiler, iktidar - muhalefet arasında 
b'r diyalog kurulamamış veya asgari müştereklerde 
anlaşma olamamıştır. Siyasi partiler arasındaki bu 
diyalog eksikliğinin, İktidar - muhalefet çekişmele
rinin ülkeyi ne duruma getirdiğini, milletimize ne 
kadar pahalıya mal olduğunu hep beraber görü
yor ve üzülüyoruz. 

Bu durumda aklımıza bir soru geliyor. Burada 
sorumlu kim? Şahsi kanaatim şudur: Hepimiz. Evet, 
az veya çok olmak üzere bugün Türkiye'nin için
de bulunduğu bu durumdan hepimiz sorumluyuz. 
Sürem çok kısa olduğu için detaylara geçmeden bu 
konuyu burada kesmek istiyorum. 

Her konuda aşırıcılıktan kaçınmamız gerekir. 
Özellikle dil gibi bir milletin bütünlüğünde, birlik 
ve beraberliğinde büyük rolü oîan bir konuda ilim 
adamlarımızın ifrat ve tefritten kaçınmaları lazım 
ve şarttır. 

Milliyet Gazetesi fıkra yazarlarından Hasan Pu-
îur'un yazısından alıyor, yorumu ve neticelerini dik
katlerinize bırakıyorum. Bu yazı İstanbul Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Doçent Doktor 
Metin Üçoluk'un kitabından alınmıştır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Dikkatle dinle
meye kendinizi boşuna zorlamayın, nasıl olsa oku
yacağım parçadan hiç biriniz bir şey anlamayacak
sınız. 

«Fizik kuramı: Bir fizîk kuramı, çelişkiye düş
meden düşünülebilen bir varlığın olaylara ilişkin kav
ramların, bir tümgesinin matematiksel kavramların 
bir tümgcsine olaylara ilişkin kavramların arala
rındaki bağıntSann karşılıklarından matematiksel 
kavramlar arasındaki bağıntılarda kazandığı bir tas
virdir.» 

Bunun bir de kullanılışlı olanını hep birlikte oku
yalım. 

«Kullanılıştı fizik kavram : Gözönüne alınan de
nilebilecek sonsuz çoklukta olaylar tümgesiııdeki bü
tün olaylarla ilgili olarak elde edecek deney sonuç
larını sonsuz ve alabildiği kadar az sayıdaki ögeler-

j den oluşan bir (T) tanım ve bir (B) tümgesinden gi
derek önceden açıklayabilecek matematiksel bir ya
pıdır.» 

Bu öğretim görevlisinin bir açıklaması vardır 
Sayın Hasan Puîur'a. Diyor ki, «Hayır, benim yazı-

I mm aslı şudur:» 
' Ben şimdi o kısmı okuyorum, müsaadenizle: 
/ Yazarın yazısı: 
j «Fizik kuramı: Fizik kuramı, çelişmeye düşme

den düşünebilen bir varlığın olaylara ilişkin kavram-
I larının bir tümgesinin (Cümlesinin) matematiksel 

kavramlarının bir tümgesine olaylarla ilişkin kav-
I ramların aralarındaki bağıntıların karşılıkları olan 
I matematiksel kavramlar arasındaki bağıntılarda ko

runduğu bir betimidir. 

Kuilamşu fizik kuramı: Gözönüne alınan deni
lebilecek sonsuz çoklukta olaylar tümgesindeki bü
tün olaylarla iigili olarak elde edebilecek deney so
nuçlarını sonlu ve alabildiği kadar az sayıdaki öğe
lerden oluşan bir (B) tanım ve bir de...» 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, onu an
lattınız, sonunu tamamlayınız. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

«... (B) aksiyon tümgesinden giderek önceden 
açıklayabilecek matematiksel bir yapıdır.» 

Mil i Eğitim Bakanlığı mensuplarından Sayın Ba-
I kan başta olmak üzere, Varto'da köylerde 16 ilkokul

da öğretim barakalarda yapılmaktadır. 
1978 mali yılı Bütçesinin Mitli Eğitim Bakanlığı 

i mensuplarına aziz Türk Milletine hayırlı, uğurlu ol
masını temenni eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ege?... Yok. 
Sayın Aykan?... Yok. 
Sayın Çelebi?... Yok. 
Sayın Öztürk, buyurunuz. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 

I sayın üyeler, Milli Eğitim Bakanlığının değerli gö
revlileri hepinize saygılar sunarım. 

1975 - 1976, 1976-1977 ve 1977-1978 yıllarında 
Türk eğitim sistemi kanlı olaylar, kapalı okullar, 
eğitimsiz, öğretimsiz olarak geçmiştir. 

Milli eğitim sistemimizin içinde bulunduğu çık
maz çözüm beklerken, tüm sorunlar bir tarafa bıra
kılıp itilirken nicelik ve nitelik bakımından bir verim
sizlik sürdürürken gençliğe karşı düşmanca bir tu
tumla karşıt görüşlü öğrenciler birbirinin karşısına 
geçirilmiş, bilhassa sağ kesimdeki öğrenciler Cephe 

1 hükümetlerinin desteği ile okulları komanda yuvası 
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haline sokmuşlardır. Aynca, okulları kapamayı, eği
tim, öğretimi durdurmayı amaç edinen Cephecıler 
Haşimpaşa misali ülkeyi gül gibi yönetmişlerdir. 
Çünkü, okullar kapatılarak kurtulmuş, okullardan kur
tuluş Hükümetin daha rahat hareket etmesini sağla
mıştır. 

Bu tutum ve eylemleriyle gençlere ve ülkeye 
verdikleri zarar yürekleri gerçekten acılarla doldur
masına rağmen, bunu yapanların bu duygu içinde 
olacaklarım sanmıyorum. 

Eğitim alanımız sürekli planlamadan yoksun bı
rakılmış, bu nedenle de ekonomik ve sosyal gerek
lere göre bir eğitim düzeni kurulamamış, hatta beş 
yıllık kalkınma plaıüarındaki hedefler bile dikkate 
alınamamıştır. Bu nedenle de ülkenin gereksinimi 
olan teknik eleman noksanı tamamlanamamış, ülke
nin gerçeklerine, halkın yararına yüzydımızın zorla
yıcı kılıcı nedenlere göre planlı bir dizge içinde araş
tırma, planlama ve bağdaştırma yapılamamıştır. Sa
nayide verimliliği artırıcı yaygın eğitim meselesi çö
zülememiş, hatta ilkokulsuz köylerde 2,5 milyon 
okuldan yoksun öğrenci bugün sokaklardadır. 

Öte yandan 50 bine yakın Kur'an kursu Türki
ye'nin her tarafında devrim düşmanlığı ve Atatürk 
düşmanlığı içinde çalışmaktadır. Bunun ancak 10 
bini denetim altındadır, diğerleri bu düşmanlıklarına, 
rejim düşmanludarına, Atatürk düşmanlıklarına, eği
timdeki bölük pörçük dağınıklıklara devam etmek
tedir. 

Bu nedenle Cephe İktidarı döneminde şeriatçı, 
hilafetçi veya sadece fanatik dinci, maneviyatçı, mu
kaddesatçı okullar ülke düzeyinde geniş çapta artı
rılmış, bu nedenle de Atatürkçü bir tutumla eğitim 
alanında yapılacak planlı bir çalışmayla toplum yapı
sının daha çağdaş daha özgür, daha ulusal ve daha 
gerçekçi bir biçime sokulması mümkün olmamıştır. 

Tüm okullar eğitim özgürlüğü ve can güvensiz
liği içinde çalışmış, bu nedenle de okullardaki verim 
tümüyle düşmüştür. 

Öğretmen okullarıyla eğitim enstitülerinin iki yıl
dır normal eğitim yapamaması nedeniyle ortaöğre
tim okullarında çok fazla öğretim üyesi açığı ve nok
sanı vardır. Hele pedagoji kültürü almadan doğru 
dürüst bir eğitim biliminden geçmeden yetersiz ola
rak yetiştirilen bu öğretmenlerin bugün gerçekten 
Türkiye yüzeyine salınması büyük mahzur teşkil et
mektedir. Sayın Bakanın bir yerde bunları daha da 
verimli hale getirmek için öğrenimi uzatacağı görü
şüne şahsen katılıyorum. 

Bugün Türkiye'nin bu kadar öğretmen noksanına 
rağmen, yalnız Almanya Hükümeti tarafından 624 
öğretmen görevlendirilmiş, bine yakın öğretmen de 
kendi kendine görev almış durumdadır. Bunlar ger
çekten Türkiye'deki noksanları tamamlayacak güçte 
insanlardır, hatta Almanya'daki işçi çocuklarının öğ
retmensiz geçen zamanlarını tamamlayacak durumda
dır. Ne yazık ki, Cephe İktidarının bir kanadı 
MHP'Ii görüşlü öğretmenler ve oradaki Milli Eği
tim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı 
temsilcilerinden kurulu bir ekip buradaki öğretmen
leri de komandolaştırmak için elinden geleni yap
maktadırlar. Nitekim, «9.1.1978'de sizi Milli Eği
tim Bakanlığı kadrolarına aldıracağız, bizimle birle
şin» diye tüm öğretmenlere çağrıda bulunmuşlardır. 

Sahipsiz işçi çocukları bir tarafta kalırken, Tür
kiye'deki öğretmen noksanlığı böyle devam ederken 
Milli Eğitim Bakanlığının bir dağınıklık içinde ol
duğunu görmemek mümkün değildir. 

Diğer taraftan, Türkiye'de görülmemiş bir biçim
de Cephe İktidarları döneminde öğretimi tamamen 
Atatürkçü ve Cumhuriyetçi çizgiden saptırmak için 
elinden gelen yapılmıştır. 

Mesela ders kitaplarıyla bu temelden halledilmek 
için tüm okullar padişahçı, şeriatçı, Osmanlıca zihni
yetiyle yetiştirilmek için ders kitaplan bu felsefe esa
sına, bu görüş esasına dayanılarak hazırlanmış, dil 
bakımından ise, Atatürk düşmanlığına karşı bu kadar 
gelişme olur, bu kadar direnme olur... Kim yaz
mış bu kitaplan? Türkiye'de toplumun bir yönüyle 
dışına ittiği, kafalarıyla şeriatçı, vicdanlarıyla şeriatçı, 
ırkçı, fanatik, Türk toplumunun gerçeklerini bilme
yen, Atatürk Devrimlerine inanmayan insanlar yaz
mıştır. Türkiye kamuoyunda % 99'u bu kitapları ya
zanlar hakkında böyle düşünmektedir. 

Kitaplar yazılırken, yönetmeliğe göre kitap nasıl 
yazılır, nasıl ilan yapılır, kimler iştirak eder, nasıl se
çilir; bunlara hiç riayet etmeden ısmarlama suretiyle 
kendi kafalarına uygun sapık fikirlerin arkasında olan 
kişilere bu kitaplar yazdırılmıştır. Ortaöğretim ve 
mesleki tekniköğretim kitaptan derhal değiştirilme
lidir. Çünkü, tümünde Atatürk düşmanlığı, dil düş
manlığı, Atatürk Devrimi düşmanhğı, rejim düşman
lığı vardır. Bu kitaplar ilk yazılırken 300 milyon li
ra verilmiştir. Buna rağmen bu kitapların 150 milyon 
liralığı kaldırılmış; burada açtığımız çeşitli soruştur
malar, araştırmalar ve konuşmalarla depolara bıra
kılmıştır; 150 milyon lira zarar edilmiştir. Bu sene 
tekrar 100 milyon lira istenmiş ve bu kitapların 
noksanları bu şekilde tamamlanmak istenmiştir. 
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Sayın Bakandan istirhamım, dileğim o ki, bu ki- j 
tapiarı yazan ve yazdıranlar hakkında derhal soruş- I 
turma açarak hem Atatürk düşmanlığını geliştirme- I 
Teri bakımından, hem de verilen bu paraların hesa- I 
bı bakımından sorulmalıdır. Böylece okullar da bu I 
devrim düşmanı kitaplardan kurtarıhnalıdır. i 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, iki dakikanız var. I 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — bu arada eği

tim enstitülerine devam edemeyen çocukların okula I 
alınması ve devam edenlerin de sürdürülmesi elbet
te ki, insanların aklen, vicdanen kabul etmesi gere- I 
ken işlerdir; fakat bazı Cephe sözcülerinin, hatta I 
liderlerinin kalkıp «Kazanılmış hak» diye savunduk- I 
lan bir şey vardır ki, insan yasalara bu kadar ters I 
düşer. Öğretmen okullarına, eğitim enstitülerine alı- I 
nacak puan belli olmuştur. Bu 370 puan ise, 170'le, 
150 ile, 120 puan ile öğrenci alınmaz, bu okullara. I 
Ancak, bu puanın üzerinde puan alanlar öğrenciler I 
için seçme imtihanı yapılarak alınmışsa, bu yasal ba- I 
kundan kazanılmış hak olur. Bu bilinmeli. Eğer, bu- I 
gün Ecevit Hükümeti, bu hatalara rağmen, bu çocuk- I 
ların da mağdur edilmemesi için iyi bir niyetle bun- I 
lann da yetiştirilmesi için kaybettikleri haklarına tek- I 
rar kavuşturulması için bir yol bulmuşsa, bu gerçek- I 
ten takdirle karşılanacak bir yoldur. Bu yönde de I 
Hükümetin bu görüşüne katılıyorum. 

Bütün iyi duygularımla CHP'nin Programlan yö- I 
nündeki çalışmalar dileğim olmak üzere Bakanlığın I 
Bütçesinin hayırlı ve uğurlu olması dileği ile saygı
larımı sunuyorum. I 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar) I 
BAŞKAN — Saym Doğan buyurunuz. I 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Ar
kadaşımız sırasını bana veriyorlar. j 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Ege siz tekrar söz isteyerek son sıraya yaz- I 

dırmışünız, onu değiştiriyorum. I 
LÜTFİ DOĞAN (Erzurum) — Yer değiştirmek 

üzere söz sıramı Sayın Ege'ye veriyorum. I 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Ege buyurunuz. I 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; I 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz Milli Eğitim I 
Bakanlığı memleketimizin en önemli bakanlıkları- I 
nın başında gelir. Bir memleketin eğitimi, öğretimi I 
ve kültürü o memleketin her şeyi demektir. O ba- I 
kundan komisyonlarda ve Genel Kurullarda bu Ba- I 
kanlığın Bütçesi devamlı olarak büyük bir ilgi gör- | 
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müşîür; birçok hatipler söz almak için yanş haline 
girmişlerdir. Haklıdırlar. 

Bugün Milli Eğitim Bakanlığım işgal eden sayın 
Necdet Uğur'un, sayesinde ben şahsen bu Bakanlığın 
çok müşkül şartlar altında dahi olsa birçok noktalar
da başarıya ulaşacağı ümidi içindeyim. Sayın Necdet 
Uğuru biraz yakından tanıyan bir insan olarak tuttu
ğu işi sağlam tutan ve kendi kafasını kullanabilen, 
tesir altında kalmaktan kendini kurtarabilen bir insan 
olarak biliyorum. Bunlar benim gayet objektif ifa-
delerimdir, hissi bir tarafım yoktur. 

Şimdi arkadaşlarım, bir noktayı burada ifade et
mek isterim. Anayasanın başlangıcında ve Milli Eği
tim Temel Kanununun maddelerinde Türk milliyetçi
liği gayet açık olarak tarif edilmiştir ve ortaya konul
muştur. 

Bu milliyetçilik meselesinde bütün Parlamentonun 
bir anlayışın içerisine girmesi mecburiyeti vardır. O 
da çağdaş gelişmeleri katiyen kaçırmadan, onları ta
kip edebilen, ona ayak uydurabilen ve Atatürk'ün 
çizdiği doğrultuda yürüyebilen milliyetçilik. 

Burada bir noktaya, çok hassas bir nokta olduğu 
için dokunmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bir yanlışlığın içine dü
şüyoruz. O da şu: Bunda dikkatli olmak mecburi
yetindeyiz. Kur'an kurslarından, bazı dimi okullardan 
bahsedilirken sanki bu okullarda yetişen insanlar 
Atatürk düşmanı olarak yetiştiriliyormuş gibi bir ifa
de, bu memleketin inanç sahibi olan müslüman in
sanlarını incitir. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Lafa bak lafa... 
Kaçak çalışıyorsun, kaçak konuşuyorsun. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sayın 
Hüseyin Öztürk, ben bunu katiyen maksatlı ifade et
miyorum. Yanlış anlaşılabiliyor, dışarıda yanlış tesir 
yapıyor ve bir nevi sanki Atatürk bu memlekette 
Müslümanlığın yok edilmesini arzu eden ve bu is
tikamette çalışılmasına istikamet veren bir insanmış 
gibi gösterilir haller alıyor ki, bu çok korkunç, çok 
yanlış, çok yetersiz bir şeydir. Yani, bizim bugün 
Anayasamız gayet açık olarak vicdan hürriyetinden, 
dini inançlarını öğrenmek ve öğretmekte insanlara 
özgürlük vermiştir. Bunun, hakikaten arkadaşları
mızın dediği noktada bir hal varsa, üzerinde durulma
sı ayrı şey; fakat genellemeye gittiğiniz zaman yanlış 
noktaya varırsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, ben size geçmişe ait 
bir şeyi ifade edeyim. Rahmetli İnönü zamanında 
imam hatip okulları, Kur'an kursları o zaman açıldı, 
o zamandan başladı. Bu 194Tler, 1948'lerde başlar. 
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YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — 1952'de açıldı. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Şimdi, 

sonra arkadaşlarunaz devamlı olarak buraya bir ko
nuyu getirirler. Ben çok rica ederim, isterseniz bu 
meseleyi bir araştırma meselesi yapalım. 

Köy enstitüleri meselesi. Köy enstitüleri meselesi 
bu memlekette gayet hissi mesele haline getirilmiştir. 
Bir taraf köy enstitülerini bir komünist yuvası halin
de ifade etmek istemiştir. Bir taraf köy enstitülerini 
her bakımdan bu memleketin bünyesine uygun tarzda 
kurulmuş müesseseler olarak göstermek istemiştir. 
İkisinde de yanlış taraflar vardır. Köy enstitülerinin 
ilk kuruluşu ve köy enstitülerinde ilk okuyan ar
kadaşlarım bilirler; köy enstitüsü mezununa ne im
kan tanınıyordu, ne öğretiliyordu, nereye getiriliyor
du? Bunları iyi bilmek lazım. Bunun da şu nok
tasına dikkatinizi çekmek isterinu Köy enstitüleri 
ne zaman kapatılmıştır, muhterem arkadaşlarım? Bu 
köy enstitüleri yine rahmetli İnönü'nün zamanında 
kapatılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi zamanında ka-
patlamıştır ve kapatmak olarak da kabul etmemek 
lazımdır. Şu anda elimde.. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Dediklerin doğ
ru değil, yanlış anlamışsınız. 

BAŞKAN Lütfen efendim, müdahale etme
yin. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Şu anda 
elimde yok; fakat evden getirebilirdim, böyle bir 
münakaşaya gireceğimizi düşünmedim. Köy enstitü
lerinin ilköğretmen okulu şekline ifrağ edilmesindeki 
maddeleri okuduğunuz zaman hiç de bu meselelere 
karşı düşmanca bir davranış ortaya konmamıştır. Bu 
müesseseler daha geKşmiş, çağın icaplarına cevap 
verecek hale getirilmek istenmiştir. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Nereye gittiğiniz 
belli. 

YUSUF ÇETİN (Adıyaman) — 1952'de. 

EKREM KABAY (Burdur) — Doğru bilmiyor
sunuz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Köy enstitülerini 
30 senedir öğrenmemişsiniz. 

BAŞKAN — Bir dakika lütfen Sayın Ege. 
Muhterem arkadaşlarım; kürsüde hatip kendi gö

rüşlerini bildirir. Kimseye sataşmadığı müddetçe, kim
seye herhangi bir söz söylemediği, sarfetmedigi 
takdirde fikirlerini serbestçe söyler ve bunu herkes 
dinlemeye mecburdur; beğenilmezse çıkılır gidfîir; 
(gürültüler) çok rica ediyorum; beğenmediğiniz fik
ri dinlemezsiniz; ama gürültü edemezsiniz. 
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j NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Bize sataşıyor; 
ben köy enstitüsünden mezunum; bize sataşıyor. 

I İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sayın 
I arkadaşlarım; 

Köy enstitülerinin kuruluşunda ve köy enstitüle
rinden mezun olanların vazife yaptıkları devrelerde 
ben de hocaydım; beraber çalıştım; «bilmiyor, tanı
mıyor» şeklindeki ifadeye katılmam; ama ben hiç bir 

I noktada hiç bir tarafça şartlandırılmış bir kafaya sa
hip değilim çok şükür. Ben, bununla tek övünebile
ceğim taraf, kafamın şartlanmış olmayışıdır. Zaman 
gelir, benfm konuşmalarımdan kendi grup arkadaş
larım dahi bazan memnun olmayabilir. Ben, düşün
düğünü hür ifade etmeyi, düşündüğünü hürce söyle
yebilmeyi kendime şiar edinmiş, bunu yapmaya ça
lışan bir insanım. Bende ne köy enstitüleri düşman
lığı ne de aşın köy enstitüleri sempatizanlığı vardır. 

Burada, muhterem arkadaşlarım ikide bir sorarlar; 
derler ki; «Efendim, imam hatip okullarına bu ka
dar değer veriyorsunuz da niçin imam hatip okulla
rına hiç talebe göndermiyorsunuz?» «Hangi senatö
rün, hangi milletvekilinin, imam hatfp okulunda 
oğlu veya kızı vardır?» Ben de soruyorum; köy 
enstitülerüııde kaç tane minetvekilmin, kaç tane zen
gin ailenin çocuğu okumuştur; var mı, var mıydı? 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Kalmadı, kal
sa gönderirdim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — İşte 
böyle mukayeseler nasıl insanı yanaş noktaya götü
rebiliyor. 

Biz eğer, köy enstitüleri hakkında gerçek bir ne
ticeye varmak istiyorsak, Cumhuriyet Senatosunun 
fonksiyonu buna gayet müsaittir. Geliniz bunu bir 
incelemeye tabi tutalım; bakalım altından ne çıkacak? 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Ne çıkacak? 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bırakı

nız böyle sözleri. Herkes bir noktaya gelip, bir şey 
söylemek durumunda olmasın. 

Şimdi, geçmiş, maziye karışmış bir şey. Şu bütçe 
müzakeresi neyi tespit etmektir muhterem arkadaş
larım? Bugün, mevcut Hükümetin bir yıl içerisinde 
bu memleketin ekonomik, sosyal, mali, kültürel 
yönlerinde. neler yapacak, neler getirecek; bunları 
ortaya koyması ve bizim de bunlar nasıl olsun, ne 
noktaya kadar getirilsin, hangisine ne katkıda bulu
nabiliriz? Bunları ifadeden ibaret olması lazım ge
lirken, temcit pilâvı gibi, açınız bakınız, Milli Eğitim 
Bütçesi konuşmalarında hep muayyen arkadaşlar, 

I buraya bu köy enstitüleri meselesini getirirler. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Köy enstitüleri meselesini getireceğinize, eğer böy

le bir şey lüzum görüyorsanız, bunun tatbikatım ya
pacak şekilde girişime başvurursunuz. Bunu hem ken
diniz kapatacaksınız, bunun kapatılış esbabı mucibe-
si ortada, hemr kalkacaksınız başkasına söyleyecek
siniz. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Biz kapamadık. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Yapma

yın, doğru bir şey değil bu. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Ben size bir noktayı söyleyeyim; biz, burada yan

lış bir havanın içindeyiz. Türkiye'nin üzerinde büyük 
oyunlar oynanmak istenmektedir. Biz burada ufak 
tefek şeylerle birbirimizle atışırken, Türkiye üzerinde 
çok büyük oyunlar oynanmak istenmektedir ve bu
nun tatbikatı bu memlekette sürdürülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ege, bir dakikanız var. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Şimdi 

Türkiye'de bir azınlık taraftarlığı çıkarılmıştır. Türk 
Milletinin birliği, bütünlüğü, Atatürk'ün kurduğu 
Cumhuriyeti parçalamak, âdeta yeni bir Sevr yarat
mak için bir mücadeleye girişilmiştir. Bazı dış rad
yoların yaptığı yayınlarda, bugün Türkiye'deki anar
şiyi meydana getirenler ifade edilirken, «faşistler ve 
Mao'cular» diye ifade edilmektedir. Bunlar çok dik
kati çeken noktalar olmalıdır ve Türkiye'nin bazı yer
lerinde maalesef İstiklal Marşı'm ve Türk Bayrağım 
kolay kolay direğe çekmek veya İstiklal Marşı'm oku
mak zor hale getirilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Ege, müddetiniz doldu efen
dim, lütfen bağlayın. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Siz getir
diniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Şimdi 
kardeşim, bunu sizin bizim demeyin, bu memleket 
hepimizin canım. Eğer bizim tarafımızdan varsa geti
rin, bizi idama götürün, ipe götürün; ama bu mem
leket kurtulsun. Hep biz burada senelerdir bunun mü
cadelesini yaparız. Siz dediniz, biz dedik... Getirin 
bunu halledecek bir şeyi de, biz kaülmazsak o zaman 
bizi vatan hainliğiyle itham edin canım. Ne getiriyo
ruz, hangimiz, kim diyor ki, Türkiye bölünsün? Kim 
diyor ki, Türkiye'de şu veya bu namda yeni yeni fe
dere vesair kuruluşlar olsun? Siz dediniz biz dedik... 
Bunu mu diyebiliyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Biz mi 

bu memlekette, memleket parçalansın, bölünsün diye 
bir teşebbüsün içindeyiz? Bu vicdansızlık olur. 
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BAŞKAN — Sayın Ege, vaktiniz doldu efendim, 
lütfen bağlayın. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sayın 
Başkanım; daha çok ifade edilecek hususlar var. Bu 
kadar kısa zamanda, bunlar ancak ifade ediliyor. 

Saygılarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Feyyat. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Şimdi bu milliyetçilik meselesi artık kabak tadı 

verdi. O kadar ucuzlatıldı ki bu milliyetçilik kavra
mı, bu kutsal kavramı üç beş tane beyinsizin tekeline 
sokmak için... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, lütfen başkalarım in
citecek kelâmda bulunmayın, lütfen efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Evet, gayet 
normal... 

...Parlamento dışında üç beş tane beyinsizin teke
line sokulmak istenmektedir. Biliyorsunuz, milliyetçi
liğin tarifi; din, ırk... Bunlar tali unsurlardır. Onun 
sosyolojik tarifini yapmaya gerek yok. Arife tarif ne 
hacet? Yalnız, Türkiye'de milliyetçilik, dinci ve ırkçı. 
Dinciyi de bir derece h«s gcsüyorumi. Çünkü, îıiç ol
mazsa adam öldürmüyor. Her evde bir MSPİi var
dır, bin dindar vardır; ama kabahati varsa, MSP'nin 
üst kanadını Müslüman zanneder, işte o ayrı bir ko
nu da... 

Hele bu ırkçılık meselesinde bir misal vereceğim; 
Van'da idim 1969'da. Türkeş geldi Van'a, tesadüfen 
karşılaştık; eskiden beri tanırım, ahbaplığımız vardı 
bir zamanlar. O zaman ırkçı olduğunu bilmiyordum, 
ben Türk olduğunu biliyordum. Irkçı olduktan son
ra Türk olmadığının idrakine vardım. Geldi, sarıldı, 
«Feyyat Bey, seni aramızda görmek isterdik.» dedi 
bana. Bu bir realitedir, bu bir gerçeğin ifadesidir. De
dim, «Sakın Albayım; Van'hlar sizi çok solda görü
yorlar, sizi ve İşçi Partisinin solunu aynı paralelde 
görüyorlar. Van ortanın solundadır, aman Allah ko
rusun.» deyince Van'ın ileri gelenlerinin bir öğretme
ni, bu Cephe İktidarının, bu muzırra iktidarın bir nu
maralı Van'daki militanı ki, o da Türkeş'in arkasın
da; her zaman bana «komünist» der falan,.. Baktı ki, 
onun Lideri bana, Feyyat'a sarıldı; Allah Allah... 
Türkeş, Feyyat ile ahbap gibi konuşuyor; adam şoke 
oldu. Adamı çağırdım; «Bana bak, Albay'ın başı sec
deye gitmemiş be mübarek. Sen eğer sağcı isen, din
darsın; Milli Nizam Partisine git. Ne işin var bura
da? Bu, iktidara gelirse, senin gibileri, benim gibi sav
cılara astırır. Akılsız herif, ne işin var bu adamın ar
kasında? dedim. 
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Şimdi, Türkiye'de dinle ırk bir araya gelmiş, içti
ma etmiş durumda. Ne kadar çelişki?.. Hele bir AP'li, 
değerli AP'li; tabam değerli, Halk Partisinin alterna
tifi; iki kollu, üç kafalı hilkat garibesi bir çocuğa ha
mileydi, doğurdu, attı o muzırrat cepheyi. Rahatladı, 
bayram etsin. Bugün Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk 
Partisi ve bize iltihak eden değerli parlamenterler, 
Sahabilerin arkasından giden Ebusûfyan gibi destek
çiler, Adalet Partisini tehlikeden kurtardı, hatta hatta 
çok şeylerden kurtardı. 

Bunun üzerine fazla gitmeyelim. Milliyetçiliği, 
ırkçılığı Türkiye'de tekeline alan bir kadro varsa; onu 
namus dışı, milliyet dışı, vatan haini olarak ilan ede
rim ben. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal ada
leti kendisinin tekelinde tutarsa, aynı şeyi söylemeye 
hakkınız var; ama her parti, sosyal adaleti tahakkuk 
ettirmek için onu bir gaye olarak kabul eder. Sosya
list partiler de öyledir, sosyal demokrat partiler de 
öyledir, her düşünce. Herkesin malı olan din ve 
mukaddesatı üç dört tane baldın çıplak, başı sec
deye gitmemiş; MHP'nin af buyurun adam öldüren 
komandolarının tekeline mi alacaksınız? Bırakın, 
alacaksa bunu hiç olmazsa MSP alsın, gene insan 
bir derece köyde de aynı şeyi söylüyor, Ankara'da 
da aynı şeyi söylüyor. Eğer, hilafı hakikat konu
şuyorsa, medeni konuşmuyorsa, Müslümanlığa 
ters düşüyorsa köyde de, Ankara'da da aynı hata
yı yapıyor. Hatada bir samimiyet var hiç olmaz
sa, terslik var. 

Değerli arkadaşlarım; 

Konuya fazla gitmiyorum. Biraz evvel Saym is
kender Cenap Ege, «halklar» falan dediler. Kar
deşim, halklar falan yok. Bugün Doğu Anado
lu'nun hangi köyüne giderseniz gidin, «Elhamdülil
lah Müslümanım» der, «Ne mutlu Türküm» der, 
«Kürtlüğüm de cabadan» der. Anlatabildim mi? 
«Ne mutlu Türküm» der, «Kürtlüpm de cabadan» 
der. Yani, bu ayrımı yapmaz. Bu ayrımı yapan 
üç beş tane yabancı, Ermeni taşnaklannın tesiri al
tında kalan kimselerdir. Şimdi, hiçbir zaman Kürt 
kavramı, Türklüğün önünden gelmemiştir. Dikkat 
ederseniz, bazı aklı saniîer, Türkiye'de «etnik ya
pı» der. Ben etnik yapı demem; demolojik yapı. 
Türkiye'de etnik yapı, soy ayrımıdır. Dikkat eder
seniz, inkılap tarihinde azınlıklar var, memleket 
için teessüs eden zararlı, muzır cemiyetler var. Bu
nun için azınlıklar kastedilir, bir de bünyeden ta-
haddüs eden zararlı cemiyetler var. Bünyeden su
dur eden zararlı cemiyetler kimlerdir?... Hilafet Or-

I duşu. Türktür; ama memlekete zararlı olmuştur. 
Kürt Teali Cemiyeti, Türktür, ama memlekete 
zararlı olmuştur. 

I Şimdi, bünyeden sudur eden zararh cemiyetler ay-
I n şey, bir de azınlıklar ayrı şey. Bu itibarla, bu 
I bünye içerisinde tahaddüs eden Anayasa dışı fikirle

rin sahipleri soy bakımından ayrı değil, demolojik 
bakımındandır. Etnolojik değil, demolojik. Bu, 

I sosyolojik bir kavramdır. Ben sosyoloji hocası de
ğilim; ama bunu hocalarımız gayet iyi bilir. Demo-

I loji, bir soy birliği içerisinde medeniyet bakımın-
I dan, çağın gerekleri bakımından özel bir anane içe

risinde, özel bir düşünce. Dili, yaşantısı kapalı ku-
I tu içerisinde, kendine has (nevi şahsına münhasır) 

bir yaşantı, düşünce, fikir içerisinde kalır. İşte, 
Türkçeyi al, biraz irtica yap; yani «Türkçe» keli-

| meşini, lisanını irtica yaparsak, geriye gidersek, 
kabalaşhrırsak, ilkelleştirirsek olur Kürtçe. Yani, 
Kürtçe diye bir lisan yok. % 30 Farsça, % 40V 
Türkçe. Yani an bir Kürtçe kelime bulamazsınız; 
yok böyle bir şey. Böyle bir düşünce varsa; fan-
tazidir, kökü dışarıdadır, CIA'dır, sağın oyunudur. 

BAŞKAN — İki dakikmz kaldı Sayın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Soldaki 
gençleri istismar etmek istiyorlar, Doğu'nun tabanın
da bu hâkimdir. 

Arkadaşlar; Doğuda nüfus artışı o kadar fazla 
ki, İzmir'den Edirne'ye kadar; Edirne'den Hakkâ-

I ri'ye kadar bütün Doğulunun nüfus artışı, zaten bi-
I zim bu sıkıntımızı artırmaktadır. Onun için Türki

ye sığmaz ona. Doğu Anadolu halkı vatan haini 
de olsa; yani üç dört tane Doğu Anadolulu çıkıp 
vatan haini de olsa, kötü niyetli de olsa, ayıncı da 
olsa; aptal mıdır Molla Mustafa eşkiyasının arkası
na gitsin? Yani, vatan haini de olsa bunu yap
maz. Gerçeklerle bağdaşmaz bu. Bu, Türkiye'de, 
gelişen Türkiye'de, gelişen fikirleri sabote etmek için, 
özgürlüğü kısmak için üç beş tane ne idüğü belir
siz azınlık, Türklüğü tekeline alıyor; azınlığını, 
Türk olmadığını kamufle için. 

İsmet Tamtürk; Bedirhan aüesindendir, Molla 
Mustafa'nın yakmlanndan; ama bugün Türkiye'de 

I Türkeş'in bir numaralı fikriyatçılığını yapıyor. 
Arnavut'un bir tanesi kalkıyor Türkçülük yapı

yor. Yani, mesele Türkiye'de, Türk olduğu hal-
I de, ayrı bir isimle adlandırılanlar; Kürt, Laz, Çer

kez, Tatar, Arnavut, Boşnak, Efe = Türk'tür ar
kadaşlar. Türk diye bir soy yoktur. Türk kavram
dır, bayraktır, sancaktır; birleştiricidir. Türk di-
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ye bfr ırkı iddia eden, MH^nin ki, Türkeş'in 
çevresindekiler Türk değillerdir. Çünkü, Türklüğü 
tekelnie alan, Trüklüğü belli bir yörenin tekeline 
alanlar, Türk değildir. Araştırın; muhakkak Türk 
düşmanı olduğu ortaya çıkar. 

Aşın solcu çocukların da, bölücülük hakkındaki 
yanlış tutumları bunların ekmeğine yağ sürüyor. 
Bütün mesele bu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eskiden bir TÖS vardı. TÖS, Türkiye Öğret

menler Sendikasında hiç bir zaman öğrenci düşman
lığı yoktu. Fakir çocukları korumak vardı, öğret
menler düşünülmezdi, bütün tabandaki talebeler dü
şünülürdü. Ülkü ocaklarını mukayese edin TÖS ile. 
Ülkü Ocakları, «Bu bizden, bu sizden; bu bunun 
çocuğu, bu şunun çocuğu».» bir katilhane haline 
getirildi. TÖS, Türkiye Devrimci Öğretmenler Sen-
diksmda bir adam öldürüldü mü, bir adam dövüldü 
mü? Eğer bir hadise oldu ise, öğretmenler ara
sında oldu? Bir öğretmen politika yaptıysa, Memu
rin Kanununa aykırı hareket ettiyse, öğretmen yap
tı suçu. Bir Ülkücü öğretmen, bir TÖS'çü öğretmen 
ki, onlar kendi aralarında. Yani, bir TÖS'çü öğret
men, bir lise talebesini TÖS'te militan olarak kul
lanmadı; ama Ülkücü öğretmen, kendi talebesini, 
af buyurun; Ülkü Ocaklarının kongresinde köpek 
gibi uluttu. Atatürk'ün talebesini köpekleştirdi. Bu 
mu bayrak? Köpekleşenîere bu bayrak teslim edil
meyecektir. Ermeni... 

BAŞKAN — Lütfen efendim; Sayın Feyyat, müd
detiniz doldu, Sayın Feyyat, sözünüzü kestim efen
dim 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim, istirham ediyorum, toparlıyorum. 

BAŞKAN — Yalnız, başkalarına hakaret etme
yin, rica edeceğim. Bağlayın efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Teşekkür 
ederim Sayın Başkanını. 

Değerli arkadaşlarım; 
Milliyetçilik şu veya bu grupun tekelinde değil

dir, milliyetçilik bu Kuvayı Milliye ruhu içerisinde 
Türkiye'yi sevenlerindir. Ben, «Ermeni» kelime
sini kullndım; Türkiye'deki Ermeniler bizim kadar 
Türktür. Mutfağına girersiniz, Türk olup olma
dığım, dinini bilmezseniz ayıramazsınız; ama Erme
ni taşnaklan Türkiye'yi kana bulamışlardır Doğu 
Anadolu'da. Bu itibarla.. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat; müsamaha payım da 
kullandınız efendim, çok rica edeceğim, başka 
türlü bitmez bu program. 
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MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum. 
MHP'nin ırkçı takımıyla Ermeni taşnaklan aynı 

durumdadır. 
Saygılanmla. 
BAŞKAN — Sayın Sadettin Demirayak. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Sıramın gelmeyeceği düşüncesiyle hazırlığımı bı
rakmıştım. Sayın Başkanımız kürsüye davet edince, 
Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde bazı konu
lan açıklamak fırsatım verdikleri için, huzurunuz
da saygılanmı sunmak isterim. 

Kasım ayı içlerinde Mini eğitimin genel müdür
lüklerinde görev yapmış birtakım genel müdürler 
hakkında basma yansıyan bazı isnatlar bulunmakta 
idi. Bu isnatların menşeini bfr mektup halinde, ha
len görevde bulunan Sayın Müsteşar Abdurrahman 
Demfrtaş'a ulaşnrıhmş obuasına rağmen, basında 
takip ettiğim şekliyle bu isnatların muhatabı olan sa
yın genel müdürler, bu dergiye tekzip göndermedik
leri gibi, kendisi hakkında isnatta bulunan kimse 
hakkında da dava da açmamış olmalan dikkatimi 
çekmiş; bu nedenle Senato kürsüsünde, bu konu
nun açıklanmak suretiyle her ne kadar bu genel mü
dürlerin bir kısmı Danıştay kararlarının uygulanma
sı nedeniyle Yay - Kur'a aktanlmış iseler de, ha
len görev başında bulunan genel müdürler de bu
lunmaktadır. Kendilerine vaki isnatlar ağırdır. İs
natlar gerçek ise, kanuni kovuşturmalan yapılsın; 
isnatlar gerçek değilse, Milli Eğitim camiasında 
üst kademeye kadar getirilen bu şahıslann da aklan
ması gerekmektedir. Bu nedenle kendileri hakkında 
birtakım isnattan belgelerden okumak isterim: 

«Şimdi Bakanlık koridorlarında listeler düzenle
yerek mevkilere dağıtmaktadır. Ali Rıza Çetiner'Ie 
işbirliği yaparak, paralı işlere kendi menfaatlarmı 
düşünenleri empoze etmektedir. Ankara Milli Eği
timini her yönden iflas ettiren, şimdi MilB Eğitim 
Bakanlığını aynı bataklığa getirmek için entrikalar 
çevfrmektedir. Ali Rıza Çetiner, Türkiye'de ad ver
miş bir hırsızdır.»... 

BAŞKAN — Sayın Demirayak, lütfen burada 
bulunmayan,.. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Devamla) — «Büt
çenin bütününü...» 

BAŞKAN — Sayın Demirayak, çok rica ede
rim; burada bulunmayan bfr şahsın aleyhinde ko
nuşmak mümkün değildir. Rica edeceğim, isim 
zikretmeden hadise zikredebilirsiniz; ama burada ol-
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mayan bir kimsenin hakkında bu şekilde konuşma
yın^ 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Ayıp yahu, ayıp. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — «İsnat 
Yar.» diyor. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Devamla) — Peki 
efendim. 

Basına yansımış bir belgedir, o nedenle... 
BAŞKAN — Yani, isim zikretmeden hadiseden 

bahsedebilirsiniz efendim. 
MEHMET KILIÇ (Gaziantep) — «Milli Eğitim 

Müdürü» diyebilir, isim veremez. 
BAŞKAN — Lütfen efendim. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Devamla) — «An
kara'nın bütün okullarının mazot ve benzinini beş 
yıl müddetle hırsız yardımcısıyla beraber, Mahmut 
Macit'e beş yıl kontrat yaparak satmışlardır. 

Sayın Bakanımızın, Ayvaz'ı almakla AP'ye ne de
rece kuvvet vermişse, bunun yerine getirilen şahsın oğ
lu, Ferah Ticaret de Türkiye'nin bütün bölge okul
larını döner sermaye yolu ile sömürmektedir. 

Yine bir diğer genel müdürün, binadaki kadınlar
la yüzgöz olan, şahsiyeti aşınmış bir keş olan bu 
zatın genel müdür obuası sakıncalıdır ve diğer bir 
genel müdür baklanda da...» 

BAŞKAN — Sayın Demirayak... 

SADETTİN DEMİRAYAK (Devamla) — İsim 
yermiyorum sizin ikazınız üzerine Sayın Başkanım, 
sadece genel müdürlerin diyorum. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — İsim 
vermiyor. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Yaz, Bakana 
ver, anlatmaya lüzum yok. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, kendisini savun
ma imkânından mahrum olan kimseler halikında ko -
nuşmayınız. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Devamla) — İsim 
vermeyerek okuyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Ama açıkça belli oluyor efendim, 
rica ederim. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Devamla) — «Bir 
diğer genel müdür de, bütün yetkileri tek tek elde 
toplayarak menfaat karşılığı tayinlerden başka, mem
leket maarifine bir hizmeti olmamıştır. Müfettişliğe 
alman 13 kişiyi menfaat karşılığı İstanbul'a yeniden 
tayin yapmıştır.» demektedir. 

Bu dergi, AP'h* parlamenter arkadaşlarımızın gös
terdiği reaksiyon şekliyle, bir Cumhuriyet Gazete
sinde, veya Milliyet Gazetesinde yayınlanmış bir me
tin değildir. Bu metin, ortağı bu?unduğu Milliyetçi 
Hareket Partisinin yayın organı Devlet Dergisinde 
yayınlanmış. Ekim ayında yayınlanan bu dergide. 
bu açıklamalardan sonra, bugüne kadar bu genel 
müdürlerimiz ne tekzip etmişlerdir, ne de dava aç
mışlardır ve hatta bunlardan bir tanesi halen genel 
müdürlük görevine devam etmekte ve yine bu ge
nel müdürlük binası, Milli Eğitim Bakanlığı binası 
içinden alınarak, başka bir semtteki bina içerisine 
taşınmış, taşındığı bu bina içerisinde komandoları 
çalıştırmakta ve görev aldıktan sonraki günlerde de, 
Ülkücü olan gençleri bünyesinde bulundurmuş, yeni 
Hükümetin kurulmasından sonra da bu gençler üçer 
aylık rapor almak suretiyle görevlerinden ayrdmış 
bulunmaktadırlar. 

İzaha çalıştığım bu nedenlerle bu genel müdürler 
hakkındaki isnatlar gerçek ise, doğru ise, hakla
rında gerekenler yapılsın. Şayet bu isnatlar gerçek 
değilse, doğru değilse, madem ki Milli Eğitim ca
miamızın içerisinde görev yapmaktadırlar, en üst 
kuruluşlarda genel müdürlük yapmaktadırlar ve 
Yay - Kur'da öğretmenlik yapacaklardır, onların da 
aklanmasını yine Milli Eğitim Bakanlığımızdan bizim 
istememiz gereklidir. 

Bu nedenlerle Milli Eğitim Bakanlığımızın Büt
çesinin; Ülkemize, Ulusumuza ve mensuplarına ha
yırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım. (CHP sıra
larından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğlu, buyurun efen
dim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun çok değerli üye
leri; 

Türk Devlet hayatında çok saygın bir müessese-
ıain Milîi Eğilim Bakanlığı müessesesinin Bülçe.ı.fe'n 
müzakeresini yapmaklayız. 

İlköğretiminden üniversitesine kadar tüm bu kad
ronun raıhıei tedrisinde feyz aîdığsmız, insan ol
manın haysiyeti içerisinde şerefli bir vatandaş olarak 
memlekette almış olduğumuz yerin, fe'za bahşettiği im
kânların Cenabı Hakkin verdiklerinin ötesinde, ço
ğunu bu kadroların bizlere verdiklerinden esinlene
rek kazanmış bulunuyoruz. Bu itibarla, bu kadro
ya karşı duyduğum şükran hislerini bir kez daha ifa
de etmek isterim. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bütçelerin müzakereleri; sadece kendi kadroları 

içerisindeki teknik meselelerinin ve bunun da ötesin
de, mali sıkıntılarının ne şekilde halledileceğinin öte
sinde, daha ziyade Bakanlığın hizmet politikalarının 
değerlendirilmesi ve bunun da ötesinde, güncel ha
yatımızda ehemmiyet kazanmış olan konuların, Ba
kanlığın hizmet sınırlarını da aşan bir görüş içerisin
de eleştirile geldiği bir müzakere tarzı oluyor. 

Bu itibarla ben de, bugün hakikaten orijini eğitim 
müesseselerinden gelen bir mesele üzerinde kısaca gö
rüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Türk Devlet hayatını, Türk rejimini ve bunun ya
nı sıra da, eğitimin emniyetini ve selametini, gençleri
mizin huzur içerisinde, rahatlıkla eğitim yapmalarına 
imkan vermeyen bir olaydan; yani anarşiden söz et
mek istiyorum. 

Bugün hakikaten hükümetlerin önünde en gün
cel meselelerden, en ehemmiyetli meselelerden, Devlet 
haysiyet ve şerefiyle de sıkı sıkıya ilgili olan anarşi; 
hiç şüphesiz ki, bugünün başlamış olan hâdiseleri de
ğildir. Hafızalarımızı tazelediğimiz zaman, geriye 
doğru baktığımız zaman, bunun menşeinin 1960 İh
tilaline takaddüm eden dönemler içerisinde, normal 
talebe hareketlerini aşan anarşi hareketlerinin parti
zanca görüşlere, ideolojik görüşlere sahip üniversi
te kadroları içerisinde çok değerli profesörlerin öna-
yak olmak suretiyle talebeleri sokaklara itmesiyle 
başlar. 

Sadece Amerika'daki Barkleyn Üniversitesinde 
1967'Ierde başlayan hâdise değildir Türkiye'deki hâ
dise. Türkiye'deki hâdise, o gün, o devrin iktidarına 
karşı masanı gençlerimizin kafalarım yıkamak sure
tiyle sokaklara iten, anarşiye iten; ne yazık ki, bu 
saygı duyduğumuz ve bilahara bu anarşinin karşı
sında uzımboylu bu kürsülerde kalkıp, anarşinin kö
künün kazınması için tüm Devlet güçlerini seferber 
etmeyi öneren ve Devlette mesuliyet tekabbül etmiş 
OÎEÎI çok değerli üniversite üyeleridir. Bunlann şa-
hıslanyla ilgili olan konularım bir tarafa bırakmak 
suretiyle şuna işaret etmek istiyorum; 

Arkadaşlar; 

Biz neyi müdafaa ediyoruz?.. Bu eğitim kadro-
larıyla yetiştirmek istediğimiz gençlerin kafalarına ne
yi sokmak istiyoruz?.. Biz, bu memlekette meselele
ri sadece tek yönlü mütalaa etmek suretiyle nereye 
varacağız?. Eğer biz meseleleri asgari. milşdaıekler 
içerisinde mütalaa ederek, objektif ölçüler içerisinde 

faşizmin de, komünizmin de Türk Devlet hayatı için, 
Türk Milleti için zararlı olduğunu, rejimi tehlikeye 
sokacak boyutlara ulaşan tatbikatı içerisinde Türki
ye'deki iç barışı tehlikeye soktuğunu niçin birlikte 
ifade etmiyoruz?.. Bugün aslında Türkiye'de en bü
yük tehlikenin; komünizmin tezgâhladığı, iç ve dış 
işbirlikçilerin buna yön verdiği, birtakım kaynakların 
beslediği, ülkede komünizmin ötesinde, anarşinin, te
rörizmin Devleti parsellemek istediği ve bunların da 
yuvalarının üniversiteler olduğu gerçeğini neden gör-
memezlikten geliyoruz?.. Bu üniversitelerde meydana 
gelmiş olan olayların en büyük tahrikçisi, dünün mu
halefet kadrolarında oturan, bilerek veya bilmeye? 
rek buna ışık tutan siyasi birtakım mihraklar oldu
ğunda, niçin isabetli kararda birleşmiyoruz?.. 

EKREM KABAY (Burdur) — Adını söyle, adım. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Neden 

tek yanlı konuşuyorsun?.. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Türkiye bir 12 Mart vakıasından geçmiştir. 12 
Mart hâdiselerini mütaakip 24,5 aylık örfi idare mah
kemelerinin tutup getirdiği ve yargıladığı kişiler ara
sında, büyük bir çoğunluğunu bu üniversitelerde hiz
met gören ve bu üniversitelerde okuyan öğrencilerin 
teşkil ettiğini ve bunların kimler tarafından tahrik 
edildiğini bilmeyen yoktur; ama bütün bu meseleleri 
tekrar yeniden deşmek suretiyle bu meselelerin içe
risinde iktidar - muhalefet mücadelesiyle memlekete 
zarar verici bir şekilde hadiseleri başka istikamete 
çekmek istemiyorum. Görüşümle demek istiyorum 
ki, geliniz arkadaşlar, konıünistiyle faşistiyle tümüyle 
meşru olmayan illegal kuruluşların karşısına, Devleti 
yıkmak isteyen kuruluşların karşısına elbirliğiyle çı
kalım ve bu mücadeleyi birlikte verelim. Bu Devlet 
bizimdir. Elimizi okuldan, camiden, Ordudan çeke
lim. Hangi devirdedir ki, biz camiye, okula ve Ordu
ya elimizi uzatmışız?.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Cephe iktidarla
rı dönemi gibi, ortalığı allak bullak etmişiniz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım; 

Türkiye'de komünizmin karşısında olmayan, mil
liyetçi olan her unsuru, Cephe Hükümetinin kötü hiz
metleri olarak, kötü felsefesi olarak damgaladığınız 
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mUddetçe; bu memlekette siz de Kereskiy'nin 1917' 
de Rusya'ya yaptığından öteye bir şey yapamazsınız. 
Geliniz bu memlekete elbirliğiyle sahip olalım. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Duma'nın sosyalist temsilcisi olarak Başvekil ve Mil
li Savunma Bakanı olan Kcrenskiy, işte sizin düşün
düğünüz kafada, koca Rusya Çarlığını, Avrupa'nın 
dördüncü büyük Devletini bolşeviklere, komünistlere 
teslim etmekten öteye gidemedi; ama şurada oturmuş 
olan, hakikaten vatanperver olduklarından şüphe et
mediğim arkadaşlarımı bir kez daha şu hususta bir
leşmeye davet ediyorum: 

Arkadaşlar; 
Geliniz, faşizmin olduğu kadar, komünizmin de 

karşısında olalım.. Gençlerimizi milliyetçi, vatanper
ver duygular içerisinde, bilgili, ahlâklı, törelerine sa
dık olarak yetiştirelim ve öyle yetiştirelim ki, bizden 
sonra gelecek olan kuşaklar; Türk Devletine sahip 
olsunlar, 16 ncı Türk Devletini yaşatsınlar. Ellerin
de bomba ile sokaklarda vatandaşlarımızı öldürerek 
memleketi huzursuz etmesinler, ana ve babaların 
kalplerini yaralamasınlar, göz pınarlarından akan yaş
lan tüketmesinler, tşte biz bunun için istiyoruz. Ko
nuşmalarımız yıllarca dün ne ise, bugün de aynıdır. 
Hiç bir Hükümet anarşiyi körüklemez. Geçmişteki 
Adalet Partisi Hükümetleri de, anarşinin karşısında 
en büyük mücadeleyi vermiştir; ama hiç bir zaman 
anarşiyi ne üniversitesinde, ne lisesinde körükleme-
miştir. 

Devlet adamlığından hakikaten çok sitayişle bah
sedilen ve hürmet duyduğum, bütçe konuşmalannda 
objektif ölçüler içerisinde bir tatbikat içerisine gi
receğine kanaat getirdiğim Sayın Bakandan şu husu
su rica etmek suretiyle huzurunuzdan aynlacağım : 

Değerli arkadaşlarım; 
Bundan evvelki tatbikatlarda, değerli arkadaşları

mın dile getirdikleri şikâyetler; milliyetçi olması, 
kominizmin karşısında bulunması suretiyle sağda yer 
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aldığı iddiasıyla, Türk öğretim kadrolarına ve öğret
menlerine karşı büyük çapta hücumlar edildi. Ümit 
ederim ki, Sayın Bakanın tatbikatı içerisinde, sosyal 
lemokratın ötesinde, solun türlü yelpazelerinde, pem
beden kızıla kadar, anarşiye kadar bütün görüşleri 
paylaşmış olan kadrolara bu Milli Eğitim kadrosu 
içerisinde yer vermemek suretiyle objektif bir tatbi
kat içerisinde olsun ve biz de kendisine Adalet Par-
isi olarak bü örnek hizmetinde, vatansever hizmetin
le yardımcı olalım. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum Saym Başkanım. 

Bu memleket bizimdir. Bu memlekete sahip ol
mazsak; elbette bir gün işte bu anarşistler, işte bu 
memleketi parsellemek isteyen kızıl komünistler, ha
yallerimizin de ötesine giden kısa bir süre içerisinde 
bu Devleti bir Vietnam'a, bir Lübnan'a çevrilebilir
ler. Bunda, üniversitelerin öğretim kadrolannda ic
raya yardımcı olarak gençlerimizi politikadan uzak 
tutulabilecek bir espri içerisinde kendilerini bu mem
lekete faydalı, imanlı, inançlı bir gençlik olarak ye
tiştirmelerinde büyük emekleri geçmesini ve bunda 
gayret göstermelerini temenni etmekteyiz ve bunu 
bekliyoruz. Ümit ederiz ki, bizleri yetiştiren bu kad
rolar, bu görüşlerimizi paylaşır, bu konuda memle
kete eu büyük hizmeti yapmış olurlar. 

Sözlerimi burada bitirirken, Milli Eğitim Bakan
lığı Bütçesinin memlekete, millete ve gençlerimize 
hayırlı, uğurlu olmasını diler, önümüzdeki eğitim yı
lının kanlı ve huzursuz bir yıl olmaktan ziyade, banş 
içerisinde geçecek iyi bir eğitim yılı olmasını diler, 
saygılar sunanm. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi üze
rinde gruplar ve sayın altı üye konuşmuştur. Öğleden 
sonra üniversiteler bütçelerine başlayacağız. 

Şimdi vaktimiz dolduğu için saat 14,00'te tekrar 
toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13.00 

.•<&»—<... 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DÎVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (BUecik) 

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — AP, CHP, MB ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Grupu Başkanlıklarının, 13.7. 1965 tarih ve 648 sa
yılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci maddesinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bir ek geçici madde eklen
mesi hakkında kanun teklifinin 12 . 2 . 1978 tarihli 30 
ncu Birleşim gündemine alınmasına dair önergesi. 
(4/331) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

12 . 9 . 1978 tarihinde basılarak üyelere dağıtıl
mış bulunan 758 sıra sayılı, 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 
sayılı Siyasi Partiler Kanununun 111 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bir ek geçici madde ek
lenmesi hakkındaki kanun teklifinin, Anayasa gereği 

15 gün içinde görüşme zorunluluğu bulunduğundan, 
12 . 2 . 1978 tarihli 30 ncu Birleşim gündemine alın
masını ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçe
sinin bitirilmesinden sonra görüşülmesini arz ve teklif 
ederiz. 

AP Grupu CHP Grupu 
Başkanvekili Başkanvekili 

Cahit Dalokay Erdoğan Bakkalbaşı 

MB Grupu 
Başkanvekili 

Mucip Ataklı 

Kontenjan Grupu 
Başkam 

Zeyyat Baykara 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) 

A) MİLLİ EĞİTİM BAKANLİĞİ BÜTÇESİ 
(Devam) 

2. — 1978 yılı İstanbul Üniversitesi Büiçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/539) (S. Sayısı : 
743) 

3. — 1978 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/67; C. Senatosu : 1/540) (S. 
Sayısı : 744) 

4. — 1978 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/62; C. Senatosu ; 1/535) (S. Sayısı : 739) 

5. — 1978 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/56; C. Senatosu ; 1/529) (S. Sayısı ; 733) 

6. — 1978 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/64; C. Senatosu : 1/537) (S. Sayısı : 
741) 

7. — 1978 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 1/69; C. Senatosu ; 1/542) 
(S. Sayısı : 746) 

8. — 1978 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/60; C. Senatosu : 1/533) (S. Sayısı : 
737) 

9. — 7975 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/61; C. Senatosu : 1/534) (S. Sayısı ; 
738) 

10. — 1978 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/59; C. Senatosu : 1/532) (S. Sayısı : 
736) 
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11. — 1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/68; C. Senatosu : 1/541) (S. Sayısı : 745) 

12. — 1978 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M._ 
Meclisi : 1/58; C. Senatosu : 1/531) (S. Sayısı : 735) 

13. — 1978 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/63; C. Senatosu : 1/536) (S. Sayısı : 740) 

14. — 1978 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/55; C. Senatosu : 1/528) (S. Sayısı : 732) 

15. — 1978 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/57; C. Senatosu : 1/530) (S. Sayısı ; 734) 

16. — 1978 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/65; C. Senatosu : 1/538) (S. Sayısı : 742) 

17. — 1978 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/71; C. Senatosu : 1/544) (S. Sayısı : 748) 

18. — 1978 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/70; C. Senatosu : 1/543) (S. 
Sayısı : 747) 

BAŞKAN — 1978 malı yılı Milli Eğitim Bakan
lığı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki görüşmelere 
devam ediyoruz. 

Üniversiteler bütçesi üzerinde, Cumhurbaşkanlı
ğınca Seçilmiş olan Üyeler Grupu adına Sayın Sadi 
Irmak. 

CUMHURBAŞKANLIĞINCA S. Ü. GRUPU 
ADINA SADİ IRMAK (Cumhurbaşkanlığınca S, Ü.) 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Üniversite anlamına gerçek bir yön vermek zorun
dayız sanıyorum. Geçen oturumda da arz ettiğim gibi, 
yüksek öğrenim basamakları arasında, yüksekokullar, 
akademiler, enstitüler var, bir de üniversite var; üni
versitenin özel bir yeri var. O yerin esası da, memle
kete araştırıcılar yetiştirmek, yüksek seviyeler verecek 
insanlar yetiştirmek, bizzat üniversite hocaları yetiş
tirmektir. 

Bu itibarla, üniversiteyi her şeyden evvel bir ka
lite işi olarak dikkate almalıyız. Son yıllardaki eğilim, 
üniversitelerimizi bir kantite müessesesi yapmaya gidi
yor. Bunu çok pahalı bir bedelle ödeyeceğiz. Çünkü, 
kışlaiaşan üniversitelerde, gerçek anlamıyla araştır
malı bir öğretim yapılamaz, yapılamamaktadır, tster 
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istemez öğretim düzeyi düşmektedir ve bu yığılısını 
devam ettiği sürece daha da düşme istidadındadır. 

Şimdi, bir rakamla durumu arz etmek istersem; 
geçen yıl Alman Eğitim Bakanıyla konuşurken, «Üni
versitelerinize bu sene kaç müracaat var, kaç talebe 
alacaksınız?» dedim, «60 bin» dedi. Dişlerine kadar 
endüstrileşmiş olan Almanya'da, yüksek şevki idare 
için 60 bin kişilik bir kadroyu kâfi görüyorlar. Bizde 
bu kadroya şu geri kalmışlık halimizde müracaat ge
çen sene 350 bin idi, gelecek sene 400 bini aşmasın
dan hakiki bir endişe duymaktayım. 

Şu halde, üniversitelerimizi gerçek fonksiyonunu 
yapar müesseseler haline getirmek durumundayız. Ak
si takdirde, çok pahalıya mal olan insanları, ucuza 
temin edilebilecek elemanların yerinde çalıştırmak gi
bi son derece müsrif bir tutum yoluna girmiş oluruz. 

Cumhuriyet hükümetlerinin, üniversiteleri Anado
lu'ya yaymak hususundaki gayretleri, bir ihtiyacın 
karşılığıdır ve takdirle karşılanır. Geçen yıl çıkan 
kanunlarla üniversitelerimizin sayısı 18'e çıkarılmış
tır. Ancak, bu yeni üniversitelerimiz için derin üzün
tülerimiz ve endişelerimiz vardır. Bunların başında 
kadro ve eleman gelmektedir. Büyük ve yerleşmiş 
üniversitelerimizin elemanları, bu yeni üniversitelere 
rağbet etmemektedirler veya seyyar hoca şeklinde, 
haftanın muayyen günleri, o da uçakla ve hava mü
saitse gidip alelacele hemen hoca, yığınca dersleri 
bir iki güne sıkıştırıp, araştırma ile meşgul olmadan, 
araştıncı yetiştirme gayretini ihmal ederek, güya bir 
nevi eğitim ve öğretim yapılmaktadır. Bu doğru bir 
yol değildir. Onun için bu hoca hoşluluğuna mutla
ka ve kabil olduğu kadar kısa bir dönemde çare ara
mak mecburiyetindeyiz. 

Bu çareler bana dört yönde düşünülebilir gibi ge
liyor. 

Evvela, bundan böyle verilecek akademik kadro
ları, artık çok olmuş olan eski üniversitelirimize de
ğil, hemen tamamı yeni üniversitelerimize verilmeli
dir. Dünyanın teamülü, yeni üniversiteler, eski üni
versitelerden doğar, hocalarım orası temin eder. 
Genç akademisyenler, genç doçentler evvela ilk 
akademik hizmetlerim, küçük denen; fakat aslında 
çok büyük keşiflerin yapıldığı üniversitelere gider
ler, orada seçkinleşirler, orta üniversitelere gelirler 
ve nihayet baş üniversitelere de yol açık olmalıdır. 
Fakat, bizim teamülümüzde, asistan olarak girdiği 
yerde, profesörlüğe, kürsü şefliğine kadar birbirini 
takiben gitmekte ve başka üniversitelere nakil çok 
nadir vakalarda görülmektedir. 
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Şu halde evvela kadroların verilişi yoluyla bir 
yönelme yapmak mümkündür. Sonra yine geçici ol
makla beraber faydalı bir tesis olarak, eski üniversi
telerimizin rotasyon yoluyla; fakat uçup gidip, uçup 
gelmek şeklinde değil; gidip mutlaka bir süre; bir 
sömestr; iki sömestr, üç sömestr yerinde kalmak 
şartıyla bir kısmı hocalarım rotasyona tabi tutmaları 
hatıra gelir. 

Bir başka şekil de, yeni üniversitelere, sırf ora
larda vazife almak içki asistanlar almak ki, zaten 
Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa'ya doktora talebesi 
gönderiyor; fakat maalesef bu gönderilenler kâfi bir 
rakama vasıl olamıyor, orada doktora ve doçentlik
lerini yaptıktan sonra, yeni üniversitelere bunları ta
yin etmek gerekiyor. 

Bütün bunlar belki zaman alacağı için ve işleri
miz de son derece acele olduğu için, eski üniversite
lerimizden değerli hocaları kaydırmak güç olduğu 
sürece yeni üniversitelerimize biç olmazsa ecnebi 
memleketlerden otoriteler getirme yoluna gidelim, 
en azından bir - iki mühim anaderse. 

Bcnu bazı yeni üniversite rektörlerimize telkin 
ettim, iyi karşıladılar, hatta bazı adaylar da buldu
lar. Fakat, sonunda şöyle bir durum ortaya çıkmış: 
Bir ecnebi hocanın getirilebilmesi için Bakanlar Ku
rulu kararı lazım, bir de, bu karar bir tavan ücret 
var. O tavan ücret, gel zaman git zaman çok geride 
kalmış, hakiki ihtiyaçların. Muayjen bir paradan 
fazla verilemediği için angajman yapılmak üzere 
olan kıymetli hocalar da getirilememiş. Oysa, bun
lara gerekli parayı vermek lazım. Nitekim, 1933'te 
memleketimize getirilen ecnebi hocalar, itiraf etme
liyiz ki, üniversitelerimizin yüzünü ağartmışlar ve 
üniversiielere yeni bir hüviyet vermişlerdir. Keşke 
daha uzun zaman bizde kalsalardı. Muhtelif sebep
lerle bunlardan daha çok istifade etmek mümkün
ken, maalesef bunları birer ikişer kaybetmişizdir. 
Onun için, bu dört tedbiri birlikte almak lüzumunu 
ileri sürmek istiyorum. 

Son zamanlardaki bir eğilime de işaret etmek is
tiyorum. Şimdi, bizim memleketimizde senede iki 
defa doçent imtihanı acımaktadır. Yani, kendisini 
kariyer akademiye aday görmek isteyenler için açık 
bir kapı vardır. Dünyada böyle bol bir imkân kimse
ye verilmemiştir. Hiç bir memlekette senede iki defa 
doçent imtihanı açılmaz. Ayda, yılda bir ihtiyaçlar 
olduğu zaman açılır. Böyle olunca, kanunlar yoîuyia 
akademik unvanlar alma yolu kesin olarak kapatıl
malıdır. Mutlaka ehliyet ispatı yoluna gitmelidir, 
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kariyer akademiye hoca olmak şerefini kazanmak 
isteyenler. Bunun bir zorluğu yoktur, bunun bir yaş 
tahdidi de yoktur ve imkânlar da daima açıktır. 

Ben burada, akademik kariyerde kalan, büyük 
bir kısmı talebem olan hocalara şu telkini de yapmak 
istiyorum. Bizler doçent imtihanına girdik; fakat iti
raf etmeli ki, ilmin gelişmesi karşısında, bizim o za
manki ve bugün tatbik etmekte olduğumuz imtihan 
seviyemiz artık yeterli değildir. Her sene doçentlik 
imtihanının kalitesini yükseltmek lazımdır ki, akan 
zamanın, gelişen ilmin hızına ayak uydurabilelim. 
Burada da bir reformun lüzumlu olduğu kanaatinde
yim. Fakat, bu reform kanun maddelerinden ziya
de, hocalarımızın vicdanına teveccüh etmelidir. 

Bu bariyeri (barriere) aşmak için, geçen günkü 
konuşmamda da işaret ettiğim gibi, yüksekokulları
mız akademi olmak, akademilerimiz üniversite ol
mak için bir baskı yapmaktadırlar ve maalesef bir 
kısım talebelerimiz de buna alet edilmektedirler. 
Bunlar yanlış bir şeydir. Yüksekokul hocası olmak, 
başlı başına bir şeref ve meziyettir, akademi hocası 
olmak da bir şereftir. Fakat, kanunlar yoluyla kari
yer unvanları alma ve verme yolu definitif olarak 
kapatılmalıdır. 

Üniversitelerimizin son zamanlarda tuttukları bir 
usul; yani maalesef zuhur eden hadiseler karşısında 
üniversiteyi kapama, belki zaman zaman zorunlu ol
maktadır. Fakat, bunun bir tedbir olmadığını her za
man söylemeliyiz. Hele Hacettepe Üniversitemizin 
ki, mühim bir üniversitemizdir, istikbalimiz için bü
yük ümit vaat eden bir üniversitemizdir. Bunun bir 
sene gibi bir süreyle kapatılmış olmasını tasvip et
mek mümkün değildir. Bu çocukların bir senelerini 
kaybetmenin riskini telafi mümkün değildir. Bütün 
bu sene zarfında, hocalar da bir riske tabidir. Araş
tırma imkânlarından mahrumdurlar veya gereği gibi 
yapamazlar. Bu itibarla, bu uzun süre kapatmayı, bir 
revizyona tabi tutmalarını hocalardan istemekteyiz. 

Şimdi, üniversitelerimizi rahatsız eden, «ideolo
jik» ismini alan kargaşalıklara da bir - iki kelimeyle 
temas etmek istiyorum. 

Evvela, ideoloji manzarası veren veya verilmek 
istenen her olayı, mutlaka ideolojik olarak kabul et
meye imkân yoktur. Bu ismin ucuzlaması ve biraz 
da belki hâkim nazarında, kamu efkârında sempati 
uyandırır mülahazasıyla alelade saldırganlıklara da 
ve maalesef organize de olarak bir ideolojik hare
ket süsü verilmek istenmektedir. Bununla hakiki 
anarşiyi birbirinden ayırmak lazımgelir. 
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Şimdi, ide; yani fikir elbette olacaktır, zıt fikir
ler de olacaktır. Hocalar ide vermekle mükelleftirler; 
fakat ideoloji, artık ide değildir. Bu donmuş bir sis
temdir. Şu halde, ilim ve kafa hürriyetinin dışına çı
kan bir şey. Bunu telkin edemez. Fikirler verir, le
hinde, aleyhinde olan objeiktif, bir hoca objektîfiyle 
fikirler verir; fakat donmuş ideolojiler telkin edile
mez. 

Donmuş ideolojiler nereye götürür? Meşhur, ta
rihe geçmiş hadiselerden şuurları, bir nevi şuur felci 
yapar. 

Nspolyon bir aralık iktidara tırmanma yolunda 
jakoben denen ektremistlerden faydalanmıştır. Onla
rı teşvik etmiştir, onların manevi ve maddi gücüne 
dayanarak da ihtiraslarını tatmine çalışmıştır Öyle 
ki, Napolyon'dan endişe eden Avrupa hükümdarları, 
bilhassa Rus Kralı feryat ediyor; «Aman Napolyon'u 
jakobenlerden ayırın.» Çünkü, ideolojik saplantı ha
linde olan kütlelerin yapamayacağı bir şey yoktur. 

Gel zaman, git zaman fikir terse dönüyor; jako-
benlerle Napolyon'un arası açılıyor. Napolyon'a 
tavsiye ediyorlar; bu jakoben mihraklarını berhava 
ediver, sen topu iyi kullanırsın. Diyor ki, «Her şey 
berhava edilebilir; fakat tarikatlaşan kütleler top 
ateşiyle maalesef tahrip edilemez.» 

Onun için, Türk çocuklarının ideolojik, katı saf
lara ayrılmış olmasını hüzünle karşılamamak müm
kün değildir. 

Ne isteniyor? Türkiye ve bütün dünya bir yeni 
yoğruluş halindedir. Bunu kabul etmek zarureti var
dır elbette. Onun için, mevcut sistemlerde, rejimler
de, yönetimlerde yenilik ihtiyacı vardır; bütün dün
ya için vardır, bizim için de vardır. 

Bizim bütün dünyaya nazaran bir büyük avanta
jımız vardır. Biz, Atatürk'e kadar orijinal bir düşün
ce sistemi yaratamamış ve ya Doğu'dan ya Batı'dan, 
bazen ikisinden birden sistemler kopya etmiş bir Mil
letiz. İlk defa olarak tarihimizde bir Türk çıkıyor; 
tamamiyle Türke mahsus, tamamiyle orijinal, hiç 
bir surette kopya olmayan ve fakat, iki hedefi bir
den gerçekleştiren; yani Türk'ü kendi benliğine geri 
götüren ve Türk'ü dünya seviyesine çağdaşlaştıran 
bir felsefeyi, bir janrı, bir fikri ortaya atıyor. Bunun 
adına biz «Atatürkçülük» diyoruz, Avrupa ansiklo
pedileri de bunun orijinal bir sistem olduğunu ka
bul ederek, bir «Kemal» kelimesinde Atatürk'ün ha
yatını anlatıyorlar, altında «Kemalizm». Bu kopya 
değildir işte, tamamiyle Türk dehasından doğmuş bir 
sistemdir. Bu sistem, bizim bugünkü ve yarınki ihti-

J yaçlanmızı tamamiyle karşılamaya kâfidir. Çocukla
rımızın istediği sosyal adalet, çocuklarımızın haklı 
olarak istediği fırsat eşitliği ve fakat, yine istedikleri 
özgürlük, bütün bunlar Kemalizm denen sistemin içe
risinde mevcuttur. Şu var ki, Kemalizmi de donmuş 
bir sistem haline getirmemeliyiz. 

Bir hatıramı nakletmek istiyorum. 1934'te Ata
türk'ün huzurandaydık, bir heyet geldi; 6 ok, 6 sis-

I tem. «Efendim, bunlardan bazıları gerçekleşti, artık 
bunları çıkarsak.» «Hangisi» dedi Atatürk, biraz da 
hemen endişesini besleyen bir tavırla. «Efendim, me
sela devletçilik var, yaptık hepsini. Bir de devrimci
lik var. ©evrimlerin hepsini yaptınız. Allah'a şükür 
bir şey de kalmadı. Bunu 6 oktan çıkaralım, 5 veya 
4 oka indirelim.» 

Şiddetli bir reaksiyon gösterdi. «Asla» dedi. Dev
rimcilik dinamik bir sistemdir, statik bir sistem de-

I ğildir. Onun için, Kemalizmi dinamik anlamı ile an
lamaya, yeni ihtiyaçlar, yeni gelişmeler karşısında ve 
fakat, Kemalizmin doğrultusunda yürümek ve yeni 
yorumlar bulmak mecburiyetindeyiz. O zaman bu 
sistem donmaz ve canlı kalır, bu sistem ölmez. Bu
na dikkati çekmek istiyorum. 

I Şimdi bu fikir sistemine karşı biliyorum, muhafa-
I zakâr kanattan ve ekstrem sol kanattan itirazlar gel

mektedir. Bir kanat layiklikten son derece tedirgin 
I olmakta ve maalesef vesika olarak da Atatürk'ün ak-
I h hayalinden geçmeyen birtakım şeyleri ileri süre-
I rek, Atatürk'ü din fikrine karşı saygısız, hatta lakayt, 
I hatta düşman gibi göstermeye yeltenenler vardır. 

Eğer bunlar Müslüman, Müslümanlıkta en büyük 
I suçun iftira olduğunu bilmeleri gereklidir. Aksine, 
I bunların söylemek istedikleri gibi, bütün din adamla-
I rımız böyle düşünür demek mevzuubahis değil tabii 

tenzih ederim. Fakat, böyle düşünenler ve bunu ya-
I yanlar vardır. Ben şu kanaatteyim ki, samimiyetle şu 
I kanaatteyim ki; yeryüzünde İslamiyete en büyük hiz

meti Mustafa Kemal yapmıştır. Çünkü, siyasete ka
rışan, bulaşan bir dini, bir ulvi fikri, bir Tanrı fik
rini, en ulvi bir fikirdir, inşallah ebedi olarak bu si-

I yaset çamurunun dışarısına çıkarmıştır. Islamiyetin 
tekâmülüne, geçirdiği tarihe bir göz atarsak, bir tek 

I halîfe ecel-i mev'uduyîa öîebilmiştir. Ondan sonrala
rı, hatta bütün soyları, soplanyla beraber feci şekil
de öldürülmüştür. Günlük politikaya İslamiyet'in 

I bulaştırılmasının neticeleri, İslam tarihinde seller gi
bi kan akıtılmasına sebep olmuştur. Bu yollar ebedi 

I olarak kapalı kalmalıdır. Elbette memleketimizde din 
hürriyeti vardır ve bunun en büyük müdafii de Ke-
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malizmdir ve nasıl bu iftiralara dilleri varabiliyor ki; i 
camiler kapatılmış, «Allah» diyenlere fena muamele 
edilmiş. Arkadaşlar; böyle bir şey katiyen olmamış
tır. Bu, Mustafa Kemal için nasıl düşünülebilir 
ki, Genelkurmay Başkanlığı gibi, Devletin en yüksek 
makamını tevdi ettiği adam, en dindar Müslümanlar
dan birisiydi. Bunu Mustafa Kemal bilmiyor muy
du? Yine Büyük Millet Meclisi Başkanlığı gibi, o za
man teşrifatta ikinci gelen makamda oturan zat, beş 
vakit namazını kılardı. Biz de o eski camide, Ata
türk'ün sağlığında olan Meclis Camisinde, bendeniz 
müteaddit defalar bir çok milletvekilleri ile beraber 
namazımı kıldım ve ne için kıldın diye kimse bir şey 
demedi; ilaveten beni bakan da yaptılar. Yani böyle 
fikirler yayılıyor ki, «Allah» diyeni hemen degrade 
etmişler, iş vermemişler. Bunlar külliyen aslı esastan 
ari şeylerdir. Aksine hakiki dindar olan Kemalist ol
maya mecburdur. Çünkü, dine, Allah fikrine en gü
zel yerini vermiş olan, inşallah ebedi olarak vermiş 
olan adam budur. I 

Ekstrem soldan Atatürkçülüğü mahvetmek iste
yen (Ki, asia muvaffak olamadılar) cereyanlar var. 
Eğer, banlar muayyen donmuş ideolojilere saplan
madılar da, sadece gerçek manada bir sol, sosyal ada
leti, fırsat eşitliği istiyorlarsa, bunu en güzel realize 
eden rejim de Atatürkçülüktür. Atatürk'ün bütün 
hayatı sosyal adalet ve fırsat eşitliğini korumak için I 
geçirilmiş mücadelelerle doludur. Deniyor ki; «Efen
dim, satıhta kaldı da, tabana inmedi.» Bir tek misal 
söyleyeyim, binlerce yapılanlar arasından. Yanında 
bulunduğum için bütün bu hadiseleri de biiiyorum. 
1924'te Devletimizin bütçesi 195 milyondu. Bunun 
95 milyonu aşar densn, halkı ezen, halkı zelil eden, I 
mültezimler eline halkı teslim eden bir kaynaktan I 
gelirdi. Bir kalemde bunu ilga etmiştir. Ben maliyeci, 
iktisatçı arkadaşlarıma soruyorum: Dünya maliye ta
rihinde bu cesurlukta bir karar olmuş mudur? Ya
ni, bir bütçe gelirinin, manevi bir seviye yükselt- I 
mek için, bir halk kütlesini kurtarmak için gelir kay
nağının % 50'sini bir kalemde çıkarabilmiş adam I 
var mıdır dünya maliye tarihinde? Benim bildiğim 
kadan ile yoktur. Hani tabana inmemiş? Tabana in- I 
mistir. Köylüye «Efendimiz» diyen, hor, hakir gö- I 
rülene bunu söyleyen O'dur. Daha yüzlerce daha I 
binlerce misal verilebilir. i 

Şu halde; ne ekstrem sağa, ne ekstrem sola hak [ 
verdirecek bir sebep yoktur. Bütün gelişmeler, Ata- I 
türk'ün ölümünden sonraki gelişmeler Atatürk'te na- I 
sil bir kuvvete sahip olduğumuzu, nasıl bir büyük { 
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dinamizme, bir büyük ileri fikre sahip olduğumuz 
kanaatini bize vermiştir ve gün geçtikçe Mustafa Ke
mal büyümektedir. Dünya büyükleri küçülür; fakat 
Mustafa Kemal büyümektedir ve ebediyen büyümeye 
devam edecektir. Onun için evvela hocalarımızın sa
mimiyetle, büyük bir kısmının, belki hepsinin bu 
kanaatte olduğunu bilmekle beraber, bu kanaati iyi 
aşılamalarını istiyorum. 

Maalesef bir ihmalimize de işaret etmek mecbu
riyetindeyim. Devrim tarihleri işte Kemaiizmi aşıla
mak için bir vesile olarak konmuştur ve şeklen bü
tün yüksekokullarda mecburi derstir. Atatürk bu 
derse o kadar ehemmiyet vermiştir ki; «Vaktim ol
sa, ben vereceğim» demiştir. 1933'te reformda dev
rim tarihini beş profesör okuturdu. Birisi mali kıs
mını, birisi ideolojik kısmım, birisi ekonomik kısmı
nı ve saire. Gel zaman, git zaman bu ders maalesef 
farzı kifaye haline geldi. İslamiyette biliyorsunuz 
«farzı kifaye» farzdır; ama bir kısım Müslümanlar 
yaparsa olur, büyük kısmın yapmasına lüzum da 
yoktur. O hale gelmiştir. İmtihanlar ya yapılmaz ve
yahut da talebe geçeceğinden emindir. îlk defa ola
rak bendenize dört beş fakültenin devrim tarihi der
sini verdiler. Talebem de eski teamüle göre... 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim, ona 
göre konuşmanızı toparlayınız. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA SADİ IRMAK (Devamla) — Bitti efendim to
parlıyorum. 

Bu dersin kolay geçeceğini zannetmişler, ben 
% 6ö'mı sınıfta bırakınca feryat çıktı. «Efendim, 
kalınır mı?», «Kalınır» dedim. Hatta matematikten, 
fizikten, tababetten en yüksek dereceyi alırsın, para 
etmez. Kemaiizmi bileceksin ve inanacaksm. Onu da 
bana ispat edeceksin, notu öyle veririm. 

Şu halde üniversitelerimiz için söyleyeceğimiz 
başlıca şeylere zannediyorum kısa notlar halinde işa
ret etmiş oldum. Arkadaşlarımıza da fırsat vermek 
lâzım. 

Crupurmın ve şahsımın saygılarım sunarım. (Al-
k:şlar) 

BAŞKAN — Saym Tevfik Elmasyazar, Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına konuşmak üzere bu
yurunuz. 

CHP GRUPU ADINA M. TEVFİK ELMAS
YAZAR (Manisa) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; 

Milli Eğitimimiz, toplum düzenimizin bir bölü
müdür. İlkokullarımızdan üniversitelerimize kadar 
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bütün eğitim ye öğretim kademeleri bu bölümü mey
dana getiren parçaları teşkil ederler. Bu sebeple Mil
li Eğitim konusunun görüşüldüğü bir günde tek ba
şına üniversiteleri ele almanın, bizi bazı yanlışlara 
götürebileceği kanaatindeyiz. Bu sebeple sözkonusu 
yanlışlıklara düşmemek için, üniversite konusunu 
Milli Eğitim sistemimizin yapısal bütünlüğü içinde 
ele almanın yararlı olacağı görüşündeyiz. 

Sayın senatörler; 
Eğitimin temeli aileye dayanır. İyi eğitim görmüş 

olan ana ve babaların, topluma yararlı evlatlar yetiş
tirdiği bir gerçektir. Ancak, ülkemizde iyi eğitim gö
ren ana ve babaların sayısı hepinizi üzecek derecede 
azdır. Çünkü, eğitim için sadece bir araç olarak ka
bul ettiğimiz okuma - yazma oranım dahi % 50'nin 
üzerine çıkaramamış olmanın üzüntüsünü hep birlik
te duymaktayız. 

Üniversitelerimizin temelini teşkil eden ilköğretim 
davamız dün olduğu gibi, bugün de en büyük ve en 
önemli bir dava olarak tazeliğini korumaktadır. İlk
öğretim davasını halletmedikçe, çağdaş Türkiye'yi 
yaratmak mümkün değildir. Cumhuriyet döneminin 
ilk yarısında ilköğretime verilen önem ve sağlanan 
başarılar, sonradan politik kaygılarla plansız ve 
programsız bir çalışmaya dönüştüğünden artan nü
fusa bile ayak uydurulamamıştır. 54 yıllık Cumhuri
yetimizde okuma - yazma oranının °/Q 54'ü bulama
dığı ve 1977 - 1978 öğretim yılında 21 ilimizde 5 bi
ne yakın köy okulunun öğretmensizlikten kapalı olu
şu bunun en açık delilidir. ÎlkokuUanmızdan mezun 
olanların % 52'sinin doğrudan çalışma hayatına ka
tılmakta olduğu dikkate alınırsa, ilköğretim konusu
na yeniden ve çağdaş bir açıdan bakarak eğilmek 
geldiğine inanıyoruz. 

Üniversitenin de temeli olan ilköğretimdeki öğret
men açığını süratle kapatacak tedbirler alınırken, 
mevcut öğretmenlerin ülkemizdeki okullara dengeli 
bir şekilde dağılımı sağlanmalıdır. Özellikle köy 
ilkokulları bina, araç, gereç ve lojman bakımından 
köylerde çalışan öğretmenlerimiz için daha cazip bir 
duruma getirilmelidir. 

Anayasamıza göre, ilköğretim bütün vatandaşlar 
için mecburi ve Devlet okullarında parasızdır. Bu 
bakımdan ilkokul öğrencilerinin bütün ders araç ve 
gereçlerinin Devletçe karşılanması üzerinde yeniden 
ve ısrarla durulmalıdır. Son zamanlarda ükoküllan-
mızdaki öğrencilerimize bazı derslerin kitaptan Dev
let tarafından parasız olarak verilmeye çalışılıyorsa 
da, 26 yıllık Milli Eğitim Teşkilatında yaptığım hiz-
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metlerin önemli bir kısmını ilköğretim müfettişi ola
rak geçirmiş olduğum için, aynca ilkokullarda öğret
men ve idareci olarak çalıştığımdan, öğretmen okul-
lannda meslek- dersleri öğretmeni ve yönetici olarak 
görev yaptığımdan, kısa da oka bir süre Milli Eği
tim Müdürü olarak çalıştığımdan, köy Ukokullann-
da çalışan öğretmenlerimizin büyük problemlerini 
yakinen bilmekteyim. Bu değerli meslekdaşlanmız-
dan pek çoğu fakir köy çocuklanna kalem, silgi, def
ter gibi bir kısım zaruri ders araç ve gereçlerini ken
di ceplerinden verirler. Bu gerçekten meseleye baka
cak olursak, mademki Anayasamızda ilköğretim 
mecburidir. O halde, bu okullara devam eden öğren
cilerimizin bütün ders araç ve gereçlerinin Devlet 
tarafından sağlanması yollarının yeniden gözden ge
çirilmesinin bir ihtiyaç olduğu görüşündeyiz. 

Aynca, 222 sayılı Kanuna göre, köy ilkokulları
nın bütün masrafları; onarımı olsun, ders araç ve 
gereçlerinin giderimi olsun, yakacak ve sair masraf
tan adı geçen kanuna göre; yani 222 sayılı Kanuna 
göre köy bütçesine konan % 10'larla sağlanır. Köy 
bütçesine konulan °/0 10'lann ihtiyaca yetip yetme
diği bir yana, bunun harcanması da ayn bir mesele
dir. Öyle köylerimiz vardır ki, bütçesinde 1 000 lira, 
1 500 lira g'bi sembolik rakamlar vardır. Bunun 
% 10'u 100 lira tutar. 100 lira ile bir okulun bina, 
araç, gereç ve sair ihtiyaçlarım sağlamak mümkün 
değildir. Biran için bunun yeterli olduğunu kabul 
etsek bile, köy bütçesine konulan bu % 10'lann 
harcanması ayn bir meseledir. Milli bir bankada ya-
tınlacak, muhtar ile öğretmenlerin birbirleriyle ce
belleşmesi öğretmen ve halk ilişkilerim son derece 
bozmakta ve böylece bu öğretmenlerimizin halk içi
ne katılımdan ve onlann bazı meselelerini çözüm
lemeleri yönünde çalışmalannı engelleyici bir unsur 
olan bu % 10'lar meselesine yeniden çözüm yolu 
bulmak lazımdır. 

Diğer taraftan; şehir ve kasaba okullanna özel 
idarelerden az da olsa bir miktar ödenek verilir. 
Neden köy okullanna verilmez? Şehir ve kasaba ilk
okullarına hizmetli verilir. Neden köy ilkokullanna 
verilmez? Mesela, 5 dershaneli, diyelim ki 10 öğret
meni! bir şehir veya kasaba okuluna ihtiyaç durumu
na ve imkânlara göre bir ya da iki hizmetli verilir
ken; aynı şartlar altında bulunan köy ilkokullanna 
hiç bir hizmetli verilmez, özel idareden de aynca yar
dım yapdamaz. Bu sebeple konunun üzerine yemden 
eğilmekte yarar görüyoruz. 

Çalışma şartlarının güçlüğü dikkate alınarak, ilk
okul öğretmenliğinin daha cazip bir hale getirilmesi 
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bugüne kadar 'lunal edilmiştir. Terfi imkânları sınır
lıdır. Öğretmen okullarından mezun olanlar, eğer bu
rayı bitirdikten sonra iki yıllık bir yükseköğretim gö
rürse, onuncu derecenin ikinci kademesinden hizme
te başlarlar ve birinci derecenin son kademesine 
kadar terfi edebilirler. Bunlardan sadece iki yıl az 
tahsil görmüş olan ilkokul öğretmenlerimiz 12 nci 
derecenin 2 nci kademesinden göreve başlatılırlar. 
İki yıllık fark bir defa başlangıçta kanunun ortaya 
koyduğu bir haksızlıktan dolayı 6 yıllık bir farka 
yükseliyor. 2 yılhk bir tahsil farkı, 6 yıla yükseli
yor. Tabandan böyle bir sınırlama yapıldığı gibi, ta
vandan da aynı şekilde benzer bir sınırlama yapılmış
tır. Çünkü, ilkokullarda görevli olan öğretmenleri
mizin yükselebilecekleri derece en çok 3 ncü derece
dir. 

Mecburen ders saatleri konusunu dün Radyo ve 
Televizyondan dinledik. İlkokul öğretmenlerimizin, 
haftada belirli t»ir ölçüde ücretli ders okutmalarının, 
orta dereceli okullarla ilköğretim görevlileri arasın
daki bu büyük haksızlığın giderilmesi yolunda bir 
çalışmayı biz de olumlu karşdıyoruz. 

Sayın senatörler; 
Eğitim ve öğretimde öğrencilerimizin yetiştiril

mesi konusu tartışılırken, üniversitelerin liseleri, lise
lerin ortaokulları, ortaokulların ilkokulları, ilkokulla
rın da aileleri suçlamaları genellikle usul haline gel
miştir. Aslında bu kademeler bir bütündür. Modern 
eğitim ve öğretim metot ve teknikleriyle memleket 
gerçeklerine ve bilimsel verilere uygun olarak, üre
time dönük bir eğitim sistemi uygulanmak suretiyle 
eksiklik ve yanlışlıkları azaltmak mümkündür. An
cak, Cephe hükümetlerinin çağ dışı çarpık bir dü
şünce ve amaçla hazırlattığı ve sonradan genelgelerle 
bazı sayfalarını kestirdiği ders kitaplarını okutarak, 
gençlerimizi üniversite kapılarına gönderemeyiz. 
Ders kitapları konusunun yeniden ele alınmasını ve 
çağdaş anlayışa uygun olarak, tek tip ders kitabı ha
linde yemden ders kitaplan hazırlatılmasım faydah 
görmekteyiz. 

Yine, Cephe hükümetleri zamanında bir genelge 
Ue okul kitaplıkları sağ görüşü tek taraflı olarak tel
kin eden kitaplarla doldurulmuş, pek çok kitap oku
nup incelenmeden, sadece yazarlarının adına bakıla
rak çuvallara doldurulmuştur. Bu kitapların akıbeti
nin her halde araştırılması iyi olacaktır. Toplatılan 
bu kitapların önemli bir kısmı genelgeye göre okul
larda bırakrimış, bir kısmı Kültür Bakanlığına gön
derilmiş, bir kısmının da ne olduğu belli değildir. 
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Kaldı ki, toplatılan bu kitaplar, yıllarca orta dere
celi okulların kitaplıklarında durmuş, beklemiş ve 
öğrencilerimiz tarafından okunmuş olan kitaplar
dır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün muhalefette bulunan arkadaşlarımızın bu

rada yaptıkları konuşmaları, birlikte dinledik. Ayrı
ca Karma Bütçe Komisyonunda da bugün muhale
fette bulunan arkadaşlarımız tarafından Milli Eği
tim örgütüyle ilgili görüşlerini dinledik. Bu arkadaş
larımız, Karma Bütçe Komisyonunda yaptıkları ko
nuşmalarda, Milli Eğitim Bakanına ve Bakanlık men
suplarına şunu telkin etmeye çalıştılar : 

Şimdiye kadar gelen, giden bütün Milli Eğitim 
bakanları, sadece kadro değiştirmekle yetinmişlerdir. 
Eğitim sistemimizi düzeltmedikçe, kadro değiştirme
nin hiç bir işe yaramayacağını söylemişlerdir. 

Bu görüşte bir ölçüde gerçek payı vardır; fakat 
bu arkadaşlarımız, kendi hükümetleri zamanında bin
lerce öğretmen, sorgusuz sualsiz, kışta kıyamette eş
lerinden ve çocuklarından ayrılarak, Danıştay karar
lan hiçe sayılarak sürgüne gönderilirken, acaba o za
man neredeydiler?.. Neden o zaman kendi partilerin
den hizmete gelmiş olan Milli Eğitim bakanlarına 
tuttuğu yolun yanlış olduğunu söylemek cesaretini 
gösteremediler?.. Eğer, bu görüşlerini o zaman söy
lemiş olsalardı, her halde bugün bir kıyım ve bir 
sürgün olayından bahsetme durumu olmazdı; belki 
daha çok bir eğitim sisteminden bahsetmek mümkün 
olurdu. 

Eğer o arkadaşlarımız, bunu söylemişîerse, en 
azından görevlerini yapmışlar demektir; fakat görev
lerini yapmış olsalar dahi, burada konuşan Sayın 
Mehmetoğlu, grup adına konuştuğuna göre, öyle sa
nıyorum ki, Adalet Partisinin Cumhuriyet Senatosu 
Grupunun, kendi bakanları üzerinde, Milli Eğitim 
konusunda yeterli olarak etki yapamadıkları görüşü
nü sanırım kabul etmek durumunda kalacaklardır. 

Biz, Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra ör
gütünde tek taraflı ve kanunsuz işlemler yapanların 
görevlerinden alınması ve yerlerine kanunlara saygılı 
elemanların getirilmesi zaruretine inanıyoruz. Aksi 
halde, Milli Eğitim kargaşasını ve Milli Eğitim enka
zını yaratanlarla aynı kargaşa ve enkazı temizlemek 
mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Üniversite konusu ele alındığında akla ilk gelen 

husus, Anayasamızda ifadesini bulan, imkân ve 
fırsat eşitliğidir. Artık, üniversite sınavlarına yüzler-
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ce değil, yüz binlerce öğrenci katılmaktadır. Bunlar
dan ancak % 1 kadarı üniversiteye girebilmekte, di
ğerleri dışarıda kalmaktadır. Büyük merkezlerimiz-
deki, her bakımdan tam teşkilatlı liselerimizden me
zun olanların, üniversite sınavlarında başarı kazan
dıkları, aksine, yurdun geri kalmış il ve ilçelerindeki 
liselerden mezun olanlann ise, sınavlarda basan gös
teremedikleri kesin olarak anlaşılmıştır. 

Örneğin, İstanbul'dan 70 genç üniversiteye girer
ken, Hakkâri'den sadece bir genç girebilmektedir. 
Bu, gerçekten korkunç bir farktır. Bu farkın, öğren-
cilerdcki zekâ bölümü farkından ileri geldiğini söy
lemek mümkün değildir. Milli Eğitim Bakanlığı ve 
üniversitelerimizin bu dengesizliği ortadan kaldıracak 
tedbirler alması gerekmektedir. Bazı üniversitelerin 
liseleri birinci ve ikincilikle bitirenlere bir ölçüde im
kân tanımış olmalarını iyi niyetli bir yaklaşım ola
rak kabul ediyoruz. Bu ve buna benzer yolların araş
tırılıp bulunabileceği kanaatindeyiz. 

Aynca, sınav sorunlarının, öğrencinin bilgisinden 
ziyade, zihni gücünü ölçmeye ağırlık verecek tarzda 
düzenlenmesi de düşünülebilir. 

Üniversite sayısının yavaş da olsa artması sevin
dirici olmakla beraber, üniversitelerin sadece sayı 
olarak artmasından ziyade, bunların her bakımdan 
donatılması daha da önemlidir. 

Yurdun çeşitli yerlerinde açılan üniversitelerimiz
de yeterli bina ve sair tesis eksikliğinin yanında, bil
hassa tecrübeli öğretim üyesi sıkıntısı çekilmektedir. 

Büyük merkezlerdeki üniversitelerin dışında ka
lan bütün diğer üniversitelerde bu sıkıntı mevcuttur. 
Rotasyon işi de iyi işletilemediğinden, bu üniversite
lerimiz amaçlarına uygun bir çalışma ortamına ka
vuşamamışlardır. Bu nedenle, Ankara, İstanbul ve 
Ege üniversiteleri gibi, öğretim üyesini tamamlamış 
olup, fazla öğretim üyesi bulunanlardan bazılarından 
Anadolu'daki üniversitelere aktarma yapılması yön
temlerinin bulunması gereğine inanıyoruz. 

Bundan başka, tam gün çalışma sorunun çözüm
lenmesi halinde, öğretim üyesi sıkıntısının önemli öl
çüde azalacağı ve öğretim üyelerinin üniversiteye da
ha çok bağlanacağı ve faydah olacaklan kanaatinde
yiz. 

Öğretim üyelerinin yetişmesinde, asistan seçimi 
ve atamalannın yasal temel hükümlere bağlanması
nın yararlı olacağı görüşündeyiz. 

Üniversitelerimizde öğrenci kapasitesinin artınl-
ması, önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmakta
dır. Geçtiğimiz 1975, 1976 ve 1977 yıllannda üniver

sitelerimiz kapasite artışını sağlayamamışlar, pek çok 
öğrenci okul dışında kalmış ve bu durum ülkemizin 
ve gençlerimizin bunalım nedenleri arasına girmiştir. 

Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
planlan döneminde Devletimiz, zaten son derece sı
nırlı olan bütçesinden bir öğrenci için 1 milyon 250 
bin lira harcamış olmasına rağmen, kapasitenin ar-
tırılamamış olması gerçekten dikkati çekmektedir. 

Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
planlan ortalamasına göre bazı üniversitelerimizin 
bütçe artışı, öğretim üyesi artışı sayısı, öğrenci ar
tışı ve öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 
hakkında kısa örnekler sunmak istiyorum. 

Ankara Üniversitesi : Bütçe artışı % 700, öğre
tim üyesi sayısı artışı % 47, öğrenci artışı % 16,1, 
öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 14'ten 8'e 
düşmüştür. 

İstanbul Üniversitesi : Bütçe artışı % 700, öğ
retim üyesi sayısı artışı % 71, öğrenci artışı % — İS, 
öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ise 26'dan 
15'e düşmüş. 

İstanbul Teknik Üniversitesi : Bütçe artışı % 600, 
öğretim üyesi sayısı artışı % 110, öğrenci artışı 
% 50, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 
l l 'den 8'e düşmüş. 

Atatürk Üniversitesi : Bütçe artışı % 800, öğre
tim üyesi sayısı artışı % 500, öğrenci artışı % 500, 
öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 7. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim, ona gö
re ayarlayın. 

CHP GRUPU ADINA M. TEVFİK ELMAS-
YAZAR (Devamla) — Ege Üniversitesi : Bütçe 
artışı % 900, öğretim üyesi sayısı artışı °/Q 135, öğ
renci artışı % 1 000, öğretim üyesi başına düşen öğ
renci sayısı 2,5'tan 16,5'a çıkmış. 

Bu altı üniversitemizde öğretim üyesi basma dü
şen ortalama öğrenci sayısı dokuzdur. Bu tablodan 
da anlaşılacağı gibi, üniversitelerimiz Devlet Bütçe
sinden diğer sektörlere nazaran büyük paylar almış
lar; fakat gerekli kapasite artışını sağlayamamışlar
dır. Bu konu üzerinde yeniden ve titizlikle durul
ması gerekmektedir. 

Üniversitelerimize öğrenci alınırken ve kapasite 
a r t ına çalışmalar yapılırken toplumun ihtiyaçlan 
daima gözönünde tutulmalıdır. 

öğrenci alımından önce toplumda hangi kesim
lerde ne kadar yetişmiş elemana ihtiyaç olduğu ke
sinlikle tespit edilmeli ve bu arada toplumdaki geliş
melere göre, ileride hangi dallarda ne kadar elemana 
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ihtiyaç doğacağı da hesaplanmalıdır. Bu konuda, 
Devlet Planlama Teşkilâtıyla üniversiteler arasında 
gerekli işbirliği sağlanmalıdır. Bu işbirliğinden elde 
edilecek bilgilere göre tespitler yapılmalı ve öğrenci 
alınması bu esasa göre düzenlenmelidir. 

Geçmiş yıllarda bu konuda yeterli bir çalışma 
yapılmadığı ve toplumun ihtiyaçları dikkate alınma
dığı için, bugün bazı branşlardan çok sayıda diplo
malı işsiz gençler boş gezmektedirler. Bu durumda 
olanların toplumumuzda bazı ihtilâtlara sebep olabi
leceği gerçeği unutulmamalıdır. 

Öte yandan, bugün ülkemizde yetişmiş teknik ele
man ve doktor sıkıntısı çekilmektedir. Tıp fakülte
lerimizin daha çok öğrenci alabilmeleri imkânları 
öncelikle üniversiteierimizce araştırılmalıdır.' 

Diğer taraftan, sanayileşmedeki gelişmemize pa
ralel olarak teknik üniversitelerimizin öğrenci kapa
sitesini artırıcı önlemler almalarım faydalı görmekte
yiz. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'deki çarpık kapitalist düzenin ilköğretim

den üniversiteye kadar uzanan en belirgin özellik
lerinden birisi de, genç kuşakların ırkçı, şovenist duy
gularla körüklenmesidir. Aslında, yanlış ve fakat, 
amaçlı bir şekilde işlenen çağ dışı milliyetçilik kav
ramı, uyanmakta olan kitleler üzerinde bir baskı un
suru olarak kullanılmaktadır. Mevcut ekonomik dü
zenin işleyişinden ve devamından çıkarı olanlar, bu 
düzenin devamlılığını sağlayacak bir eğitim siste
minden ve kendilerine maşalık edecek bir eğitim 
kadrosundan yararlanmak istemektedirler. Eğitimin, 
toplumu çağdaş, özgürlükçü, demokratik yönde et
kilemesinden korkan çıkar çevreleri, ilerici gördük
leri bütün kurullara ve kişilere saldırmaktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Elmasyazar, sürenizden fazla 
konuştunuz, rica ediyorum bağlayınız. 

CHP GRUPU ADINA M. TEVFİK ELMAS
YAZAR (Devamla) — Peki Sayın Başkan. 

Özellikle son üç yılda, Cephe Hükümetleri döne
minde üniversitelerimizde ve Milli Eğitimin her ka
demesinde görülen terör olaylarının asıl mimarları, 
işte bu yerli ve yabancı çıkar çevreleridir. 

Değerli arkadaşlanm; 
Şiddet olaylarının önlenmesinde alınacak çeşitli 

tedbirlerin yanında, ilkokuldan üniversiteye kadar 
her öğretim kademesinde öğrencilerimizi çoğulcu ve 
özgürlükçü demokratik eğitim anlayışına uygun ola
rak, her fikre açık ve saygılı olarak yetiştirmek zorun
dayız. Öğrencileri, gençleri ideolojik şartlanmalar

dan mutlaka kurtarmalıyız. Üniversitelerimizin de
ğerli öğretim üyelerinin bu konuda çok etkili olaca
ğına inanıyoruz. 

Yıllardan beri demokrasiden bahsediyoruz; ama 
hâlâ kitap yasaklamayı marifet sayıyoruz. Kitap ya
saklamanın yararından çok zararı vardır ve bir çö
züm yolu da değildir. 

Türk Ceza Yasasındaki düşünce ve inanç özgür
lüğünü engelleyen maddelerin kaldırılması zamanı 
çoktan gelmiş ve hatta geçmiştir. Eğer hepimiz de
mokrasiye gerçekten ve içten inanıyorsak, bütün 
siyasi partilerin bu meseleyi birlikte çözmeleri gere
kir. Bunu yapamadığımız sürece, milliyetçi, milli
yetsiz, sağcı, solcu, ilerici, gerici gibi karşılıklı suç
lamalardan öteye hiç bir olumlu sonuca varamayız. 
Gençlerimizin de düşman kamplara ayrılmalarını 
önleyemeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Elmasyazar, sözünüzü kesme
ye mecbur etmeyin beni, rica edeceğim efendim. 

CHP GRUPU ADINA M. TEVFlK ELMAS
YAZAR (Devamla) — Sayın Başkan, müsaadenizle 
tamamlıyorum efendim. 

Değerli arkadaşlanm; 
Aslında üniversitelerimizi tek başına bir bölüm 

olarak kabul etmediğimizi, ilkokuldan üniversiteye 
kadar bir bütün teşkil ettiğini arz etmeye çalıştım. 
Aslında, en alttan en üst kademeye kadar okulları
mız arasında tam bir bağlantılı çalışma yapmamız 
gerektiğini ifade etmeye çalıştım. 

Zamanımın yetersiz oluşu nedeniyle bir kısmı 
hususları Yüce Heyetinize sunamıyorum. Ancak, 
diğer arkadaşlarımızın da hakkını almak düşüncesin
de değiliz. 

Grupum ve şahsım adına Yüce Heyetinizi selâm
lıyor, saygılar sunuyorum efendim. (CHP ve MB 
Grupu sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
İsmail Kutluk, buyurun efendim. 

Sayın Kutluk, Adalet Partisi beş dakikasını kul
lanmıştı; 20 dakikalık zamanınız var. 

AP GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Grupumuzun üniversiteler hakkında görüşlerini 
arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Milli Eğitim Bakanlığımıza ve onu temsil eden 
değerli arkadaşlarımıza Grupum adına derin teşek
kürlerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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Sayın senatörler; 
Üniversitelerimizin yüksek öğrenim veren kurum

larımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Yüksek vasıflı 
insan yetiştirmek, Milletimizin ve Devletimizin ihti
yacı olan idare kademelerine vasıflı, seviyeli, her 
yönüyle akademik kariyer sahibi insanlar yetiştirmek 
görevi bu kurumlarımızın başlıca faaliyetleri arasın
dadır. 

Ayrıca, inceleme, araştırma yapmak suretiyle ida
re kademelerine, Milletin ve Devletimizin hizmetle
rine ışık tutmak üzere önemli görevlerinden birisi de 
budur. 

Bu itibarla, üniversitelerimizin görevleri son de
rece önemlidir. Bu önemi bilen hükümetler, yüksek 
öğrenim kurumu olan üniversitelerimize ve akademi
lerimize, yüksekokullarımıza son derece ciddi yak
laşımlarla bütçe imkânlarını vermeye çalışmışlardır. 

1950'Ierde sadece 3 üniversitemiz bulunurken, bu
gün yurt sathına yayılmış, vatanımızın her bölgesin
de 18 üniversiteye sahip olduğumuzu buradan ifade 
ederken, bu hükümetlerin üniversiteye vermiş olduk
ları değerleri ayrıca kıvaçla, ve teşekkürle ifade edi
yoruz. 

Hele yüksekokul ve akademi sayıları son derece, 
son yıllarda artarak her ilimize, hatta her kasabamıza 
kadar yayılmak suretivle bütün yurdumuzun her ala
nında birer yükseköğrenim müessesesinin abideleşti-
ğini görmekle vatana, millete hizmet yapmanın guru
runu, heyecanını duyuyoruz. 

Hükümetler, yükseköğretimi vatandaşın ayağına 
götürmekle bu davranışlarında basan göstermişlerdir. 
Bu bir bakıma Anayasamızın öngördüğü, eğitimde 
fırsat ve imkân eşitliğini sağlama yolunda hükümet
lerin ciddi; ama takdire şayan davransşlarının birer 
eseridir. Fırsat eşitliğini ve yükseköğretimi en yakında 
yapmak imkânını vatandaşımıza vermek, hükümetle
rin başlıca görevlerinden birisiydi. Bu aynı zamanda 
Anayasal bir görevdi. Hükümetler bunu bugün, düne 
nazaran daha büyük bir şekilde başarmışlardır. 

Üniversitelerimiz, yüksekokullar ve akademileri
mizin kuruluşlarını tamamladığını elbette söyleyeme
yiz. Şüphesiz ki. çok eksikleri vardır. Bunları ciddi 
bir yaklaşımla ele almak hükümetlerin görevleri ve 
Yüce MecJislerimizin de görevleridir. 

Yeni kurulmuş olan üniversitelerimizin öğretim 
kadroları eksiktir. Benden evvelki Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüsü arkadaşım da bu hususa güzel bir şe
klîde değindiler. Ona katılıyorum. Rotasyon suretiy
le bu eksikliği gidermeye çalışmak bugün için yeterli 

I değildir. Rotasyon suretiyle üniversitelerimizin bu ek
sikliğini tamamlamak, öğrencilerimizin üzerinde tela
fisi güç eğitim eksikleri yaratmaktadır. Bunun önüne 
geçmek için, Üniversiteler Kanunu ile bir hüküm ge
tirilmiştir. Önce yeni kurulmuş olan üniversitelerimi
zin öğretim kadroları takviye edilecek ve yeni üniver
sitelerin kadrosu tamamlandıktan sonra da, eski üni
versitelerimizin öğretim kadrosu tamamlanacaktı; ama 
hepiniz biliyorsunuz ki, Anayasa Mahkemesine git
mek suretiyle bu madde iptal edilmiş ve yeni açılan 
üniversitelerimizin öğretim kadroları da tamamlatıla-
mamış ve maalesef bugünkü duruma düşürülmüştür. 

Yeni kurutan üniversite ve akademilerimizin, yük
seköğretim kurumlarımızın öğretici kadrolarının yeni 
bulunacak bir usulle mutlaka ve mutlaka doldurulma
sı şüphesiz çok yerinde olacaktır. Bunun için, yeni 
açılan üniversitelerimizin kadrolarını cazip hale ge
tirmek, oralarda görev alan hocalarımızın ilim, irfan 
sahibi öğretici kadrolarımızın sosyal haklarını diğer
lerine nazaran üstünlük sağlayacak birtakım kanuni 
tedbirler getirmek hem üniversitelerimizin, hem de 
Milli Eğitim Bakanlığımızın önemli görevlerinden ol
malıdır. 

Üniversitelerimizin iyi öğrenci yetiştirdikleri cümle 
âlemce kabul edilmiştir. Ancak, yetişenlerin pratik 
yönüden eksik yetiştirildiği de yine cümle alemce ka
bul edilmektedir. Bu üniversitelerimizin ders aracı ve 
gereci yönünden eksik olduğunu, öğrencilerin de bu 
sebeple pratik yapamama durumunda kaldıkları için, 
bu eksiklerle pratik yaptıramadıklarını bilmekteyiz. 

Temas ettiğimiz üniversite hocalarımızın bu hu
susta yana yakıla bize söylemiş oldukları bir sürü 
misallerin şahidi olup, huzurlarınıza gehnişizdir. 

O itibarla, öğrencileri pratik yönünden daha iyi 
bir şeiiîde yetiştirmek için, üniversitelerimizin pratik 
yapabilecek güç ve kudrete sahip kılınmaları, ders 
araç ve gereçlerinin temin edilmeîeri zarureti vardır. 
Milli Eğitim Bakanlığımızın ve üniversitelerimizin bu 
husus üzerinde ciddiyetle ve önemli durmaları gerek
tiğinin inancını taşıyoruz. 

Üniversite harcamaları son derece kırtasiyeciliğe 
ve bürokrasiye bağulmuştur. Bu suretle, zorunhıkîarla 
dolu harcamaları vardır. Üniversite ve akademileri
mizin, yüksekokullarımızın bu bürokrasiden dolayı 
kendilerini takviye edemedikleri ve kendilerini yenile-
yemedikîeri gerçeği de ortadadır. 

O itibarla, biz üniversiteleriiMiZin ve diğer yüksek
okul idarecilerimizin, Milîi Eğitim Bakanlığı ilgilile
riyle müşterek bir şekilde bu zorlukları kaldırabilecek 
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tedbirleri almalarını, eğer gerekiyorsa yasal tedbirleri 
almak suretiyle hazırlayıp, Yüce Meclislerin huzurla
rına gedmeleri zaruretine inanıyoruz. 

Demin, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü değerli 
arkadaşım, burada üniversite imtihanları üzerinde 
oMdiyetle durdu. Ben de bunun üzerinde durmadan 
geçemeyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ağrı'da eksik öğretim kadrosuyla görev yapan li

selerimizden mezun olan öğrencilerimizi, izmir'de tam 
kadroyla çalışan Atatürk Lisesinin mezun ettiği öğ
rencilerle bir sınava almamız doğru değildir. Öğretim 
kadrosu eksik olan Hakkâri Lisesinin öğrencisiyle, 
İstanbul'daki İnönü Lisesinin mezun olan öğrencisini 
bir tutmamıza imkan yoktur. 

O itibarla, üniversiteye giriş imtihanlarım mutlaka 
bölgelere cevap verebilecek şekilde ele almanın zaru
retini, ben de burada arkadaşımı takviye ederek beyan 
etmek istiyorum. 

Merkezi öğrenci alma sisteminin, bu sınavları böl
gelere ayırmak suretiyle ele alınmasının mutlaka za
rureti vardır. Bu konuda ilgilileri bu yüce kürsüden 
ben de grupum adına uyarmak istiyorum. 

Üniversitelerimizin, 1978 yılında sağlanacak bütçe 
imkânlarıyla daha ileriye, daha güzele, yurdumuzun 
güzelliğine, geleceğine, daha çağdaş anlamda ilerleyiş 
sağlayacağına gönülden inancım vardır. 

Üniversitelerimizde her türlü güçlüklere rağmen, 
yüce milletimizin değerli evlatlarını büyük bir feragat-
îa ve üstün öğrenci yetiştirme anlayışıyla öğrencilerini 
yetiştiren muhterem hocalarımızın önünde saygıyla 
eğiliyorum; grupumuz adına teşekkürlerimi kendile
rine, saygılarımızı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Grup sözcülerinin konuşmaları ta
mamlandı.. 

AP GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — Ancak bir hususa daha temas etmek mec
buriyetindeyim Sayın Başkanım, eğer zamanım varsa. 

BAŞKAN — Bitirdiğinizi zannettim ben efendim. 

AP GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — Hayır Sayın Başkanım. 

Sayın senatörler; 
Mil'i Eğitim Bakanhğş, okullarımızda Türk çocuk

larını Atatürk devrimlerine ve Anayasamızın başlangı
cında ifadesirti bulan Türk milliyetçiliğine bağlı, aile
sini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye ça
lışan yurttaşlar yetiştirmek yükümMilüğünü üzerine 
almış son "derece önemli bir bakanlıktır. 
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l Müfredat programımn diliyle ve aynen okuyo
rum: «Okullarda yapılacak ilk iş, çocuğu, milli ülkü
lere göre yetiştirmektir. Okullarda her derste milli ta
rihimiz arasında ilgi sağlanmasına ve milli hayata 
bağlanmasına geniş ölçüde önem verilecektir.» denil
mektedir. Bu ibare, müfredat programımızın amir 
hükümlerindendir. 

Müfredat programlarının bu amir hükümlerini ye
rine getirmek, takip etmek, Milli Eğitim Bakanlığı
nın en değerli görevlerindendir. 

Yüce Meclisimizin 1973 yılında tasviplerine maz-
har olan... 

BAŞKAN — Sayın Kutluk, siz öyle zannediyo
rum ki, mevzuu geriye götürdünüz; üniversiteler üze
rindeki konuşmalarınızı bitirdiniz ve grup adına üni
versiteler bütçesi üzerinde konuşmak için söz aldınız. 
Şimdi, mevzuu bitirilmiş olan kısma intikal ettirme
menizi rica edeceğim. 

AP GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De-
vamüa) — Öyleyse Sayın Başkanım, benim, şahsım 
adına bir görüşme sıram vardı. 

BAŞKAN — Sıranız var efendim, o zaman konu
şabilirsiniz. 

AP GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De
vamla) — Öyleyse o zaman görüşmek... 

BAŞKAN — Ama, o zaman da bu mevzuu gö
rüşemezsiniz, o da üniversitelere ait sıranız. 

AP GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De-
I vamla) — Sayın Başkanını; üniversite Milli Eğitim Ba

kanlığının bir parçasıdır. İlkokuldan, en yüksek ka
deme olan üniversitemize kadar Milli Eğitim Bakan
lığının görevi içerisinde konuşma yapmak istiyorum. 

J O itibarla, benim söylemek istediğim husus, aynı za
manda üniversiteyi de kapsamaktadır. 

BAŞKAN — O baş!^a, o zaman üniversiteyi de 
kapsayan mevzuları tabiatıyla konuşursunuz. 

AP GRUPU ADINA İSMAİL KUTLUK (De-
vsm'a) — Orada söz almak üzere teşekkürlerimi su
nuyorum. Milli Eğitim Bakanlığımıza ve üniversite
mizin değerli mensuplarına tekrar huzurlarınızda say
gılarımı arz ediyor, cümlenize içten bağlılığımı tek
rar arz ediyorum sayın arkadaşlarım. (Alkışlar) 

I BAŞKAN — Kişisel görüşlerini bildirmek üzere, 
söz sırası Sayın İskender Cenap Ege'de fakat bir tez
kere ile sırasını Sayın Lütfi Doğan'a verdiğini bildir
mektedir; buyurunuz Sayın Doğan. 

LÜTFİ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, sa-
I yın senatörler; 
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Görüşülmekte olan Milli Eğitim Bakanlığımız ve 
üniversitelerimiz bütçeleri üzerinde dilek ve düşünce
lerimi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. Söz
lerime başlarken, Yüce Heyetinizi en derin hürmet
lerimle selamlarım. 

Belki vaktin kifayetsizliği sebebiyle şahsen çok 
önemli bulduğum bir dileğimi arza vakit bulamam 
düşüncesiyle, sözlerimin sonunda arz edeceğim bir 
hususu, daha önce beyan etmek istiyorum. 

Gerek muhterem Bakanımız, gerek Bütçe Karma 
Komisyonumuz sözcüsü veya vekili arkadaşımız bu
radalar. 

Arz edeceğim durum şudur: Erzurum İslâmi İlim
ler Fakültesi açılalı takriben 7 yıla yakın olmuştur. 
Bu Fakültemiz, ilk mezunlarını da vermiştir. Bu hu
susta gerek üniversitelerimizin, gerekse Milli Eğitim 
Bakanlığımızın müspet gayretleri olmuştur; kendileri
ne müteşekkirim, ancak, büyük bir ihtiyaç hâlâ bir 
bakıma - olduğu gibi yerindedir desek, mübalağa edil
miş olmayacaktır. 

Şöyle ki, bugüne kadar İslami İlimler Fakültesi, 
Erzurum Atatürk Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde 
sığıntı halinde tedrisatını sürdürmektedir. Geçtiğimiz 
yıl, Bütçe Karma Komisyonunda bu ihtiyaç belirtil
miş ve İslami İlimler Fakültesi için yeter miktarda 
tahsisat ayrılmış ve zannediyorum ki, plan, proje iş
leri ihale edilmiş, bitmiş veya bitmek üzere, teferru
atıyla bilgim yok. Ancak, gerek Muhterem Bakanı
mızdan, gerekse Bütçe Karma Komisyonumuzun yet
kilerinden, sizlerin de lütfedip kendilerine yetki ve
rerek, 1978 yılında, hiç olmazsa Bütçe Karma Ko
misyonunda bu fakültemiz için yeteri miktarda tah
sisat konulması ve burada tedrisatına devam eden öğ
retim görevlilerimiz ve öğrencilerimizin bir binaya 
kavuşturulmalarını hassaten istirham ediyorum. Ger
çekten, bu fevkalade zaruri bir ihtiyaçtır. Gidip gör
düğüm zaman, hiçbir şey yapamamanın ıstırabını 
hissettiğimi, siz muhterem senatörlerime arz etmek 
isterim. 

İkinci maruzatım şudur: Filhakika üniversiteler 
bütçemizi görüşüyoruz. Bir yönüyle üniversitelerimiz 
için önemli olduğundan Muhterem Bakanımıza arz 
etmekte fayda görüyorum. Seçim bölgem olan Erzu
rum'a bağlı Tekman ilçemiz var. Ziyaret ettim. Zi
yaretim sırasında, oradaki vatandaşlar, maarife çok 
bağlıdırlar, dileklerini bendenize arz ettiler? Dilekleri 
arasında, «Bu küçücük kasabamızda bir ortaokulu
muz ve lisemiz var. Ancak, lisemizde tek bir öğret
menimizin bulunduğunu, diğerlerinin askere gittiği

ni...» söylediler. Bu ihtiyacın karşılanması için istir
hamlarının Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine arz 
edilmesini benden istediler. Bendeniz de o zaman 
Ortaöğretim Genel Müdür Muavini arkadaşıma inti
kal ettirdim. Kendisiyle ancak o zaman tanıştık; fa
kat zannediyorum ki, tamamım değil, bir kısmını 
karşıladılar. 

Yalnız, yüksek huzurunuzda bir hususu beyan et
mek isterim. Oradaki vatandaşlarım, öğretmen arka
daşlarımızın, ayrılmış olan öğretmen arkadaşlarımın 
birisinden son derece memnun kaldıklarını, sitayiş-
kâr sözler sarf ettiklerini dinlemekle mahzuz oldum; 
ama diğer arkadaş hakkında şunu ifade ettiler: «Önce 
övdüğümüz öğretmen arkadaş gibi, iyilikte örnek ola
cak öğretmenler gönderilirse, buna son derece müte
şekkir kalırız.» Aksi halde, maalesef iyi örnek olama
makta daha başka sözler söylediler, bunu söyleme
meyi tercih ediyor ve sizlerin yüksek takdirlerinize 
bırakıyorum. 

Şimdi bendeniz bu mevzuda kanaatimi arz etmek 
isterim. Bendeniz kanaatime göre, ilim rütbesi, rüt
belerin en üstündedir. Hepimiz hamdolsun Müslüma-
*nz ve hepiniz, en az bendeniz kadar yüce dinimize 
bağlı muhterem kimselersiniz. Gerek üniversiteleri
mizin mensupları, gerek öğretmenlerimiz; Türk Mil
leti bir bütündür. Bu milletin bütün fertleri olarak 
hepimiz birbirimize azami ölçüde hürmet etmek, mil
letimizin iyiliği için çalışmak zorundayız. İlme de 
"ayık oüuğu önemi vermek, b'zhn en mulkaddes gö
revimizdir. Bu itibarladır ki, Kur'an-ı Kerim'de; «Al
lah'a en çok saygısı olanlar, ilmi en çok engin olan
lardır.» diye Duyurulmaktadır. 

Şimdi bunu beyan ettikten sonra, burada yüksek 
huzurlarınızda bir felsefecinin sözünü arz etmek isti-
vorum. Bildiğiniz şeyler; ama tekrarında mahzur gör
müyorum. Bir felsefeci diyor ki: «Bir denizin sahi
linde bulunan insan emniyetle yürür; ama denizin ile
risine gittiği takdirde boğulma tehlikesi vardır. Fa
kat, ilim böyle değildir; ilim bunun aksinedir. İlmin 
sahilinde olan insan boğulmaya mahkûmdur; ama 
ilmi ne kadar derinleşirse, o kadar emniyetlidir.» Bu
nu söyleyen bir İslâm bilginidir. 

Bir de Garplı bir bilginden siz değerli arkadaş
larıma bir maruzatta bulunmak istiyorum. Diyor ki; 
«Az ilim, insanı Allah'tan uzaklaştırır; ama çok ilim, 
insanı Allah'a kavuşturur.» 

Değerli arkadaşlarım; 
Şimdi müsaade buyurursanız muhterem Hüseyin 

Gztürk... 
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BAŞKAN — İki dakikanız var efendim* ona göre 
bağlayınız. 

LÛTFl DOĞAN (Devamla) — Peki efendim, te
şekkür ederim. 

Hüseyin Öztürk Beyefendi arkadaşımızın temas 
ettiği bir konuya bendeniz de temas etmek istiyorum. 

Kaderin saiki ile büyük Milletimiz tensip buyur
du, bendeniz bir müddet görevde bulundum. 1971 -
1972 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında 
matbuatta bazı yazılar çıktı. Temas edildiği için, te
mas etmek istiyorum; hakikatlerin bilinmesinde 
memleketimiz için elbette büyük faydalar var. Bazı 
matbuatta şunu söyleyenler oldu; «İşte 50 bin kadar, 
40 bin kadar Kurban kursu vardır. Bu Kur'an kurs
ları şöyle böyle...» söyleniyor. Hakikaten gönül kinci, 
incitici laflar edikti. Bundan bendeniz müteessir olu
yorum, Milletim namına müteessir oluyorum. Yok
sa, şahıslarımız faniyiz, gelip geçiciyiz. 

Şimdi de Sayın Hüseyin Öztürk Beyefendi arka
daşımız; «Türkiye'de 50 bin Kur'an kursu var. Bu
nun 10 bini şeydir...» Değerli arkadaşlarım; elbette 
ilgili Bakan bu mevzuda Yüce Senatoyu aydınlatacak, 
bilgi takdim edecektir; fakat bildiğim bir hususu mü
samahanıza güvenerek arz ediyorum. 

Türkiye'de mevcut Kur'an kursları, Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın ve Milli Eğitimimizin denetimi altın
dadır. Devletin denetimi, gözetimi altında çizdiği 
usule göre tedrisatını yürütür ve bunların sayısı 3 000'i 
bulmamaktadır; ama bunun dışında var ise, elbette 
Diyanet İşleri Başkanlığımız da, Milli Eğitim Bakan
lığımız da kanunun icapları ne ise, ona göre vatanda
şın ihtiyacının karşılanmasını ilgili makamlarımıza arz 
ederler. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 

. LÜTFİ DOĞAN (Devamla) — Bağlıyorum Saym 
Başkan. 

O halde, bütün meseleleri gereği gibi incelemekte 
mîlletimizin için, memleketimizin için yararlı olan ne 
ise, ilmi gerçeklere uygun ne ise, onu umumi efkâra 
intikal ettirmekte elbette hepimiz için büyük fayda 
var. Eminim k», gerek Milli Eğitim camiamız, gerek 
üniversitelerimizde hizmet gören muhterem ilim 
adamlarımız gerçekleri araştırmada ve milletimiz için 
en yararlı olanı yapmakta hepimize yardımcı olacak, 
rehber olacaklardır. 

Bu Milli Eğitim üniversitelerimiz bütçelerinin 
Milletimize, Milli Eğitim ve üniversitelerimiz camia-
SÎHE hayırlı olmasını Allah'tan diler, hepinizi hürmet
lerimle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Cevdet Aykan?.. Yok. Söz sı
rası Sayın Hüseyin Oztürk'ün; fakat su-asmı Sayın 
Niyazi Ünsal'a vermişlerdir. 

Buyurun Saym Unsal. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Değerli arkadaş
larım; 

Her yıl Milü Eğitim Bakanlığı Bütçesi görüşüldüğü 
zaman köy enstitülerinden söz eden olursa ya da bir 
«köy enstitüsü» sözcüğü geçerse, fazlasıyla sinirlenen 
kimseler var. Köy enstitüsünü anlatmak on dakika
ya sığmaz. Köy enstitüsünü anlatmak on dakikaya 
sığmadığı gibi, «köy enstitüsü» sözünden kızanların 
kafasına da köy enstitüsü sığmaz. 

NİYAZİ UNSAL (Devamla) — Ben bile köy 
enstitüsü mezunu değilim. 1948'de mezun olduğum 
halde, kahal edemiyorum, O ismen kapatıldı. Ben 
köy enstitüsü çalışmalarının kapatılmasından söz 
etmek istiyorum. Koy enstitülerinin bugünkü üni
versite düşüncesine, üniversite yaşamına yansryan 
ağırlığından söz etmek istiyorum. 

Eğitim tarihimizde köy enstitüleri bir büyük ol
gudur, toplum yaşamımızda. Köy enstitüleri unutul
mayacak bir ülküdür; bir köy ve köycülük ülküsü-
dür. Köy enstitüleri çağdaşlaşma tutkusudur. 1946 ve 
1948'lerde eğitim tarihinin değil Türkiye'de, dünyada 
en büyük üniversitesi kapatılmıştır. Eğer, 1946'da 
Demokrat Partili olanların çıkışlarıyla halkın oku
masından, uyanmasından korkanların baskılarıyla 
köy enstitüleri kapatılmasaydı, Yüksek Köy Enstitüsü 
Hasanoğlan kapatılmasaydı; üniversitelerimizin önün
deki bugünkü yığıntılar ve tıkanmalar olmayacaktı. 
Sadece bu da değil; eğer Hasanoğlan kapatılmasaydı, 
eğitim ve toplum yaşamımızdaki bugünkü yozlaşma
lar da olmayacaktı. Bunun günahı, sadece o günlerde 
Demokrat Parti düşüncesini seçenler değil, o gün 
başta olan Halk Partililer de yüklenmiştir. Yüksek 
Köy Enstitüsünün kapatılmasında, büyük üniversite
nin kapatılması suçluluğunda ve köy enstitülerinin 
kapatılarak saptırılmasında, yozlaştınlmasında De
mokrat Partili olanlar kadar, o günkü Halk Partili
lerin de günahı vardır, FBÇH vardır, mücadele etmemiş
lerdir; böyle bir önemli kuruluşun yozlaşmasında, ka
patılmasına seyirci kalmışlardır. Köy enstitüleri şu 
tarihte kapatıldı, bu tarihte kapatıldı değil; 1946'da 
kapatılmıştır. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — 1952'de kapa

tıldı. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de süren düzenin; eğitim düzeninin, top

lum düzeninin ve yönetiminin etkilerini üniversiteden 
ayırmamız ya da üniversitenin toplum düzenine yan
sıttığı ağırlığı birbirinden ayrımamız olanaksızdır. 
Türkiye'de düzen nasıl sürüyorsa; bugün üniversite
de devam eden üniversite düzeni de aym şekilde 
bozuk, aym şekilde etkisiz sürmektedir, devam etmek
tedir. 

Bir üniversite bilim ocağıdır, bilim kaynağıdır; 
geleceği yönlendiren, kaynaklandıran en önemli bir 
olgudur, kurumdur. Kurulduğundan bugüne kadar 
toplumumuza hangi damgasını vurdu, toplumun han
gi yönlendirmesini yaptı üniversiteler, bu bugün bir 
tartışma konusudur, işte Doğu da Atatürk Üniver
sitesi. Atatürk Üniversitesi Erzurum toplumuna, 
çevresine kendi damgasını vuramadı; ama Erzurum 
toplumu kendi düşüncesinin damgasını, Atatürk Üni
versitesine vurdu. Üniversitede tam anlamıyla bir 
bilim ağalığı sürmektedir. 

Üniversiteye ayırdığımız ödeneği ve üniversitede 
okuttuğumuz öğrencileri yan yana getirdiğimiz za
manda, bir öğretim üyesine düşen öğrenciyi şöyle dü
şündüğümüz zaman, üniversitelerin ne denli başarılı 
olup olmadığını anlarız. 

Sade bu da değil, bilmiyorum biliyor musunuz? 
Türkiye nüfusunun % 3'ünü teşkil eden bir azınlığın 
çocukları üniversiteden yararlanmaktadır. Üniversi
telerimizden çocuklann % 76,1'i, nüfusun % 3'nü 
teşkil eden ailelerden geliyor. Geriye kalan °/0 24'ü, 
genel nüfusun % 97'sini teşkil ediyor. 39 milyonun 
çocuğu % 30 nispetinde okuyacak, böyle düşünürsek, 
3 milyonun çocuğu °/0 76 oranında okuyacak ve bi
lim yuvası olan üniversite de, bu oranı sağlayan dü
zene karşı çıkmayacak, sınavları buna göre düzenle
meyecek. 

Kaldı ki, bu sınavları düzenlemede, diğer şeyler
de olmasa da, üniversitelerimiz özerktir, bağımsızdır. 
Bir üniversite sınavını düzenleyip, üniversitenin kapı
şım % 100'e açacak duruma getirmeyen bir üniver
site, bilmiyorum diğer nelerin kapışım bize açar, bize 
bu konuda hangi güvenceyi verebilir? 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı Sayın Unsal. 
NİYAZt UNSAL (Devamla) — Peki Sayın Baş

kan, zaten koşarak düşünmeye çalışıyorum. 
Üniversite deyince, ister istemez aklımıza bilim

den önce şu günlerde kavga geliyor, ölme geliyor, 
öldürme geliyor. Çünkü, üniversitelerimizde bilim 
durdu, bir kavga başladı. Köy enstitülerini 1946'lar-

da kapatmak isteyenlerin de, istediği işte buydu; üni
versiteleri ve toplumu bu duruma getirmekti. 

Yalnız, geçen gün burada konuşan bir sayın üye, 
«;1967'Ierde öğrencilerin başlattığı olaylar...» diyor. 
Hayır değerli arkadaşlarım, öğrencileri suçlamayalım. 
Türkiye'deki olayları öğrenciler başlatmamıştır, ö ğ 
renci olaylarını Öğrenciler başlatmamıştır, başlattınl-
mıştır, öğrencilere bu olaylar başlattınlmıştır. Başlat
mak başka şey, öğrenciler tarafından bu olayların baş
latılması başka şey, öğrencilere bu olayları başlattır
mak ayrı şeydir. 

Ben görüyorum ki, birtakım ölmeler ve kendileri
ne yönelen saldırılar dışında, üniversitede olan olay
lardan üniversitenin değerli öğretim görevlileri bu son 
10 yıldır fevkalade memnunlar. Çünkü; öğretmenlik 
durdu, inceleme durdu, çalışma durdu, okullar kapa
lı. 

Bir değerli Üniversitemiz, bir büyük üniversitemiz 
bir olayı protesto etmek için herhangi bir girişimde 
bulunabilir; ama bu hiç bir zaman o üniversiteyi bir 
yıl süre ile öğretime kapatmak olamaz. Hacettepe 
Üniversitesinin, bir yıl süreyle öğretime kapanma ka
rarını anlamak mümkün değildir. Bu kadar olaya, bu 
kadar isteğe, öğrencilerin tepkisine rağmen, bu konu
nun yeniden gözden geçirilmesini biz anlayamıyoruz. 
Anlaşılıyor ki, değerli hocalarımız rahata acıkmışlar, 
nasıl olsa üniversite kapalı, diğer şeyler sürüyor. 01-
maz^ 

Öğrencilerin bu çıkmazdaki durumlarıyla üniver
site görevlileri ve öğretim üyeleri, en az Devleti yö
netenler kadar uğraş sahibi olmalıdır, önlem getirme 
çabalarında beraber kalmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Ben sözlerimi, bir köy enstitülü olmanın övüncü 

ile bitirmek istiyorum. Eğer köy enstitüleri açılma-
saydı, ben olanaksız bir köylünün çocuğu olarak şim
di burada olmayacaktım. 1942'de köy enstitülerine 
gittiğim günden beri, herkes bana komünist gözüyle 
bakıyor. Benim yaşamım bitti, tükendi, buraya ka
dar geldim. 26 sene bu Millete az çok çocuk okut
tum, hiç birisini benim için düşündükleri şeküde ye
tiştirmedim. Bugün ülkemizin eli kaîem tutan, kitap 
yazabilen, eli kalem tutup ozanlık yapabilen insanla" 
nmn büyük çoğunluğu köy enstitülerindendir. 

Böyle bir kuruma emeği geçenleri bu vesileyle 
saygı ile tekrar anıyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Kutluk. 
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İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Saym Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Ben burada hem üniversitelerimizi, hem de yurt 
sathına yayılan her dereceli okullarımızı ilgilendiren 
bir tamim üzerinde görüşmek üzere huzurlarınızda 
bulunuyorum. 

Sayın senatörler; 
Milli Eğitim Bakanlığının, okullarımızda Türk ço

cuklarını Atatürk devrimlerine ve Anayasamızın baş
langıcında ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine bağlı, 
ailesini, vatanım ve Milletini seven ve daima yücelt
meye çalışan yurttaşlar yetiştirmek yükümlülüğünü 
üzerine almış önemli bir Bakanlık olarak görüyorum. 

Müfredat programlarının diliyle ve aynen okuya
rak: «Okullarda yapılacak ilk iş, çocuğu milli ülkü
lere göre eğitmektir. Okullarda her dersle milli tarihi
miz arasında ilgi sağlanmasına ve milli hayata bağ
lanmasına geniş ölçüde önem verilecektir.» denmek
tedir. Bu ibare müfredat programlarımızın açık ve 
seçik emirleridir. Müfredat programlarının bu amir 
hükümlerini yerine getirmek ve takip etmek de MB-
li Eğitim Bakanlığının asil görevidir. 

Yüce Meclislerimizin 1973 yılında tasviplerine 
mazhar olan 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
nun amaç 1 nci maddesinde, Anayasamızın başlangı
cında ifadesini bulan, Türk Milliyetçiliğine bağlı, Türk 
insanı yetiştirmek hükme bağlanmiştar. Bu prensip, 
yasaya bağlanmıştır. Anayasamız, 1739 sayılı Yasamız, 
programlar ve yönetmelikler uyarınca, okullarımızda 
milliyetçilik esasına uygun vatandaş yetiştirmek pren
sibinden vazgeçmek mümkün değildir. Eğer vazgeçi
lirse, hiç kuşkusuz karşısında Türk kamuoyunu ve 
Yüce Meclislerimizi, aynı zamanda da hukuklaşan 
bu prensibi bozmaya yeltenenlerin karşısında kuşku
suz Türk hâkimlerini bulacaklardır. 

Sayın Bakan Necdet Uğur, Mlîli Eğitim Bakan
lığı koltuğuna oturduğu ilk günlerde, özel kalemin
den 20 . 1 . 1978 tarih ve 138 sayılı genelge ile vali
liklere, yüksekokullara ve diğer ilgililere bir tamim 
yayınlamış bulunmaktadırlar. Bu genelge, okullarda 
can güvenliğini ve ckuma özgürlüğünü sağlamayı 
amaç gütmektedir. Konu fevkalade güzeldir. Sayın 
Bakanın, bu hususta tedbirler almasının en tabii hak
kı olduğunu, elbette teslim ediyoruz. Hatta, bu bü-
}ük bir görevidir de. 

Saym Bakan, genelgede saydığı önlemleri alma
yanları görevlerinden alacağını, hatta zecri ve şiddetli 
tedbirler alacağını, tehdit edercesine üzerinde dura
rak belirtmektedir. 

Genelgenin bu husustaki muhtevası hakkında söy
leyeceğimiz bir şey yoktur. Ancak, okul idarecilerini 
almanın hedefini tayin ediyorsa bu; yani halk tabi
ri ile idareciler hakkında ileride uygulanacak işlem
ler için, kurt-kuzu hikâyesini hedef alıyorsa; işte o 
zaman üzerinde önemle duracağız. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Buzağı 
aramaya ne lüzum var?... 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Bu kürsüler
den, aynen sizin tabirlerinizi kullanmak suretiyle, 
hakkımızı kullanacağız. 

Ancak, bu genelgenin bir cümlesi vardır ki, onun 
üzerinde duracağım. 

Genelgede aynen şöyle denilmektedir: «Bu amaç
lara ulaşmak üzere, bütün eğitim ve öğretim kurum
larında yönetim ve öğretim sorunları, olayları önle
mede her türlü tedbirleri, önlemleri alacaklardır. 

Türk Bayrağı, Atatürk resmi ve portreleri, gele
neksel okul amblemi dışında kalan her çeşit özel ve 
siyasa! propaganda niteliğini taşıyan bütün resimler 
okulların duvarlarından kaldırılacak.» denilmektedir. 

Sayın Bakan, genelgenizin bu paragrafını, maa
lesef yukarıdan beri izahını yaptığımız; okullarımız
da milliyetçilik esasına uygun vatandaş yetiştirme 
prensibine aykın bulduğumuzu beyan etmek istiyo
rum. 

Bakınız, Müfredat Programımız bu hususta neler 
diyor; bunları Yüksek Heyetinizin bilgilerine arz et
mek istiyordum. Ancak, zamanımızın kifayetsizliği do
layısıyla bir kısmını okuyarak yetineceğim. 

«Türkiye'ye nereden geldik? Türklerin anayurdu, 
yaşayışları, uygarlıkları ve göçler hakkında kısa bir 
giriş yapılacak, özellikle Hun Devleti üzerinde duru
lacaktır. Oğuz Destanı, Ergenekon Destanı ve Orhon 

•t 

Yazıtları üzerinde önemle durulacaktır.» denilmekte
dir. 

Bu açık ve amir hükümler karşısında, okullarda 
öğretmen bu tarihi olaylara ait resimleri, levhaları, 
Türk büyüklerinin tablolarını yetişen yavrularımızın 
gözleri önüne sermeden, Türk Milletinin tarihine altın 
sayfalar yazdıran Türk büyüklerine, Türk Tarihine 
nasıl hayranlık duyurarak, mensubu olduğu aziz Mil
letimizin gururuna ve şuuruna öğrencileri nasıl erdire
cektir?... 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Hem bakınız, 

İlkokul Yönetmeliğinin 107 nci maddesinde de, okul
ların duvarlarında nelerin bulunacağı yazılıdır. Bu 
tamiminiz yönetmeliklere, programlara ve özellikle 
yasalara aykın düşmektedir. Sayın Bakan. 
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Ergenekon, Oğuz, Orhan destanlarının, Niğbolu, j 
Kosova, Ridaniye, Çaldıran, Çanakkale, Sakarya, 30ı 
Ağustos Zaferleri destanlarının levhalarını ta, Orleon'a; 
Fransa'nın ortalarına kadar at koşturan Atilla'ların, I 
çağ açıp, çağ kapayan Fatih'lerin, büyük denizleri 
Türk gölü hafine getiren Barbaros'ların resimlerini, bu 
tamimle okulların duvarlarından indirmekle; okullar
da anarşiyi, can güvenliğini, okuma özgürlüğünü or
tadan kaldıracağınıza inanıyorsanız, ne kadar yanıldı
ğınızı zaman sizlere gösterecektir. I 

Bu tamimle, okullarınızda milli tarihimizi öğret
me prensibine, milliyetçi Türk vatandaşı yetiştirme 
esasına en büyük darbeyi indirmiş oluyorsunuz sanı- I 
yorum Sayın Bakan. I 

Sayın Bakanım, şayet bu tamiminizi daha açıklığa 
kavuşturacak şekilde düzeltmezseniz, yanlış anlaşılma
lara ve yanlış uygulamalara daha çok şahit olup ge
leceğiz. 

Lütfen okullarımızı, çocuklarımızı; Türk tarihimi
zi şereflendiren, altın sayfalan kazandıran Türk bü- I 
yüklerinden ve onların göğüslerimizi kabartan tarih 
levhalarından mahrum etmeyiniz. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim, lütfen bağ- I 
tayınız. 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

Sayın Bakanım; 
Okulların duvarlarından bu tabloları ve bu resim

leri indirmekle bir yere varamazsınız. Yanlış uygula
malara sebep oluyorsunuz. Bu tamiminizi lütfen dü
zeltmenizi ve okullarımızı bu kanunlar, nizamlar, yö
netmelikler ve programlar çevresinde iş görür hale gel
mesine imkân sağlamanızı diliyorum. Saygılarımı su
nuyorum aziz arkadaşlarım. AP sıralarından (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Eriş; buyurunuz efendim. 
RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın se

natörler; I 
Sayın Milli Eğitim Bakanımızın, asayişle ilgili ola

rak gerekli tedbirleri almayan idarecilerin görevden 
alınacağını bildiren beyanatını gazetelerde hepimiz 
okuduk. İdareciler, görevleri ile ilgili işlerin tamamın- I 
dan sorumludurlar. İhmal ve tedbirsizliği oranında ce
zalandırılmaları da yasal bir tasarruftur, bir yasa ge
reğidir. I 

Ancak; yetkisi ve gücü dışında kalan hadiselerden, 
özellikle talebe olaylarından doğrudan doğruya so- I 
rumlu tutulmaları, (Suyumu bulandırdı» manasına 
gelen bir bahane olarak kullanılması; okul idarecileri \ 
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arasında kuşku yaratması doğaldır. Böyle bir düşünce, 
idarecilerde cesaret kinci bir baskı etkisi yaratır. 

Bakanlığa bağlı olmayan özerk üniversiteler yö
neticileri tabii bu tasarrufun dışında kalacaklardır. 
Aynı hata veya ihmali gösteren okul idarecilerinin 
ayn ayn muameleye tabi tutulması, idari bir dengesiz
lik yaratılmasına vesile olacaktır, 

Bunu söylemek ve buna karşı alınacak ayn bir 
tedbirin veya düşüncenin mevcut olup olmadığını öğ
renmek için söz aldım. 

Teşekkür eder, saygılar sunanm. 
BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğlu, buyurunuz 

efendim. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 

— Vazgeçtim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Buyurunuz Sayın Ege. 
HASAN GÜVEN "(Trabzon) — Söz hakkını ver

di Sayın Başkan. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Söz hakkını verdi 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Söz hakkını veremez, ancak yer de

ğiştirir. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Lütfi Doğan 

ile değiştirdi. 
BAŞKAN — Evet, onun sırasında da şimdi Sayın 

Ege konuşacak. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Liste de yok. 
BAŞKAN — Var efendim var, burada liste. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 
Sayın Lütfi Doğan söz almışlardı da ben birinci sı
rada idim, sözümü kendilerine verdim, öyle oldu. 

Efendim, zaten huzurunuzu fazla işgal edecek de
ğilim, kâfi miktarda konuştuk, konuştular, dinledik, 
şu saate geldik. 

Bir noktayı ifade ederek bir iki söz söylemek is
tiyorum, o da şu: 

Muhterem arkadaşlanm, 
Biz memleketin her bakımdan; sosyal olsun, eko

nomik olsun, kültürel olsun, tablosunu çizerken bazı 
gözlükler takarak çiziyoruz. Bu taktığımız gözlük
lere göre tabii çizilen tablolar farklı oluyor. Şunu çıp
lak gözle yapsak da normal insan gözüyle görebilsek 
daha iyi olacak. Bir kısmımız Türkiye'yi günlük gü
neşlik, herşeye kavuşmuş; herşeyi olan bir ülke gibi 
göstermenin sevdasına kapılmışız; bir kısmımız da, 
ne yapılırsa yapılsın daima kara göstermek, sanki 
insana zevk veriyor gibi bir halin içindeyiz. İyimser
le kötümserin hikâyesi gibi yanm bardak su var; bi-
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risi «Eyvah su bitti» diyor, birisi «Çok şükür yarım J 
bardak su var» diyor. Fark bu oluyor. I 

Arkadaşlarımız burada tablolar çiziyorlar ilkoku- I 
lundan üniversitesine kadar. «Türkiye'de eğitim sefer- I 
berliği gereğince yerine getirilememiştir.» deniyor. I 
Ben, bu «Gereğince yerine getirilememiştir» sözüne I 
tamamen iştirak ediyorum, ben de mühüriimü, im- I 
zamı basarım. Ancak, Türkiye'de eğitim yönünden I 
ilkokulundan üniversitesine kadar birşey yapılama- I 
mıştır, yapılmamıştır denilirse, bu da gerçekle bağda- I 
şamaz. Bağdaşamaz; bunu söyleyen arkadaşlarımızdan I 
mesela bir tanesinin şurada mezun olduğu okulla if- I 
tihar etmesini güzel karşıladım. Demek ki, bu memle- I 
kette insan yetiştirecek müesseseler kurulmuş. Bazısı I 
devam ediyor, bazısı devam etmiyor; ama var. I 

Ben kendim ilkokulu bitirdikten sonra durumumu I 
düşünüyorum da, koskoca vilayetin içerisinde, benim I 
vilayetimde bir tane ortaokul vardı, lise yoktu. Şim- I 
di bu vilayetin içerisinde sadece 20 küsur lise var. Or- I 
taokulun hesabını şu anda yapamıyorum. Kendim I 
maarifçiyim, senelerdir Parlamentodayım, yani be- I 
nim ilimde kaç tane ortaokul var şu anda hesabmı I 
yapamıyorum; ama lisenin dahi 20'nin üstünde oldu- I 
ğunu biliyorum. I 

Bunu bir aşama olarak kabul etmek zorundayız. I 
Yalnız, tabii bunun içerisinde gerçek olan bir başka I 
nokta var; «Bir müdür, bir mühür» meselesi. Bu da I 
bir gerçektir. Türkiye'de maalesef bizim maarif me- I 
selemizdeki başarısızlığımızın en başta gelen sebebi, I 
politikayı maarife bulaştırmak istememizden gelmek- I 
tedir. Bugün biz maarifçiyi serbest bıraksak, Türki- I 
ye'deki maarif sistemi daha kolay düzelecek; ama 
devamlı olarak iktidarlar, Parlamento bu baskısını I 
maarif üzerinde yürütmeye çalışmıştır. I 

Bir yere bir maarif müdürü tayin olacak mı, o I 
mesleğin gereğine göre bir tayin olmaz da, o mem- I 
leketin politikacılarına danışılır nedense ve böyle ya- I 
pıhr bu. Böyle yapıldığı için de tabii bu tayinler I 
gereğince yapılmayıp, politik bir görüşle meydana 
gelir. Eğer elimizi vicdanımıza koyar konuşursak, I 
hepimiz bu müdahalenin içine giriyoruz yer yer par- I 
lamenterler olarak. Sadece Hükümete de kalmıyor bu 
mesele. Ben hiçbir Milli Eğitim Bakam görmedim ki, 
nakil ve tayinin dışında birşey düşünsün. Bütün yap
tıranlar Milli Eğitim Bakanlarına, nakil ve tayinler
dir. Bir bakan gelir oturur, müsteşarından bilmem I 
efendim taa Kars'ın Göle'sindeki ortaokul müdürüne 
kadar değiştirildiği takdirde Türkiye çalışacak, Tür
kiye'de maarif gelişecek gibi bir zehaba kapımız. O I 
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zat kapılmazsa biz onu oraya iteriz, o Milli Eğitim 
Bakanını o tarafa iteriz. Hiç kimse gidip de bir öğre
tim sisteminin, Türkiye için gereken öğretime faydah 
olacak bir fikrin takipçisi, kovalayıcısı olmaz; ama 
birisinin bir yere gelmesi, birisinin bir yerden gitmesi 
için gecesini gündüzüne katar. Bundan bir defa eli
mizi çekmek mecburiyetinde olduğumuzu unutmaya
lım. İnşallah yeni Hükümet üzerinde böyle bir baskı 
olmaz da, yeni Hükümet daha rahat çalışır. 

Şimdi şu elimdeki Milli Eğitim Bütçesi ve onun 
devamı üniversitelerle ilgili bütçelere bakıyorum; Ma
şallah memleketimizde şu anda, halihazırda 17 tane 
üniversite var. Bizim çocukluğumuzda Türkiye'de 17 
tane lise yoktu. Şimdi 17 tane üniversite var. İstan
bul'da bir tane, İstanbul Üniversitesi vardı, ondan 
başka yoktu, sonra yavaş yavaş Ankara'da kurulma
ya başladı ve inanınız, ben üniversitede okuyama-
dım. Bunun hâlâ ezildiğini duyarım ruhumda, üniver
sitede okuyamamanın ezikliğini duyarım. Ben Gazi 
Terbiyeden mezun oldum ve inanınız, ben İstanbul'a 
gittiğim zaman İstanbul Üniversitesinin o kapısından 
girerken tüylerimin ürperdiğini hala hissederim. O, 
bana o kadar huşu verir. Üniversiteye olan, okumaya 
olan hayranlık bizim zamanımızda bu derecede idi. 

Benim memleketime tek bir üniversiteye yazılmış 
kişi geldiği zaman biz ortaokul talebesi olarak peşi
ne takılırdık hepimiz, «üniversitede okuyor» falan 
diye. O çocuk bir Genelkurmay Başkanı gibi dolaşır
dı sokaklarda. Okuma aşkı buydu arkadaşlar. Şimdi 
maalesef üniversitelerde gördüğümüz; hocayı saygı
sızlık, üniversitede yaratılan hadiseler, hangi canip
ten gelirse gelsin, arkadaşlarımın dediği gJbi, «Efen
dim, talebenin bunda günahı yok da dışarıdan kışkır
tılıyor.»... Efendim, bir insan üniversiteye geldiği za
man, artık o insan liseyi bitirdikten sonra, biraz ken
di iradesini kullanacak, kafasını kullanacak seviyede 
insanda-. Eğer üniversilteye gelen insan, kafasını kul
lanamayacak şekilde ise o robottur, daha o yetişme
miştir. Bir defa, lise tahsili normal insana gerekli bil
giyi veren bir seviye gözetir. Onun üstünde artık üni
versite tahsili bir ihtisas meselesidir. İhtisas yapmaya 
gelmiş olan insan, şunun bunun tahrikiyle, şunun 
bunun demesiyle tabancayı eline alıp, sopayı eline 
alıp eğer dışarıya çıkıyorsa, o insan kafalı değil, ka
fasızın tekidir. O bakımdan, «Efendim, talebenin bun
da hiç günahı yok, çocuklar kışkırtılıyor» gibi laflar 
•bence üniversiteler, yüksekokullar için geçerli bir laf 
değildir. Bu bir noktadan bazı ideolojik düşünceler, 
bazı itilmelerle beraber bir noktada da şanankuğın 
tekidir. 
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Geçenlerde Ege Üniversitesinde çok yakından şa- [ 
hit olduğum bir hadise oldu; üç tane arkadaşları mu
vaffak olamadı dliye kazan kaldırdılar ve Üniversi- | 
tcyi 3 -. 4 gün kapattılar. Bunun ideolojik tarafı da 
yok. Bu başka türlü bir çıkar sağlamak için yapılıyor. 

Bunları söylerken elbette üniversiteye devam eden I 
erkek, kız genç çocuklarımızın hepsi bu zihniyettedir, | 
bu düşüncededirler demiyorum. Elhamdülillah bu 
memlökette aklı başında okumak isteyen, memleketi
ne, ailesine, yuvasına, etrafına faydalı olmak isteyen I 
çok genç var; ama üç tane, beş tanen'n hareketi her
kese emsal oluyor. 

Bunun en güzel misalini biz kendimizden verehi- I 
liriz muhterem arkadaşlarım. İki Mecliste zaman za- I 
man iki kişi gider birbirine küfür eder, yahut da yum
ruk sallar, bakarsınız gazetede hepimiz töhmet altına I 
gireriz. Ne olmuş? Cumhuriyet Senatosunda dövüş- I 
imişler, bilmem Mecliste sövüşmüşler.. Ve gördüğü- I 
nüz herkes size onu sorar «Siz böyle hep küfür mü I 
ediyorsunuz birbirine, yumruk mu atıyorsunuz,.» di
ye. tşte bunu alın aşağıya doğru, yukarıya doğru, is- i 
tediginiz tarafa doğru götürün, aynı şey ile karşılaşır- I 
siniz. I 

Meselelerin üzerine iyi eğilmek mecburiyeti vardır. I 
Üniversite hocaları, hakikaten bizim bildiğimiz veya I 
gördüğümüz zaman üç düğmemizi iliklediğimiz de- I 
virlerin hocaları haline gelmek zorundadırlar. Çocuk- I 
iarın laubaliliği, keyfi «Dur hoca, bırak dersi.» de
mesiyle ders kesilmesi, bilmem «Boykut yaptık.» de- j 
mesiyle okulun kapatılması artık bu memlekette geç- I 
miste kalan, unutulan ve anılması dahi arzu edilme- I 
yen kötü anlar olarak maziye bırakılmalıdır ve bu I 
çok sevgili arkadaşlarım sadece ne Milli Eğittim Ba- I 
kanının gayretiyle, ne bilmem Başbakanın hinime- I 
tiyle olacak iş değil. Topyekûn Parlamento olarak I 
biz bu meselede elele vermeli, orada okuyan çocuk- I 
lar bizim çocuklarımız, yakınlarımızın çocuğu ve Türk I 
çocuğu olduğunu unutmadan hakikaten bu müessese- I 
tere azami maddi manevi Parlamento yardımım yap- I 
malı, hocalara, üniversite mensuplarına, öğretmenlere I 
gereken maddi manevi imkanı sağlamalı, okullarda I 
huzuru meydana getirmeli, hiçbir parti, hiçbir zih- I 
niyet, kendi düşündüğü ideolojiyi üniversiteye, bil- I 
mem liseye sokmak gibi bir gayreti ve bir cesareti I 
kendinde bulamamah muhterem arkadaşlarım. Ve I 
sadece Türk Milliyetçih'ğinin hepimizi ir birleştiği Ata- I 
türk milliyetçiliği, çağdaş milliyetçiliği, uygarlığı getâ- I 
reçele, ilkokulundan, üniversitesine kadar öğretim ve I 
eğitim bu yönde ve bu istikamette ohnah, Türk dev- J 
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Jetinin bütünlüğü, Türk Milletinin bölünmezliği, Tür
kiye'nin kendine bas ananeleri, gelenekleri kıymet hü
kümleri ayakta tutulacak, dipdiri tutulacak şekilde 
olmalıdır.TarSü bilmek, maziyi bümek demek, ma
ziye tarihe gömülüp, adım atmamak demek değildir. 
Tarih ve mazi insana ileriye alılmak için bir güç ver
meli, kuvvet vermelidir. 

BAŞKAN — Süreniz doldu efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bağlıyo
rum. efendim. 

Sadece, maziyle övünmek, eskiden dedesinin zen-
ginliğiyle övünüp de, aç yattan adamın rüyası gfbi olur. 
Onun için, günün gerçeklerine uygun, fakat mazisine, 
geçmişine, soyuna sopuna da saygılı ve sahip çıkan 
insanlar yetiştirmek gaye olmalıdır. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen kalmadı. Tenkit 

ve temennileri cevaplandırmak üzere Milli Eğitim Ba
kam Sayın Necdet Uğur. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (is
tanbul Milletvekili) — Sayın Başkan, Senatomuzun 
saygıdeğer üyeleri; 

Milli Eğitim bütçesi üzerindeki Senatodaki grup
ların görüşlerini dikkatle izledim. Adalet Partisi Gru-
pu adma konuşan Sayın Sait Mehmetoğlu, Milli Bir
lik Grupu adına konuşan Sayın Kadri Kaplan, Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına konuşan Sayın Yu
suf Çetin, Cumhurbaşkanlığı Kontenjan Grupu adma 
Sayın Sadi Irmak ve kendileri adma konuşan değerli 
arkadaşlarımın eleştirilerini, dileklerini ve düşüncele
rini dinledim, içtenlikle bir noktayı sözlerime başla
madan ifade etmek istiyorum: 

Konuşmalarda milli eğitim hizmetlerimizin daha 
yukarı düzeyde gitmesi için çok kaliteli incelemeler 
vardı, çok dikkatle yapılmış ileride nazarı itibara ala
cağım uyanlar, tavsiyeler vardı ve yine bizim çok kı
sa süreli çalışmalarımızın kafalarda uyandırdığı bazı 
sorular vardı. Yüce Senatomuzun değerli üyelerinin, 
çok yukarı düzeydeki meseleyi ele alışlarına, eleştiri
lerinde bile böylesine incelik ve titizlik göstermeleri
ne şükranlarımı sunmayı bir görev bilirim. 

önce düşüncelerdeki, borada konuşan arkadaşla
rımın kafalarındaki bazı kuşkuları gidermek istiyo
rum. Belki bir konuşma sırasında doğru yer değildir; 
ama, aslolan, belirli bir noktada birleşebilmemizdir. 
Bazı arkadaşlarımın kafalarında kuşkular gördüm, 
duraksamalar gördüm, onları yapacağım açıklamalar
la gidereceğimi sanıyorum. 
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Sayın Başkan; 
Biz göreve başladıktan sonra bir sıra, önlemler 

aldık. Bunlardan bir kısmı benim Bakanlığıma ait
tir. Bakanhkça iki genelge yayınladık. Yayınladığı
mız genelgelerin her ikisinin de bir tek amacı var : 

Bir süreden beri üniversitelerimizde hepinizce bi
linen öğrenciler arasındaki sürtüşmelerden doğan 
olaylar var. Bunlar, yakın zamanlarda ortaöğretim 
kurumlarına sıçradılar. Ortaöğretim kurumları, yani 
liselere, her türlü liselere, meslek liselerine, normal 
liselere, sanat liselerine sıçradılar, Milli Eğitim Ba
kanlığına bağlı yükseköğretim kurumlarına yayıldı
lar ve sanırım ki, bu nedenle toplumun duyarlığı top
lumun tepkisi, huzursuzluğu çok daha fazla arttı. 
Üniversiteler sanki bu türlü olayların da olabileceği 
yerler gibi düşünülmüştü, belki dünyada da benzeri 
olaylar olduğu için. Ama ne zaman ki, bu sadece üni
versitenin duvarları arasında değil, Türkiye'nin her 
yerinde, her türlü ortaöğretim kuruluşlarında da gö
rülmeye başlandı. O zaman ciddi bir endişe, gelecek
ten kuşku, hatta rejimden kuşku başladı, ana baba
larda büyük bir telaş, haklı bir üzüntü başladı ve 
toplumda huzursuzluk oldu, bunalım oldu, hükümet
leri bile birer ölçüde etkiledi, bizden öncekileri etkile
di, gerekenleri yapmazsak bizi ve bizden sonrakileri 
de etkileyecek. 

Bunun karşısında bir şeyler yapmak lazımdır. Bü
tün arkadaşlarım teşhisten söz açıyorlar. Biz bir teş
his koyduk. Bu teşhiste, ben arkadaşlarımı dinledim; 
herkes, Adalet Partili arkadaşlarımız da birleşiyorlar 
sanıyorum. Onlar da burada dediler bizde diyoruz ki, 
«Okullarımızı politikadan arındıralım, öğretmenleri
mizi, yöneticilerim okullarımızı hiç bir siyasal dü
şüncenin, hiç bir siyasal kuruluşun aleti yapmayalım. 
Çocuklarımızı, şu ya da bu politik akımın elinde; o 
genç, alıcı, çok büyük işler için oluşturmaya çalışa
cağımız körpe çocuklarımızı birtakım geçici hevesle
rin ve akımların elinde koşullandırmayalım, onların 
yeteneklerini körletmeyelim, zedelemeyelim» 

Bunun bir yolu vardır. O da şudur : Neydi olan?.. 
Gördüğümüz kadarıyla okullarımızda öğretmenlerimi
zin çoğunluğu değil, ama bir kısmı; yöneticilerimizin 
çoğunluğu değil, ama kesin bir kısmı politika eğilim
lerini, politikadaki tercihlerini okul yönetimine ve 
çocuklarına verdikleri bilgilere karıştırıyorlardı. Bu
nun sonucunda baskılar doğdu. Bu baskı öğrenciye 
yayıldı, öğrencinin bir kesimi ötekisini etkilemeye baş
ladı. Bu yavaş yavaş okuldan sokağa çıktı, bazı Öğ
renciler okullara alınamaz oldular, okullara ahnma-
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mazlık mahallelere sıçradı ve bir süre sonra bu, şim
di, Türkiye'nin her yerinde görüldüğü gibi sokak 
kavgalarına, otobüs durakları yaralamalarına kadar 
gitti. 

Bu sözlerimle Türkiye'deki güvenlik üzerine etkili 
her türlü eylemin bizim kuruluşlarımızdan çıktığım 
söylemek istemiyorum. Yüce Senatonun değerli üye
leri çok iyi bilirler ki, Türkiye'de güvenliği bozan 
eylemlerin çok çeşitli kaynakları vardır. Bunların hep
si de Türkiye içinde de değildir. Hele hepsi üniver
sitelerde ya da yükseköğretim, ortaöğretim kuruluş
ları içinde denilemez. Çeşitli nedenler vardır. Bunları 
bilmektesiniz. Ben, bizim kesimimizde ilgili taraflar
dan söz açıyorum. Bizim kesimimizde gördüğüm ka
darıyla yetiniyorum, bunu bütün Türkiye'ye genelle
miyorum. 

Dedik ki, o halde biz önce bir uyarıda buluna
lım. 

Niçin böyle yapıyorlar? Okul yöneticisi ve okul 
öğretmeni nasıl oldu da kendilerini bu kadar serbest 
hissettiler?... Biraz baktık; aslında kendini serbest his
seden yalnız okul öğretmeni değil, kendisini serbest 
hisseden yalnız okul yöneticisi de değil. Üzülerek 
ifade edeyim, o bölgelerin devlet kuruluşları ve onun 
başmda bulunanlar; yöneticiler, güvenlik kuvvetleri, 
bakanlıklar, bakanlık daireleri de öyle. 

Saygı değer üyeler; 
Türkiye, Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman ya

şamadığı kadar ciddi bir bunalımdan geçiyorsa eğer, bu
nun en önemli nedenlerinden biri, Cumhuriyet tari
hinde devlet teşkilâtının hiçbir zaman bu aylarda ve 
bu yılda olduğu kadar çeşitli politik eğilimlerle bö
lünmemiş, hiyerarşinin böylesine bozulmamış, yasa
ların böylesine hiçe sayılmamış, bir devlete felsefesi
ni veren, doğrultusunu saptayan Anayasanın böylesi
ne yok sayılmamış olmasıdır. Devletin her kesiminde 
herkes kendine göre bu devlete bir felsefe yakıştırdı, 
hiyerarşinin her kademesinde herkes kendine göre 
mensup olduğu Bakanlığa bir politika saptadı ve ba
ğımsız olarak bunları izlemeye başladı. Asıl anarşi, 
asıl tehlike budur. 

Dışan kökenli anarşik olaylar da görebiliriz. Ta 
Osmanlılardan beri biz buna alışığız, yabancı ellere 
alışığız, eller, yüzyıllardan beri Osmanlı İmparatorlu
ğunu karıştırmış. Yabancı eller, Türkiye'de çok önem
li bir oluşum olduğu bugünlerde, (Biraz sonra üze
rinde duracağım) Türkiye'nin güçlenmesini engelleme
yecekler mi, Türkiye'nin eteğinden çekmeyecekler 
mi?... Elbette çekecekler. Kim çekecek?... Tek bir is-
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tisna yapmadan hepsi çekecek. Aklınıza gelen bir 
defa her büyük devlet, komşularınız, dost görünen
leri bile çekecek, kendi ulusal çıkarları için çekecek. 
Bugüne kadar böyle olduydu, Osmanlılar da böyle 
oldu. Cumhuriyetin ilk kuruluş yıllarında böyle oldu. 
Milli mücadeleden çıkıp da güçlü bir ulusal devlet 
kurmaya başladığımız zaman birtakım eller bizim o 
ulusal devletin gürbüzleşme aşamasında barıştırmadı
lar mıydı?... Var bunlar; ama bununla başa çıkılır. 
Nasıl başa çıkılır?... Devletiniz güçlü olursa, devleti
niz tutarlı olursa, devletiniz belirli bir felsefeden ha
reket ederse başa çıkılır, devletinizin içinde anarşi ol
mazsa başa çıkılır, Devletinizin belirli bir görüşü var
dır Anayasayla saptanan, Devletin içindeki herkes bu 
görüşü benimser ve buna göre hareket ederse korku
lacak bir şey kalmaz. 

20 nci Yüzyıl dünyası, değişik bir dünyadır. 20 
nci Yüzyıl dünyasında her ulusun içinde çeşitli çalkan-
malar olur, çeşitli dalgalanmalar olur. 20 nci Yüzyıl, 
1978'lerde bir ulusun, bir toplumun yönetimi çok 
zor yönetimdir. Yalnız Türkiye'de değil, her yerde 
zor bir yönetim. Ama, özellikle Türkiye'de zor bir 
yönetim. Fakat, devlet ayakları üstünde durursa, Dev
let içinde anarşi yoksa, Devlet çözülmemişse, bir daire 
öbür daireyle, bir Bakanlık öbür Bakanlıkla uğraş
mıyorsa, herkes, her Bakanlık ayrı bir politika, ayn 
bir felsefeyi temsil etmiyorsa, kısaca Devlet güçlüyse, 
ayaktaysa halkı da, toplumu da arkasında bulur, 
anarşinin de üstesinden gelir. 

Hangi köken olursa olsun, nereden gelirse gelsin, 
kim karıştırırsa karıştırsın eğer biz Devlet olarak 
güçlüysek, eğer biz Hükümet olarak doğru politika 
izliyorsak anarşinin üstesinden geliriz. Çok önemli 
birşeyi de eklemek isterim; Devlet olarak güçlü ol
mak yeterli değildir. Çok etkin bir Devlet teşkilatı 
kurarsınız, zıpkın gibi; baştan aşağı hiyerarşi çok iyi 
işler, herkes disiplinlidir; ama halkla arasında o gü
zel bağ yoksa, eğer o devlet halkın sıcak nefesini ar
kasında hissetmiyorsa hiç işe yaramaz, etkinliğini 
yitirir. Ama, iyi kurulmuş bir devlet, ne yaptığını bi
len bir Hükümet varsa ve halkın sıcak nefesini arka
sına almışsa korkulacak hiçbir şey yoktur; üstünden, 
gelinemeyecek ne iç, ne dış hiçbir tehlike yoktur. Ama 
Devlet böyle değilse, bu kadar tehlikelere hiç hacet 
yok, böyle dış parmaklara hiç hacet yok, sokaklarda
ki olaylara hiç hacet yok, bunların çok daha küçüğü 
ile bu Devlet sarsüır, ufak hadiseler bile çok büyük 
etkiler yapar. 

Gelelim kendi konumuza: Eğer okulların her bi
rinde Anayasa bir tarafa bırakılmışsa, Anayasadaki 
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özgürlükçü, çoğulcu demokrasinin değil de başka tür
lü hedeflerin birtakım görüşleri öğretiliyorsa, çocuk
lar buna göre eğitiliyorlarsa eğer, her okul ayrı bir 
politik görüşün deney tahtası, bir siyasal çatışmala
rın arenasıysa, bazı öğretmenler ve yöneticiler ço
cuklarıyla uğraşmıyorlar, bunun heyecanım duymu
yorlarsa; bunun yerine tam tersine kin, düşmanlık 
aşılıyorlarsa o toplum çok hızla hastalıklı olmaya doğ
ru gidiyordur. O toplumun geleceğinden kuşku duy
mak lazımdır. 

Ana - babaların kuşkusu bir seziden geliyor. Elbet
te okullardaki anarşi bir ülkeyi tam etkilemez; ama 
bu istidat, bu eğilim kökten çürümeye götürür. 

tşte bu eğilimin üzerine gittim değerli arkadaşla
rım. Bunun için de yasaları kullandım. Bir yasa var, 
herkesin bildiği: 

Öğretmenler ve okul yöneticileri kamu görevlile
ridir, Devlet memurlarıdır. Bir yasa maddesi okuyo
rum; «Devlet memurları, Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasına sadakatla bağlı kalmak ve Türkiye Cumhu
riyeti kanunlarını sadakatla uygulamak zorundadır
lar.» 

Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının bazı 
maddelerini müsaade ederseniz çok değil, bir madde
sini okuyayım. 

21 nci madde: «Herkes, bilim ve sanatı serbestçe 
öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlar
da her türlü araştırma hakkına sahiptir. 

Eğitim ve öğretim, Devletin gözetimi ve denetimi 
altında serbesttir...» 

Anayasamıza göre eğitim ve öğretim serbesttir. 
Bir tek organ ancak denetim ve gözetim yapabilir. 
Kim? Devlet. Peki Devlet, bugünkü 1978 Türkiye' 
sinde okullardaki eğitim ve öğretimi nasıl denetler 
ve nasıl gözetler?... Bununla, Anayasayla, Anayasada
ki haklar ve özgürlükler düzeniyle, sistemiyle denet
ler ve gözetler, buna uyulup uyulmadığına bakar. Baş
ka nereye bakar?... Burada bu anda biz özgürlükçü, 
çoğulcu bir demokratik düzen içindeyiz. Bu düzenin 
gerekleri yerine getiriliyor mu diye bakar. 

Ben de bütün okullardan ve yöneticilerden bunu 
istedim. Yalnız okullardan ve okullardaki öğretmen 
ve yöneticilerden değil, öğrencilerden de elbette... 

Bir değerli arkadaşım dedi ki; «Yalnız okul mü
dürlerini nasıl sorumlu tutarsın? «Elbette tüm kamu 
görevlileri sorumludur; milli eğitim müdüründen, va
lisinden, emniyet müdüründen, jandarma kumanda-
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nından en ufağına kadar hep beraber sahip çıkarız. 
Yalnız bir milli eğitim müdürü elbette bunun alan
dan kalkamaz. Biraz evvel okuduğum madde yalnız 
öğretmenler ve müdürler için değil, tüm kamu görev
lileri, Devlet memurları için. 

Şimdi onlar için çok daha açık başka bir madde 
okuyorum: 

«Madde 7. — Devlet memurları siyasi partilere 
üye olamazlar. Herhangi bir siyasi parti veya kişinin 
yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bu
lunamazlar.» 

Devlet memurları (Valisinden, emniyet müdürün
den, milli eğitim müdüründen elbette okul müdürü ve 
yardımcısına, elbette öğretmenine kadar hepsi) her
hangi bir siyasi parti veya kişinin yararını ve zararı
nı hedef tutan bir davranışta bulunamaz. Bulunurlar
sa ne yaparız? Derim ki, «Siz Türkiye Devletinin ya
salarına karşı geldiniz, hesap verin...» Dıyemezsek 
eğer, ayakta kalamayız değerli arkadaşllanm; ayakta 
kalamayız. 

Başka bir madde var. 
İîörevlerini yerine getirirlerken yine aynı kişiler dil, 

ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mez
hep aynımı yapamazlar. Bir okulda eğer bir kişi çı
kar, kendine ister «okul müdürü» densin, ister «öğ
retmen» densin; bir ilde birisi çıkar, kendisine ister 
«vali» densin, vatandaşlar, çocuklar arasında Osman
lı imparatorluğunun bile yapmadığı hatayı yapıp ırk 
ayırımı yapmaya, mezhep aynımı yapmaya kalkar
sa; vatandaşları, çocukları birbirine düşürmeye kal
karsa, siyasal düşünce ayırımı yapar, ya da inançla
rına karışırsa, ben seyirci mi kalayım istiyorsunuz?... 
Bunlara yasaları hatırlatmayayım mı?... Eğer bunlar 
hakkında seyirci kalınırsa, bunlara göz yumulursa 
ben kendimi affetmem, kendi kuşağıma karşı sorum
luluğumu yapmamış olurum. Sizlere karşı hesap ve
remem. Ben size hesap vereceğim diye sabahtan ak
şama kadar titizlikle görev yapmaya çalışıyorum. 
«Sizler» derken, sizin, arkanızda temsil ettiğiniz yüce 
ulusuma karşı. 

Siz bana hesap sormaz mısınız ben bunları yap
mazsam?... (CHP sıralarından alkışlar) 

Biz bunları istedik. «Bunlara uyunuz» dedik. Bun
ları yaptıklarını nereden biliyorsun diyecekler bana? 
Bütün Türkiye biliyor, halkımız biliyor. Bir süreden 
beri bu okuduğum yasa maddelerinin tersini yapmak; 
yani ırk ayırımı yapmak, siyasal düşünce ayırımı yap
mak, mezhep aynımı yapmak, inanç ayırımı yapmak, 
bir süreden beri vatandaşların bir kısmına yabana 

(Bir arkadaşınım büyük bir heyecanla anlattığı gibi) 
gibi sanki şüphe ile bakmak marifet oldu. Milliyet
çilik oldu. 

Arkadaşlar; 
Böyle milliyetçilik olmaz. Osmanlı İmparatorlu

ğu bunu yapmadı, Cumhuriyet yapmadı; 1978'lerde 
biz bunu yaptırmayacağız. 

Bir konu daha var. Diyorlar ki; «Bu okullardaki 
tarihi eserlere neden dokunursun? Neden büyükle
rimizin portrelerini indirirsin?...» 

Arkadaşlar; 
Bir değerli arkadaşım sordu; «Biz nereden gel

dik?» dedi. Nereden geldik? Biz hepimiz nereden gel
dik? Bizim bir yerde bir öncemiz Osmanlılara gider. 
Osmanlı öncesi Selçuklular vardır. Onların öncesi 
Oğuzlar vardır. Asya'nın çeşitli yerlerinden başka çe
şitli Türk boyları vardır. 

Başka? Biz Anadolu'ya geldik. Bin yıldan beri 
bu Anadolu'dayız. Anadolu uygarlıklarının, Anadolu 
insanlarının en son temsil edildiği Devletiz. Bütün 
buralardan geldik biz. Bizde, bizim gerimizde bütün 
bunlar var. Ben bütün bunların hepsini hiç aşağılık 
duygusu duymadan temsil ettiğim inancındayım. 

Yine şu iddiada olmamız lâzım. «Bizden evvel 
kurulmuş devletlerden daha iyisini biz yapacağız. Biz 
bu topraklar üzerinde bizden evvel var olmuş uygar
lıkların daha güçlüsünü yapacağız. Onlann kalıntı
ları var. Onların temsilcileri bizleriz.» Böyle düşün
mek hakkımızdır. Bize en yakın olan Osmanlıların, 
bütün bir dünya tarihini etkilemiş bu büyük İmpara
torluğun son temsilcileri yine bizleriz. Yalmz mü
saade buyurursanız burada Yüce Senato üyeleri tara
fından değil; ama başka yerde söylendiği için Osman
lılar üzerinde bir açıklama getirmek istiyorum. 

Yine bu bütçe konuşmaları dolayısıyla denildi ki; 
«Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı zaman kılıcı 
ile girdi, kılıcı ile kalacaktı. Oysa kılıcım kullan
madı; Patriği affetti, ona hoşgörü gösterdi; Röne
sans'ın etkisinde kaldı. Birtakım adamlar getirdi, 
işin tadım kaçırdı.» dediler. Sonra ilâve edildi : 
«Osmanlı düzeni kılıç hakkına kurulmuştur, kılıç 
hakkına ayakta kalmıştır.» 

Bizim Osmanlı anlayışımız bu değildir. Bu Os
manlılara övgü değildir, bu Osmanlılara karşı ya
pılmış en büyük yergidir. Osmanlılar kılıç hakkıyla 
falan ayakta kalmadılar. Dünyada kimse salt kaba 
kuvvetle ayakta kalmaz. İnsanlar öyle kaba kuvvete 
uzun boylu boyun eyemezler. Anlık meseledir. On
dan daha güçlülerse, ilk fırsatta canına okurlar o ka
ba kuvvetin. 
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Bunca yüzyıl bu kadar çeşitli ulusların üzerinde 
Osmanlı olduysa, bir Osmanlı barışı olduysa, bunun 
gerisinde Osmanlıların örgütlenme gücü vardır, bunun 
gerisinde Osmanlıların eğitimdeki ötekilerine naza
ran üstünlüğü vardır. Bunun gerisinde Osmalı Or
dusunun, Osmanlı ülkesinde yaşayan insanların top
rak ilişkilerinin sağlıklılığı vardır. O günün şartlan 
içinde Osmanlı Ülkesinin ticareti daha düzenlidir. 
Osmanlı Ülkesinin kaynakları daha zengindir. O 
kaynaklar daha iyi kullanılır. Sanayi daha iyi de
ğerlendirilmiştir. Osmanlı gücünün gerisinde Os
manlı uygarlığı vardır. Osmanlı barışının gerisinde 
kılıç, kaba kuvvet değil, iyi örgütlenme, iyi devlet 
kurma, Osmanlı gücünün gerisinde bir kendine özgü 
uygarlık vardır. Bizim saygımız bu uygarlığa; yok
sa kılıca, kaba kuvvete değil. Savaşlar zaten güçlü 
toplumlann en son görüntüleridir. Aslında savaşlar 
o toplumun geride gücünü gösteren birtakım göster
gelerdir. Onlarla öğünülmez; gerisindeki o toplumu 
yaratan güçle övünülür. 

Çok saygı duyduğum bir arkadaşım; «Biz, Ata
türk'e kadar orijinal sistem yaratmadık» dediler. 
Atatürk'e kadar biz güçlü sistem yarattık. Osmanlı-
lann bu hakkını verelim. Atatürk bir başka sentez, 
Osmanlı bir başka sentezdir; ama şimdi Osmanlı say
gısı, Osmanlı tarihi şu cenk, bu cenk anlatılarak mı 
öğretilmelidir, yoksa Osmanlı uygarlığı anlatılarak 
Osmanlılann gerçek üstünlüğünü yapan taraflan an
latılarak mı öğretilmelidir?. 

Şimdi konumuza, o resimlere gelelim : 
Biraz evvel söyledim, okullarımızda politika yapı

lıyor. O yasa maddesine aykın davramlıyor. Bun
lar yapılırken, gündelik politika yapılırken o resimler 
araç diye kullanılıyor. Osmanlı tarihine bundan 
büyük saygısızlık olmaz. (CHP sıralanndan alkış
lar) 

Değerli arkadaşlarım; 
O resimleri daha evvel de söyledim; o resimler 

hepimizin ortaklaşa mirasımız, övüncümüz. Ama kim 
ki, o resimleri ahr da koskoca bir ulusun çok say
gıdeğer anılarım ahr da gündelik dar, küçük bir 
politikanın aracı yapmaya kalkarsa, ben o eli tutup 
da «Dokunma ö kutsal anılara» diyemez miyim? 
yaptığım bu, değerli arkadaşlanm. (CHP sıralann
dan alkışlar) 

Ama bir süre sonra okullardan politika armu
da yöneticiler »öğretmenler ve öğrencilerimiz ders
lerine döner, barış içinde, sevgi içinde, sevecenlik 
içinde geleceğe doğru hazırlanırlarken Osmanlı tari-

1 hinin en güzel anıları üe okulları donatacağım. O 
başka şey, bu başka şey. Bırakınız, gündelik politi
kaya bu anılan alet yaptırmayayım ki, belirli bir 
yere gidelim. Niçin bu gürültüler kopartılıyor? Bil
mezler mi ki, biz Osmanlılara, Osmanlıların o söy
lediğim yanına, en az onlar kadar saygılıyız. Niçin 
Fatih'e karşı gelinsin? Hele hele bizim Fatih'e say
gımın, biraz evvel söylediğimiz gibi de değil. Fatih'i 
büyük yapan, o Rönesansı anlayan yanı. Fatih'i bü
yük yapan hoşgörüsü. Osmanlı İmparatorluğu Fa
tih'in atının nal izleri üzerine değil, Fatih'in hoşgö
rüsü, Rönesans, anlayışı üzerine kuruldu. Biz buna 
saygılıyız aslında. (CHP sıralanndan alkışlar ve «Bra
vo» sesleri) 

Bunu bilirler; ama küçük politika yapmakta ısrar 
edenler sanıyorlar ki, bu yara alabilir bir taraftır. 
Buna dokunursak ürkerler: Ürkmeyeceğiz. (CHP 
sıralanndan «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım; 
Genelgeyi zannediyorum ki, açıklığa vardırdım. 

Arkasında alabildiğine iyi niyet, arkasında alabildi
ğine yasal olma, arkasında alabildiğine hak ve öz
gürlüklere saygı, arkasında alabildiğine özgürlükçü 
demokratik düzem ayakta tutma kararldığından baş-

I ka hiç bir şey yoktur. 

I Bir arkadaşım dedi ki, «Anlaşılıyor ki, siz bun-
lan, cikul yöneticilerini, öğretmenleri değiştireceksi
niz; bunu nastf değiştireceksiniz?» Cevaplandıra
yım: Her kim ki eline verilen yetkiyi, biraz evvel 
okuduğum yasaya karşı kullanırsa, özel amaçlı kul
lanılırsa, çocuklarımızı onların eline bırakamam. De
ğiştireceğiz, elbette bunları. Yerine kim gelecek? Onu-
da söyleyeyim. Özgürlükçü demokratik düzene gö
nülden bağlı olan insanlar gelecek, özgürlükçü de
mokratik düzene bağlı olmayan insan ile hiç bir so
rumluluk paylaşmam. Buradan ifade ediyorum... 

Bir arkadaşım, köy enstitüsü tartışması açtı. Köy 
I enstitüleri, uzun yulardan beri toplumumuzda tartışı-
I lagelmiş bir konudur. Şimdi, arkadaşımı gördünüz, te

peden tırnağa kadar o kendisini yetiştiren kaynağa 
karşı heyecan ve saygı dolu idi. Ne söyledi? «Beni 
bir başka türlü sandınız, değilim.» dedi. «Elimden 

I bunca insanlar çıktı, hepsini iyi yetiştirdim. Ben, 
I kaybolmuş adamdım, enstitü beni kaybohnuşluktan 

kurtardı, buraya getirdi» dedi. Önemli bir şeyi söy
ledi arkadaşım. 

Köy enstitüleri, Türk eğitim tarihinin gerçekten 
çok önemli kuruluşlandır. Ben de eleştiri yapacağım; 

] ama, çok başka bir eleştiri yapacağım. Köy eleştirisi... 
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Hepinizin bildiği, hâlâ bildiğimiz bir şey, bu anda 
da var. Doğuya öğretmen gitmiyor, değerli arkadaş
larım; 5 bin tane boş var. Şimdi ben çıkar da Do
ğuya öğretmeni bulacak bir sistem getirtirsem, Do
ğudaki bütün okullarımızı güçlü öğretmenler ile 
donatırsam bana kızar mısınız; yoksa bana «İyi yap
tın» mı dersiniz? Köy enstitüleri deneyi, de böyle 
idi. Köye öğretmen gitmiyordu. Kentlerde oturan 
insanlar, kent ilişkileri olan insanlar köye gitmekten 
kaçıyorlardı, gittiklerinde de mutsuz oluyorlardı. 
Yeni bir yaüdaşım geldi: Onların içinden alacağım, 
eğiteceğini ve onlara göndereceğine Yadırgamayacak, 
yabancdaşmayacak, lıorlamayacak, çddığı kabuğa 
küçük görmeyecek. 

Yeni yaklaşrmın ikinci bir yanı daha vardır. 
Okullarımızda hep akademik bilgi, soyut bilgi veri
lir. Toplumdan kopar; verilen bilgi ayrı, toplumun 
koşulları ayrı. Oysa enstftülü öğretmen gittiğinde 
çevrenin üretimine katkıda bulunsun denildi. Böy
lesine yanaşıldı. İkinci saygıdeğer taraf bu. Hâlâ da 
çağdaş. Neden çağdaş?.. İkinci sanayi devriminden 
sonra Avrupa'da yalnız üretime dönük insan yetiş
tirilmesi yeterli sayılmaz oluyor. Çünkü, sanayinin 
ve iîeri teknolojinin şartlarına göre adam yetiştir
diniz. Çok iyi teknokrat; makineyi biliyor, kom-
pitürü biliyor, hesap biliyor, yöneticilik bilimle
rimin hepsini biliyor. Ama bu, bir yerden sonra 
robotluk. Bunun üzerine bir insancılık lazım, bir 
hümanizma lazım, bir insan sıcaklığı, insan sevgisi 
lazım. Köy enstitüleri bunu koymak istedi, o zaman 
kıyamet koptu. 

Şimdi bana diyeceksiniz ki, «Siz, sen, köy ens
titülerini tekrar kuracak mısın?» Aslında Türkiye'
de bir enstitü kurmak lazımdır; ama bu köy enstitü
sü müdür, eski biçimi ile yoksa bir kent enstitüsü-
müdür? Türkiye'nin bugünkü kırsal kesiminin, me
sela çeşitli yerlerinin benzer kuruluşlara hâlâ ih
tiyacı olduğu kanısındayım. Türkiye'de neden köy 
enstitüleri başarılı olmadı? Bunu söyleyecektim. (Şu
nun için başarılı olmadı. Sadece toplumun bir kesi
minde eğitimde düzen değişikliği yaparsanız, o top
lumun öbür tarafında gereken düzeltmeleri yapa
mazsanız, insan-toprak ilişkilerini düzeltemezsiniz, 
üretim biçimini düzeltemezsiniz, sadece eğitimde 
bir şey yaparsanız, öteki kesimler onu boğar. Top
lumun düzeltilmemiş öteki biçim üretimi bunu boğ
du. Eğer aynı zamanda toprak reformu yapdsaydı, 
eğer aynı zamanda kooperatifleşme yaygınlaşmış ol
saydı, köy enstitüleri müthiş ayakta kalırlardı. 
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i Şimdi, Türkiye'de kırsal kesimde yapılacak her 
I köklü temelden alıcı bir dönüşümün içinde köy 
I enstitüsü benzerinin yeri vardır. İsteyen, istemeyen, 
I Adalet Partili de olsa buna zorunludur. Eğer böyle 
I bir köklü değişim yapma zorunluluğuna o da bir 
I gün gelirse. 

I Bu anda Türkiye'de köy enstitüleri kavramı ve 
I aniayışı ile kurulacak kent enstitülerine ihtiyaç var. 
I Tıpkı o zamanki heyecan ile yaklaşarak. Niçin?.. 
I Türkiye'de yeni çok Önemli bir olgu var: Biraz 
I evvel Kadri Kaplan arkadaşım yukarı düzeyde bu-
I nun üzerinde durdular, bin yıldan beri bu Anadolu 
I toprakları üzerinde yasayan Türkler; hiç abartmıyo-
I ram, bin yıldan beri ilk kez kendilerini güçlü yapan 
I töreleri, gelenekleri, değer yargıları, görgü birikim-
I îeri ellerinden kaçıyor, yitiriyorlar. En büyük buna-
I unun nedenini burada arayınız. Bu salonda olanla-
I rın, beni dinleyenlerin çoğunun analarının yüksek öğ-
I lenîmieri yoktur, orta öğrenimi yoktur; ilki ya var-
I dîi% ya da yoktur. Ama bu analar Türkiye'nin bir 
I numara!;, iki numaralı, üç numaralı adamlarını, bü-
I yük adamlarını yetiştirmişlerdir. Nereden geliyor 

bu? Bu adamlar, yetişen bu büyükler her şeyi okul
lardan mı aldılar? Çok şeyi analarından aldılar. Na-

I sd akhlar? Çünkü Türk Anayasası bin yıllık bir 
I okuldu. O, bu büyük toplumun zengin deneyleri ona 
I süzülüp süzülüp gelirdi, doğru yargıları gelirdi, tö-
I releri, gelenekleri gelirdi. Ana çocuğuna öyle biçim 
I verirdi. Onun için Türk'ün başı dikdir, haysiyetlidir. 

Türk adamı, çok mütevazi hayat şartlarmdayken 
bir başka türlüdür. Geldiği anası öyledir; çünkü, 

I Türklerde öyle falan arîstokratmış, o derebeyi imiş, 
o köîelükmiş oînıamış ki... Anada bu yok ki, ezikliği 

I çocuğuna versin. Hep dik başhfak verdi ve çocuk-
I lan böyle oldular. Sağlam değer yargıları verdi; 
I ama bunların hepsi belirli bir toplum biçiminin de

ğer yargılarıydı. Bunlar, tarımda hem de ilkel ta
rım biçiminin değer yargılarıydı, kapalı toplumun 
değer yargdarıydı. 

I İlk kez Türkiye'de bin yıldan beri bitiyor bu top
lum biçimi; hatta büyük ölçüde bitti. İnsanlarımız 
koptular. O kapalı toplumda, içinde yaşadutları yö
relerin yaşlıları vardı; başı sıkıştıkça gider onlara 
danışırlardı. Töreleri vardı, o töreler Anadolumın 
çeşitli yerlerinde yaşayanlar hatırlasınlar Anadolunun 
belirli bir kesiminde ayıp duygusu vardır, erkekliğe 
yakışmayan belirli hareketler vardır; ona mutlaka 
uymak lazımdır. Töre odur; ama aynı adam büyük 

I şehre gelir, bir rahatlar, ondan kurtulur. Değer yar-
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gılan vardı, şimdi kente geldiler. Bunların biç birisi ı 
kentlerde, sanayileşmiş toplumlarda artık geçerli ola
mazlar; yaşatılamazlar. Her türlü çabanın çarktan 
havada dönmeye mahkûmdur. 

Kentleşmenin ayrı koşulları vardır; kentlerin ayrı 
uygarlığı vardır. Kentleşme eğer, sanayileşmeyle bir
likte geliyorsa bunun adamı ayrı adamdır. Kırsal ke- ı 
simin istediği adamdan başka adam. Kırda yaşayan 
adamın ilişkileri, üretim biçimi, kültürü her şeyi 
başkadır. 

Bu tarihsel olgu karşısında ne yapıyoruz?. Bu in
sanlarımız koptular geldiler; analarıyla beraber geldi
ler, her şeyleriyle büyük şehirlere geldiler. Varoşlar
da yaşıyorlar; binlerce, onbinlerce, milyonlarca yaşı
yorlar bu insanlar. Boşluk içindeler. Analar bun
ca yıl verdikleri o değer yargılarının çocuklarını ba
şarılı yapacağından kuşkulu. Çünkü yapamadığını 
görüyorlar. O görgü aktarması durdu işlemiyor; çün
kü model değişti, toplum değişti. Çocuğun istediği 
başka şey; çocuğunu güçlü kılmanın yolu artık başka 
yerden geçiyor. 

O halde biz, kentlerde insanlarımızı ve çocukla
rımızı bu kentleşme ve sanayileşme olgusuna uydur
mak zorundayız. Yeni bir dünya açmak zorundayız. 
Bunun kültürünü beraber yaratacağız. 

Gelelim milliyetçiliğe : Ne yapacaksın bunun kül
türünü yaratırken?.. Gidip yine, iyi lisan bilenler 
ya da dışarda okumuş olanlara diyecek misin ki; 
«Büyük kentîeşmiş, sanayileşmiş ülkeler ne yapmışlar, 
şunu tercüme et getir, ben bunu yasa yapayım; ben 
bunu kendime rehber yapayım». 

Geçti o günler. Eğer, aslında bunu yaparsak af
fedilmez bir hata yaparız. 

Hiç bir sanayileşmiş ve kentîeşmiş toplum, bizim 
geçtiğimiz yollardan geçerek bu hale gelmedi ki, biz 
onun bu andaki üst kurumlarını alalım; biz onun 
yasalarını, düzenini alalım. Kendi kültürümüzü, bu 
yeni toplumun yasalarını kendimiz yaratacağız. Tür
kiye'deki bunalımın gerçek nedeni bu olgu ve oluğu 
karşısındaki yetersizliktir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğer biz, bu yeni Türk toplumuna uygun bir 

yasal düzeni getirmezsek, eğer bu sanayileşmeyi 
kentlere gelen bu insanlarımızın ihtiyaçlarına uygun 
hale getirmezsek, sağlıksız halde tutarsak, eğer kent
lere gelen bu yüzbinleri, milyonları kaderlerine bıra
kıp, «Ne halin varsa gör» demeye devam edersek, 
eğer bu milyonlarca dinamik, güçlü Türkü yeni 
kültürünü oluşturmak için ona hep birlikte aydınlar, 

politikacılar, sorumlular olarak güç birliği yapıp yeni 
bir Türk insanı, yeni bir Türk toplumu yaratmazsak 
bu bunalımlar bitmez, bu sürtüşmeler sürer gider. 

Hangi polis önler bunu? Ne zaman dünyada 
toplumsal olayları polis kafası önlemiş ki, şimdi ön-
üeyecek?... Hele böylesine karmaşık ilişkileri, hele 
böylesine yoğun tarihsel deneyleri olan bir toplumda. 

Milli Eğitim Bakanlığının en önemli görevi, bu 
yeni toplumdaki yeni insana beceri vermektir. Bu 
Anadoludan gelen yeni insanımızı, kent yaşamına uy
duracak bir oluşum vermektir. Onu sanayiye uydura
cak bir beceri vermektir, bir teknik bilgi vermek
tir; ama bununla beraber sadece üretimin istediği, 
sadece üretimin istediklerim yapan ve ileri teknoloji
nin, üretimin emrine giren insan değil, aynı zamanda 
özgür kafalı insan, araştırıcı insan, düşünen insan, 
gerçek arayan insan... 

Bu yeni nitelikte bir insan; sadece teknokrat değil, 
sadece bir makinenin belirli bölümünü, bir teknolo
jinin belirli kesimini çok iyi bilen değil, yüreği olan 
insan, insan olan insan, ışıklı insan... Özgür kafalı, 
olayları eleştirerek bakan, kendini yenileyen, kendini 
aşan, hep «Neden, niçin?» diye soran, daha iyisine 
giden insan... Koşullandırılmış kafa değil, tutsak olan 
kafa değil, kerameti kendinden menkul bir otoriteye 
kulluk yapsın diye koşullandırılmış kafa değil; tam 
özgür, Türklüğe yaraşır derecede özgür, gururlu, dik 
başlı, soru soran insan... (CHP sıralarından alkışlar). 

Kırsal kesimden kentlere gelen insanlarımızın ye
ni yerleşme bölgeleridir bu anda Türkiye'nin labora-
tuvarı. Kentlerin yerleşme bölgelerinden doğacak bü
yük Türk; büyük şehirlerin o özenli okullarından de-
ğH. 

Türklerin asıl büyük hazinesi oralarda yatıyor, 
zengin varlık orada yatıyor ve o bin yıllık gelenek ve 
törelerin saf, bozulmamış, her şeyiyle orada yarıyor 
ve bizi bekliyor hep birlikte; oluşturmamızı bekliyor
lar. Oralardaki çocuğu, bu 20 nci Yüzyılın ikinci aşa
masındaki uygarlığa en kısa zamanda uydurmak ge
reklidir. Ama yetmez bu. Oralara gelen yetişkin 
adamlarımızı eğitmek gereklidir. Eskiden bir moda 
vardı; okuyup - yazma öğretmek. Türkleri okur - ya
zar yaparsan, bir de hesap öğrettin mi, tamam her 

I şey bitti. Sanılırdı. Çağımız o çağ ki, okur - yazar 
yapmak, hesap öğretmek aslında başka bir şey öğret
menin birinci adımıdır. Ondan sonra yine geleceğin 
Türkiyesinin doğacağı, kentlerin gelişme bölgelerinin 
yetişkin insanlarına, akşamları öyle göstermelik değil. 

I Çok yoğun, kente uyduran, o insanları sanayileşme-

— 59 — 



C Senatosu B : 29 11 . 2 . 1978 O : 2 

ye, hizmetlere uyduran, gece, akşam pratik sanat 
okulları gereklidir. Artık bu tür çalışmaları çok yo
ğun yapmanın zamanı gelmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan dört dakikanız kaldı. 
Bh' de soru önergeniz var; mühim gördüğünüz nokta
lan lütfen açıklayın. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Mili Eğitim Bakanlığının bu anda karşılaştığı ya
sa dışı uygulamalardan en kısa zamanda kurtulmasını 
hep birlikte dileyelim. Çünkü, Milli Eğitim Bakanlı
ğının görevi, bu biraz evvel okuduğum, o yasaların 
müeyyidelerini hatırlatmak değildir. Onun görevleri 
başkadır. MiDi Eğitim Bakanlığının görevi» okullarına 
ikide bir idare amirlerini, zabıta amirlerini çağırmak 
da değildir; onun yeri başkadır. Milli Eğitim Bakan
lığının gerçek görevi, biraz evvel tanımlamaya çalış
tığım bu yeni toplumun yeni insanını yaratma göre
vidir; ama bu noktaya gelmek için çok kararlı, öz
gürlükçü demokrasiye yürekten inanmış bir uygula
ma yapmak zorunludur. Bu en kısa zamanda olacak; 
ama buna karşı gelmek isteyenler, hâlâ politika yap
mak isteyenler olursa, sanıyorum ki, hepinizin de des
teğini arkamda hissederek çok kararlı onlara yaşa
tan hatırlatacağım. 

Hepinizi saygılarla selamlanın efendim. (Alkışlar) 

- BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu 
Üyesi Sayın Münûp İslâmoğlu ve Cumhuriyet Sena
tosu Denizli Üyesi Sayın Baha Akşit iki soru tev
cih etmişlerdir. 

«1. Köy enstitüleri hangi tarihte ve hangi Sayın 
Milli Eğitim Bakam tarafından ne gibi bir gerekçe ile 
kapatılmıştır? 

2, İmam - hatip OkuUanmn açılması hangi tarih
tedir?» 

Bunian hatırlamayabilirsiniz; yani yazıh olarak 
da cevaplayabilirsiniz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Yazıh olarak cevaplandıracağım Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Yazılı cevaplanmak üzere bir önerge daha var, 

onu da sunuyoruz efendim. 

Sayın Başkan 
Aşağıdaki sormana Müh* Eğ'tim Bakanınca yazıh 

olarak cevaplandırılmasını arz ve rica ederim. 
Balıkesir 

Hikmet Asîanoğhı 

1. Temel eğitim okullarının miktarı nedir? Yıl
lık artış programı nasıldır? 

2. Yetiştirme yurdu kaç adettir? Korunmaya 
muhtaç olan çocuklardan ne kadan bu yurtlarda ye
tiştirilmekte, ne kadan dışarıda kalmaktadır? 

3. Bölge yatılı okulîannm adedi ne kadardır? 
Daha ne kadara ihtiyaç vardır? 

4. Tatil devrelerinde boş zamanlan değerlendir
mek ve bilgi ve görgülerini artırmak maksadıyla orta 
ve yüksek dereceli okul öğrencilerinden; 

a) Bölgelerarası geziler tertiplenmesi, 
b) Tarihi alan ve anıtlann ziyaretleri, 
c) Fabrikalann, büyük eserler'n, müzelerin ve 

benzeri yerlerin gezdirilmesi yapılmakta mıdır? Bu 
konuda çahşmalann arhnlması düşünülmekte midir? 

5. Kabiliyetli ve fakat merkezlere uzak ve im-
kânlan mahdut bilhassa köy çocuklanmn açılan imti
hanlara girmeleri ve başanh olmaîanm sağlayıcı ça
lışmalar yapılması uygun olur kanısındayım. Bu ko
nuda Bakanlıkça çahşmalar yapılması düşünülmekte 
midir? 

6. Büyük şehirlerde yaşayan ve imtihanlara ha
zırlayıcı özel kurslara katılma imkânlanna sahip olan
lar, üniversite ve yüksekokullara girme şansına daha 
çok sahiptir. İnükânlan mahdut olanlara yardımcı ol
ma zarureti aşikârdır. Bu konuda Bakanlık ne düşün
mektedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakana tevdi edilecektir; ya
zılı olarak cevaplandırılacaktır. 

Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Teşekkür ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Milli Eğitim Bakanlığı 1978 maH yriı 

bütçe kanun tasansımn tümü üzerindeki müzakereler 
tamamlanmıştır. 

Bölümlere geçilmesini oylannıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1 049 103 000 
BAŞKAN — Bölümü oylannı
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Temel eğitimi ve öğretimi ger
çekleştirme ve geliştirme hiz
metleri 10 505 429 000 
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Bölüm Lira 

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

112 Genel ortaöğretimi gerçekleş
tirme ve geliştirme hizmetleri 5 033 050 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Orta dfereceli mesleki ve tek
nik öğretimi gerçekleştirme 
ve geliştirme hizmetleri 3 997 763 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

114 tik, orta ve yüksek dereceli 
okullara öğretmen yetiştirme 
hizmetleri 1 125 130 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

115 Yüksek öğretimi gerçekleştir
me ve geliştirme hizmetleri 2 066 575 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

116 Yaygın eğitim hizmetleri 936 988 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

117 Yurt dışı işçi çocukları eğitim 
ve öğretim hizmetleri 27 178 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

118 Devlet Mühendislik ve Mimar
lık akademileri hizmetleri 783 570 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..! Kabul edil
miştir. 

Bölüm 

900 

Lira 

51 000 000 Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Kandilli Rasathanesi Büt
çesini takdim ediyoruz. 

Kandilli Rasathanesi 

101 Genel yönetim hizmetleri 7 349 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1.11 Uzay ve yer bilimleri hizmet-
metleri 12 182 00Ö 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..» Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 200 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Milli Eğitim Bakanlığı Validebağ Prevantoryum -
Sanatoryum ve öğretmen Hastanesi Bütçesini tak
dime diyoruz. 

Validebağ Prevantoryum - Sanatoryum ve öğretmen 
Hastanesi 

Bölüm Lira 

101 

111 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yataklı tedavi hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..* Kabul edil
miştir. 

7 795 000 

30 194 000 
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Bölüm Lira 

113 Orta dereceli mesleki öğreti
mi gerçekleştirme ve geliştir
me hizmetleri 3 725 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 75 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Üniversiteler bütçelerine geçiyoruz. 
Üniversiteler bütçeleri uzun süreceği için, Saym 

Divan Üyesinin bütçeleri oturarak takdim etmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

2. — 7975 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/539) (S. Sayısı . 743) 

BAŞKAN — 1978 Mali Yılı İstanbul Üniversi
tesinin tümünün müzakeresi yapılmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — İstanbul Üniversitesine 1978 mali yı
lında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (1 427 680 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli takdim 
ediyorum. 

Bölüm 

104 

Lira 

İstanbul Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 320 382 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 38 288 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum, Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma hizmetleri 6 645 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

201 Yabancı Dil Yüksekokulu 5 039 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen Fakültesi 88 892 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Kimya Fakültesi 26 178 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

131 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 276 365 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm 131'le ilgili bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

«Gerekçe : 
Fakülte Bütçesinin ilgili faaliyetine ödenek tek

lifi yapılırken gerekçesinde, fakültede yeni hizmete 
açılacak tüm tesislerin donatımının da yapılacağı be
lirtilmesine rağmen, faaliyet ismi sadece «Klinikli 
kürsüler" makine, teçhizat alımları» olarak sehven 
geçmiştir. 

Yukarıda kot numaraları belirtilen faaliyet ismi
nin, «Fakültede yeni hizmete açılacak tüm tesisle
rin donatımı ile kürsüler makine, teçhizat alımları» 
şeklinde tashihini arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Ali Pestilci 
ve arkadaşları» 

BAŞKAN — Bu önerge ile, Program Kodunun 
isminin değiştirilmesi istenilmektedir. Halen «Kli
nikli kürsüler makine, teçhizat alımları» olarak ya
zılı bulunan bölümün «Fakültede yeni hizmete açı
lacak tüm tesislerin donatımı ile kürsüler makine, 
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teçhizat alımları» şeklinde değiştirilmesi istenmekte
dir. Rakamda bir değişiklik yoktur. 

Komisyon bu önergeye katılıyor mu efendim?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Efendim, eskiden Komisyonumuza verilen önerge 
düzenlenirken bir hata olmuş. Onun için önergeye 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu 
efendim?.. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(İstanbul Milletvekili) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katılıyor. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, Program Kodu 131 olan Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesinin rakamını tekrar okuyarak oylarınıza 
arz ediyorum. 

Bölüm Lira 

131 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 276 365 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 33 519 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 17 260 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

135 İstanbul Tıp Fakültesi 336 755 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

137 Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

48 750 000 

Bölüm Lira 

66 755 000 138 Edirne Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.,. 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 40 623 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

154 Hukuk Fakültesi 30 619 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

155 İktisat Fakültesi 29 861 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

158 İşletme Fakültesi 24 646 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

183 Orman Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler,.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

36 201 000 

902 000 185 Yerbilimleri Fakültesi 

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

Maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Üniversitesinin gelirle
ri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 427 680 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyo
rum. 
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B - CETVELÎ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 4 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 14 713 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 1 408 967 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — istanbul Üniversitesince 1978 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 1978 mali yılında de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İstanbul Üniversitesince gelecek yıl
lara, geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (G) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin, fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, Rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya sunulacaktır, küreler do
laştırılsın. 

3. — 1978 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/67; C. Senatosu : 1/540) (S. Sa
yısı : 744) 

BAŞKAN — 1978 yılı İstanbul Teknik Üniversi
tesi Bütçesi. 

Tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine 1978 
mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (449 079 000) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyorum. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 195 003 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 14 559 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.., Kabul edil
miştir. 

112 Kimya Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

171 Elektrik Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

172 Gemi İnşaat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

173 İnşaat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

175 Maden Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

176 Makine Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

179 Mimarlık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za susuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Lira 

3 825 000 

17 280 000 

16 519 000 

25 249 000 

8 801 000 

25 241 000 

17 468 000 

46 822 000 

18 339 000 

Bölüm 

182 

Lira 

Mühendislik - Mimarlık Fa
kültesi 43 857 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

201 Nükleer Enerji Enstitüsü 16 116 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesinin ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(449 079 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli takdim edi
yorum. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 400 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirler 6 501 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 442 178 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesince 1978 
mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 
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Bu cetvelde yazılı gelirlesin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka-
bal etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesince ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (C) işaretli cetvelde göstetilmiş-
iir. 

BAŞKAN — Bağlı (C) işaretli cetvelle birlikte 
maddeyi oyîannsza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (R) işaretli cetvelle birlikte 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve ens
titü üe ilgili programlarında yer alan proje ödenekle
rini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktarma
ya P*!aliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinde 113, 175 ve 
182 program kodlarıyla yer alan Temel Bilimler, Ma
den ve Mühendislik - Mimarlık Fakültelerinin kendi 
içlerinde bölünmeleri suretiyle kurulacak fakültelerin, 
kuruluşla ilgili tüm yasal gereklerinin tamamlanması 
halinde; yeni kurulan fakültelerle ilgili programlar 
açmaya ve Temel Bilimler, Maden ve Mühendis
lik - Mimarlık Fakülteleri programlarında yer alan 
ödenekleri açdan programlar arasında yeniden da
ğıtmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 8, — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırılsın. 

4. — 1978 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi : 1/62; C. Senatosu : 1/535) (S. Sayısı : 739) 

BAŞKAN — 1978 yılı Ege Üniversitesi Bütçesi. 
Tümü üzerindeki müzakereler tamamlandığı için 

maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — Ege Üniversitesine 1978 Mali Yılın

da yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (625 053 000) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyorum. 

Ege Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 51 106 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Mediko = Sosyal hizmetler 26 068 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezi 50 584 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen Fakültesi 37 306 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabu! edil
miştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 12 388 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 



G Senatosu B : 29 11 . 2 . 1978 O : 2 

Bölüm Lira 

133 EczacıMi Fakültesi 14 200 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

135 Tıp Fakültesi 240 588 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

156 İktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesi 41 098 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

161 Sosyal Bilimler Fakültesi 6 487 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

181 Mühendislik Bilimleri Fakül
tesi 30 539 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

184 Ziraat Fakültesi 59 129 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..! Kabul edil
miştir. 

187 Güzel Sanatlar Fakültesi 10 579 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

195 Gıda Fakültesi 17 802 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

196 Tekstil Fakültesi 27 179 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

Maddeyi, okunan (A) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (625 053 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli takdim edi
yoruz. 

B - CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

1 000 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirler 8 900 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.^ Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 615 153 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..» Kabul edil
miştir. 

Maddeyi, okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ege Üniversitesinde 1978 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 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi, bağlı (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi, bağlı (G) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Maddeyi, bağlı (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, Rektörlük programına aynı unvanda aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum... 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Ege Üniversitesi bütçesinde 156 ve 
181 program kodlarıyla yer alan İktisadi ve Ticari 
Bilimler ile Mühendislik Bilimleri Fakültelerinin ken
di içlerinde bölünmeleri suretiyle kurulacak fakülte
lerin, kuruluşlarıyla ilgili tüm yasal gereklerinin ta
mamlanması halinde; yeni kurulan fakültelerle ilgili 
programlar açmaya ve İktisadi ve Ticari Bilimler ile 
Mühendislik Bilimleri Fakülteleri programlarında yer 
alan ödenekleri açılan programlar arasında yeniden 
dağıtmaya, 

Üniversite içinde var olan fakültelerden bağımsız 
olarak kurulacak fakültelerin, kuruluşları ile ilgili 
tüm yasal gereklerin tamamlanması halinde; yeni ku
rulan fakültelerle ilgili programlar açmaya ve bu 
programlara Genel Bütçe Kanunu hükümleri uyarın
ca ödenek aktarmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırılsın. 

5. — 1978 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/56; C. Senatosu : 1/529) (S. Sayısı : 733) 

BAŞKAN — 1978 yılı Ankara Üniversitesi Büt
çesi. 

Tümü üzerindeki müzakereler bittiği için, madde
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1978 Ysîı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Ankara Üniversitesine 1978 yılında 
yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 1 033 257 000 lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli takdim edi
yoruz. 

Ankara Üniversitesi Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 54 694 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 7 427 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen Fakültesi 70 407 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 24 263 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 16 371 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

135 Tıp Fakültesi 520 867 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

136 Antalya Tıp Fakültesi 31 792 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm Lira 

75 061 000 

46 139 000 

16 017 000 

27 486 000 

16 721 000 

137 Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

151 Dil ve Tarih - Coğrafya Fakül
tesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

153 Eğitim Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..» Kabul edil
miştir. 

154 Hukuk Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

157 İlahiyat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

160 Siyasal Bilgiler Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

184 Ziraat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi, okunan (A) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi gelirleri bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 033 257 000 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağh (B) işaretli cetveli takdim edi
yoruz. 

39 775 000 

95 237 000 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirler 11 657 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 1 021 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul eîmeyenler..a Kabul edil
miştir. 

Maddeyi, okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1978 mali yı-
lmda elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarîı, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi, bağlı (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi, bağh (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, Rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Ankara Üniversitesine bağlı döner 
sermayeli işletmelerinin itibari sermayesi 5 000 000 
TL. dır. Bu Üniversiteye bağh işletmeler döner. ser
mayelerinin hesap dönemi sonundaki kârları, serma
yeleri tespit edilen limite ulaşıncaya kadar ödenmiş 
sermayelerine eklenir. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
Bakan'arı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabu! edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum.. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü ka
bul edilmiştir. 

Açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırılsın. 

6. — 1978 yılı Hacettepe Üniversitesi bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/64; C. Senatosu : 1/537) (S. Sayısı : 741) 

BAŞKAN — 1978 yılı Hacettepe Üniversitesi Büt
çesi. 

Tümü üzerindeki müzakereler bitmiş olduğundan, 
maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bu! edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine 1978 mali yı-
bîîda yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (877 850 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyo
rum. 

Hacettepe Üniversitesi Bütçesi 

Bölüm Lira 

Bölüm Lira 

lö l 

103 

LG4 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 

246 476 000 

40 946 000 

63 142 000 

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

111 Fen Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Kimya Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

132 Diş Hekimliği Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

134 Cevher Nesibe Tıp Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..! Kabul edil
miştir. 

135 Tıp Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

136 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.»» Kabul edil
miştir. 

138 Trabzon Tıp Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

15 165 000 

15 541 000 

20 099 000 

11 035 000 

110 150 000 

264 695 000 

18 862 000 

10 465 000 
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Bölüm Lira 

141 Eskişehir Tsp Bilimleri 1 556 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..» Kabul edil
miştir. 

158 Kayseri İşletme Fakültesi 3 620 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

159 Mezuniyet sonrası eğitim 7 091 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..» Kabul edil
miştir. 

161 Sosyal ve İdari Bilimler 25 257 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..» Kabul edil
miştir. 

180 Mühendislik Bilimleri 23 750 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler.., Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (877 850 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyorum. 

B 'CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..» Kabul edil
miştir. 

300 000 

6 260 000 

lolum Lira 

3 Özel gelirler 871 290 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..» Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1978 ma
li yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Pvfadde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Maddeyi Kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarmm tümü kabul 
edilmiştir. 

Açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırılsın. 

7. — 1978 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akade
mileri bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu. (M. Meclisi : 1169; C. Senatosu : 1/542) 
(S. Sayısı : 746) 

BAŞKAN — 1978 yılı İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademileri Bütçesi. 

Tümü üzerindeki müzakereler tamamlandığı için 
maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1978 Yılı 

Bütçe Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — İktisadi ve Ticari İlimler Aka

demilerine 1978 mali yılında yapacaktan hizmet
ler için, bağh (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(241 655 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli takdim edi
yorum. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Bütçesi 

Bölüm Lira 

111 Adana İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi 15 667 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Ankara İktisadi ve Ticari İlim-
ler Akademisi 46 898 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Bursa İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi 12 680 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler,.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

114 Eskişehir İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi 114 903 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

115 İstanbul İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi 51 507 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademile
rinin gelirleri, bağh (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (241 655 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağh (B) işaretli cetveli takdim edi
yorum. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 9 024 050 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirler 1 904 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.., Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 230 726 450 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..î Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademi-
lerince 1978 mali yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağh (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademi-
lerince gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetisi veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (G) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağh 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağh (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarmnı tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarımn tümü açık oya sunulacaktır, küreler do-
laştırıisın. 

5. — 1978 yılı Çukurova Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/60; C Senatosu : 1/533) (S. Sayısı : 
737) 

BAŞKAN — 1978 ydı Çukurova Üniversitesi 
Bütçesi. 

Bütçenin tümü üzerinde müzakereler tamamlan
dığı için maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Çukurova Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Çukurova Üniversitesine 1978 yılın
da yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (422 786 000) Ura ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli takdim edi
yorum. 

Çukurova Üniversitesi Bütçesi 
E ölüm Lira 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 100 795 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..! Kabul edil
mişi:!?. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 1 407 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 527 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..! Kabul edil
miştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 36 732 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..» Kabu! edil
miştir. 

135 Tıp Fakültesi 193 769 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..» Kabul edil
miştir. 

162 İdari İlimler Fakültesi 374 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

181 Mühendislik Fakültesi 1 304 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

184 Ziraat Fakültesi 87 878 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi bağlı (A) işaretli cetvelle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Çukurova Üniversitesi gelirleri bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (422 786 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli takdim edi
yorum. 

Gelir 
türü 

B — CETVELİ 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir: 

Lira 

100 000 

1 149 000 
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Bölüm Lira 

3 Özel gelirler 421 537 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Çukurova Üniversitesinin 1978 mali 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandsğı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağh (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Çukurova Üniversitesine gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka-
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (G) işaretli cetvelle 
birlikte olyannıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağh 
(R) İşaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler,,. Kabul edilmiştir. 

Madde 6, — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, rektörlük programlarına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasan kabul edilmiştir. 

Açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırılsın. 

9. — 1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(M. Meclisi : 1/61; C. Senatosu : 11534) (S. Sayısı : 
738) 

BAŞKAN — 1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi 
Bütçesi. 

Tümü üzerindeki müzakereler tamamlandığı için 
maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Diyarbakır Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Diyarbakır Üniversitesine 1978 mali 
yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (375 318 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyorum. 

Diyarbakır Üniversitesi Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 39 281 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 819 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenîer... Kabul edil
miştir. 

111 Fen Bilimleri Fakültesi 21 425 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabu! edil
miştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 15 265 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

135 Tıp Bilimleri Fakültesi 299 528 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlikte oy- { 
lannsza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Diyarbakır Üniversitesinin gelir
leri, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(376 318 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 450 000 
BAŞKAN — Bolümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 5 200 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabin etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 370 668 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabu! edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Diyarbakır Üniversitesince 1978 mali 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cetvelle bir
likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul
larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni rektörlük programına aym unvanla aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Tasan kabul edilmiştir. 

Açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırılsın. 
10. — 1978 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 

Kanunu tasar ası ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/59; C. Senatosu : 1/532) (S. Sayısı : 
736) 

BAŞKAN — 1978 Yıh Cumhuriyet Üniversitesi 
Bütçesi. 

Tümü üzerindeki müzakereler tamamlandığı için 
maddelere geçilmesini oylarınıza arz edoyrum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Cumhuriyet Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Cumhuriyet Üniversitesine 1978 ma
li yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (182 577 000) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Üniversitesi Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 158 003 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen ve Sosyal Bilimler 6 650 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.» 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm Lira 

135 Tıp Bilimleri 17 924 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..i 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Cumhuriyet Üniversitesi gelirleri 
bağ'Jı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(182 577 00Ö) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli takdim 
ediyorum. 

(B) CETVELİ 
Gelir 

türü 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..î 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..; 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi bağlı (B) işaretli cetvelle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenlerler... Etmeyenler..? 
Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1978 
mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (G) işaretli cetveHe 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin, formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde 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. 

11. — 1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/68; C. Senatosu : 1/541) (S. Sayısı : 
745) 

BAŞKAN — 1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Büt
çesi: 

Tümü üzerindeki müzakereler tamamlandığı için 
maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 Mayıs Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — 19 Mayıs Üniversitesine 1978 mali 
yılmda yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere {241 754 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

Lira 

50 000 

510 000 

182 017 000 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Eğitim Bakan
ları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırıl-
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BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli takdim 
ediyorum. 

19 Mayıs Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 207 372 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..? 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen ve Mühendislik Bilimleri 2 997 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..; 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

135 Tıp Bilimleri 31 047 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler,.. Kabul edil
miştir. 

184 Ziraat Bilimleri 338 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..; 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 19 Mayıs Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (241754 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyo
rum. 

Gelir 
türü 

Gelir 
türü Lira 

(B) CETVELİ 

Lira 

Vergi gelirleri 2 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..; 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Vergi dışı gelirler 78 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..; 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 241 674 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..; 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 19 Mayıs Üniversitesinin 1978 man" 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (Ç) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazdı gelirlerin özel hükümlerine göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı ( Q işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 19 Mayıs Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici. yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (G) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler..; 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formu!, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cetvelle 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenle... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler..; Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir; 
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Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya sunulacaktır» küreler 
dolaştırılsın. 

12. — 1978 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/58; C. Senatosu : 1/531) (S. Sayısı : 735) 

BAŞKAN — 1978 yüı Bursa Üniversitesi Büt
çesi : 

Tümü üzerindeki müzakereler tamamlandığı için 
maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 
Bursa Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Bursa Üniversitesine 1978 mali yı
lında yapacağı hizmetler için bağlı, (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (441 218 000) Hra ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyo
rum. 

Bursa Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.» 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Mediko - Sosyal Hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..: 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Okul ve 
Araştırma Merkezleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..; 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

135 Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..: 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

137 Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..; 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

91 155 000 

8 998 000 

2 321 000 

277 895 000 

5 650 000 

162 İktisadi ve Sosyal Bilimler 
Fakültesi 27 303 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...: 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

171 Elektrik Fakültesi 1 230 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..; 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

176 Makine Fakültesi 26 666 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bursa Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (441218 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyo

rum. 

Gcliı 
türü 

B — CETVELİ 

Lira 

1 Vergi gelirleri 20 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..; 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirler 165 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..; 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 421 033 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — Bursa Üniversitesinin 1978 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, tabakuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarmıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bursa Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (G) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.,. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorm. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini Rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maîiye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabuî edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, 
Kabul edenler.». Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabuî etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarının tümü kabul 
edilmiştir. 

Açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırılsın. 

13. — 1978 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karına Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/63; C. Senatosu : 11536) (S. Sayısı : 740) 

BAŞKAN — 1978 yılı Fuat Üniversitesi Bütçesi. 
Tümü üzerindeki müzakereler tamamlandığı için 

maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum, Kabul 
edenler... Kabuî etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Fırat Üniversitesi 1978 Yıh Bütçe Kanun Tasansı 

Madde 1. — Firat Üniversitesi 1978 mali yılın
da yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (146 673 000) lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyo
rum. 

Fırat Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek biz
leri 10 £43 000 
BAŞKAN — Bölümü uylan-
nsza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 1 530 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 45 547 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabuî eden
ler... Kabuî etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

137 Veteriner Fakültesi 55 193 000 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
mza suîiuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.,. Ka
buî edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 33 860 000 
BAŞKAN — BöMiınü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmejreiîler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlikte 
oylarnıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Fırat Üniversitesinin gelirleri bağlı, 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (146 673 000) 
lira olarak tahmisi edilmiştir. 
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BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyorum. I 
B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

50 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 2 620 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 144 003 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Fırat Üniversitesince 1978 mali yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağh, (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlere 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi bağh (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ecliyorm. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Üniversite bütçesinin Fakülte ve okul
larla ilgili programlarnda yer alan proje ödeneklerini 
Rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.,. Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eği
tim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum, k a 
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya sunulacaktır; küreler 
dolaştırılsın. 

14. — 1978 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Kanu
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/55; C. Senatosu : 1/528) (S. Sayısı : 
732) 

BAŞKAN — 1978 yılı Anadolu Üniversitesi Büt
çesi. 

Tümü üzerindeki müzakereler tamamlandığa için 
maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Anadolu Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — Anadolu Üniversitesi 1978 mali 

yılında yapacağı hizmetler için, bağîı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (208 331 080) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyo

rum. 

Bölüm 

Anadolu Üniversitesi Bütçesi 

Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 175 667 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Fen Bilimleri 2 705 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri 29 959 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler.^ Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Madde 2. — Anadolu Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde göster i id iği üzere (208 331 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyo
rum. 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 1 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 208 030 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Anadolu Üniversitesi 1978 mali yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorm. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Üniversite Bütçesini fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini Rektörlük programlarına aynı unvanla ak-
tırmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasannın tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır; küreler dolaştırıl
sın. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Sayın Başkanım, bir hususu bilginize sunmak istiyo
rum efendim. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesinin 4 ncü 
maddesinde (G) işaretli cetvel, (C) işaretli cetvel diye 
oylandı. Bu hususun tutanağa geçirilmesini ve mat
baada bir hataya düşülmemesi için bilginize sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Bitireyim de efendim, ondan sonra. 

15. — 1978 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. 
(M. Meclisi : 1/57; C. Senatosu : 1/530) (S. Sayısı : 
734) 

BAŞKAN — 1978 yılı Atatürk Üniversitesi Büt
çesi. 

Bütçenin tümü üzerindeki müzakereler tamam
landığı için maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Atatürk Üniversitesi 1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Atatürk Üniversitesine 1978 mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (356 925 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyo
rum. 

Atatürk Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 131 503 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm 

103 

104 

111 

113 

114 

132 

i 35 

152 

157 

Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağh okui ve araş
tırma merkezleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Temel Bilimleri ve Yabancı 
Diller Yüksekokulu 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

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

Lira 

5 659 000 

5 699 000 

19 707 000 

9 015 000 

2 817 000 

12 813 000 

87 400 000 

18 237 000 

8 964 000 

Bölüm Lira 

12 863 000 

3 127 000 

39 121 000 

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

163 Yan Fen - Edebiyat Fakül
tesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

Maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Atatürk Üniversitesinin gelirleri, bağ-
h (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (356 925 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyo
rum, 

Gelir 
Türü 

B — CETVELİ 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Vergi d'.şı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

1 000 000 

3 600 000 

352 325 000 

Maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — Atatürk Üniversitesinin 1978 mali 
yılında elde ediîecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Atatürk Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren Ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (G) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorm. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerinin, rektörlük programlanna aynı unvanla 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Atatürk Üniversitesine bağlı kuru
luşlardaki döner sermaye işletmelerinin sermaye li
miti (15 000 000) liradır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır; küreler dolaştırıl
sın. 

16. — 1978 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/65; C. Senatosu : 1/538) (S. Sayısı : 742) 

BAŞKAN — 1978 ydı tnönü Üniversitesi Büt
çesi. 

Tümü üzerindeki müzakereler tamamlandığı için 
maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

İnönü Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu Tasansı 

Madde 1. — İnönü Üniversitesine 1978 mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (34 159 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyo
rum. 

tnönü Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz-
leri 13 789 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 19 677 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

153 Eğitim Fakültesi 693 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — tnönü Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (34 159 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 
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BAŞKAN — (B) işaretti cetveli takdim ediyo
rum. 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 5 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 3 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 34 051 000 
BAŞKAN — Buyuran Komisyon Başkam. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Sayın Başkan, bir matbaa hatası olmuş. Orjinal 
bütçede,bu bölümde 34 milyon 151 bin rakamı var
dır; 100 bini matbaamız baskı yaparken atlamış 
efendim. Onun için, bu hususun düzeltilmesini talep 
ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, en sonunda bir yerde atlanmış, 
öbür cetvellerde var. 100 bin lira ilâve ile 34 milyon 
151 bin olacak. 

Bölümü 34 milyon 151 bin lira olarak oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İnönü Üniversitesinin 1978 mali 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö-
Ve, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (Ç) işaretli cetvelle 
birlikte oylanmza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

11 . 2 . 1978 O : 2 

Madde 4. — İnönü Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (G) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorm. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 

Madde 6. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarnda yer alan proje ödenek
lerini, Rektörlük programlarına aynı adla aktarmaya 
Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. —: Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylanmza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edil
miştir, açık oya sunulacaktır. Küreler dolaştırılsın. 

17. — 1978 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 

\ Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1/544) (S. Sayısı : 
• 748) 

BAŞKAN — 1978 yılı Selçuk Üniversitesi Büt-
çesiniîî tümü üzerindeki müzakereler tamamlandığı 
için maddelere geçilmesini oylanmza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Selçuk Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasansı 

Madde 1. — Selçuk Üniversitesine 1978 mali 
yılında yapacağı hizmetler için,, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (109 740 000) lira ödenek 
verilmiştir. 
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BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyo-
rum. 

Selçuk Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü 57 260 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
le!1.., Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 32 361 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 20 119 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlikte 
oylarnıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Madde kabul edilmiştir, 

Madde 2. — Selçuk Üniversitesi gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (109 740 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyo
rum. 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

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

2 500 000 

1 550 000 2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — JBölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 105 690 000 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul ermeyenîer... Ka-
bul edilmiştir. 

Maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oy-
lannîzâ arz ^ iyoramT Kabul edenler..."KâTnil et-
meyelfler...' Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Seîçük Üniversitesinin 1978 mali 
yılmda elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel jıükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Selçuk Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (G) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum, Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorm. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçeslîiin fakülte ve 
okullarla ilgili programlannda yer alan proje öde
neklerini, Rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Tasan kabul edil
miştir. Açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırılsın. 

75. — 1978 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/70; C. Senatosu : 1/543) (S. 
Sayısı : 747) 
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BAŞKAN — 1978 yılı Karadeniz Teknik Üniver
sitesi Bütçesinin tümü üzerindeki müzakereler tamam
landığı için maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasansı 

Madde 1. — Karadeniz Teknik Üniversitesine 
1978 mali yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (269 693 000) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyo
rum. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 93 520 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 5 602 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma hizmetleri 12 599 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 34 223 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

174 İnşaat ve Mimarlık Fakültesi 41 925 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

177 Makine ve Elektrik Fakültesi 24 020 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

183 Orman Fakültesi 30 857 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 26 947 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi okunan (A) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Karadeniz Teknik Üniversitesinin 
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(269 693 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyo
rum: 

B — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi gelirleri 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 2 650 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 266 743 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi, okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Madde kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Karadeniz Teknik Üniversitesince 

1978 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 
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BAŞKAN — Maddeyi, bağlı (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Karadeniz Teknik Üniversitesince 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeyi, bağlı (G) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi, bağlı (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve ens
titü ile ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, rektörlük programlarına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kamın 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiştir. 

Açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırılsın. 

3. — 1978 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi: 1167; C. Senatosu: 1/540) (S. Sa
yısı : 744) (DEVAM) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, İstanbul Teknik Üni
versitesinin 4 ncü maddesinde bir baskı hatası var. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ Milletvekili) — 
Evet efendim, 4 neti maddeye bağlı cetvel «(C) işaret
li» diye oylandı, (G) olacak efendim. 

BAŞKAN — Bu talebinizi tekriri müzakere talebi 
olarak kabul ediyorum. 

Tekriri müzakereyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutup oylarınıza arz edeceğim. 

11 . 2 . 1978 0 : 2 

Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesince ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi, bağlı (G) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde, bu şekilde tashih edilmiştir. 
1978 mali yılı Bütçe Kanun tasarısı Milli Eğitim 

Bakanlığına ve üniversitelerimize hayırlı ve uğurlu ol
sun. 

/. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) (1) 

, B) KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Kültür Bakanlığı 1978 mali y ı l Ka
nun tasarısı üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerini alsınlar. 
Milli Birlik Grupu adına Saym Ahmet Yıldız, 

buyurun. 
MB GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (Tabii 

Üye) — Sayın Başkan, saym Bakan, değerli arka
daşlarım; 

Gerçekten ilginç bir Bakanlığın bütçesini gö
rüşüyoruz. Örgütlenmesi oluşum halinde, görevi de 
sanıyorum henüz toplumda yeterince algüanama-
ımş, hatta adı üzerinde bîle tartışmalar var ve Sa
yın Bakan da sanırım bu nedenle birçok çevrelerin 
görüşlerinin sentezini yapmak üzere Sorular yönelt
miştir; ama bütün bu başlangıç aşamasına karşın 
değerli, yetenekli genç Bakan ve tanıdığımız üst 
kademe bürokraltüarı bu aşamayı iyi aşacağı güVenci 
içindeyiz. 

Arkadaşlarım; 
Evrensel alandaki oluşumların yansımaları ve 

çağlanızın yoğun etkileşim süreci içinde sosyo - po
litik oluşumumuzun bugünkü aşamasında ve çağcıl 
gereksinmelerimizin karşılanmasında çok önemli iş
leri olan Kültür Bdkanhğımızm bütçesi üzerindeki 
görüşlerimizi sunarken, rakamsal ve teknik sınırla
rı aşan bir çerçevede konuyu elle almak istiyoruz. Bu 
bakımdan, önce Bakanlığın işlevinin tanımını, içeriği, 
kapsamı, nitelılkîeriyüe Atatürk'ün bizlere erek ola
rak gösterdiği çağdaş, uygar Türkiye'yi gerçekleştir
me doğruütusundaki devrimsel sürecimizdeki önem
li yerini belirlemeye çalışacağız. 

(1) 729 S. Sayılı basmayan 7 . 2 . 1978 tarihli 
25 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Sayın a&adaşlarflaa; 
Önce sözcük özerinde anlaşalım, «Küll&ir» söz-

cüğü üzerinde. Bir toplumun yaşam biçimi, tek bi
çimli standardize ed&niş davranış örnekleri toplu
mun özdeksel maddi ve manevi bütünü, toplamları 
birbirinden ayıran yaşam biçimleri ya da dana ge
niş çerçevede toplumun bütününce paylaşılan öğre-
ımmiş davranış türlerinin tmsm diye tanımlanan 
«KttMir» sözcüğü genel olarak iki anlama gelir: Bi
rincisi; eğitsel düzeyi, bilgisel içeriği ve kapsaıasal 
genişliği deyiimteyen ve Fransızcada «Kültür gene
ral» deyimiyle anlatılan kültür. Bizde çoğu kez bu 
anlamda almıyor. İkinci anlam; davranışlarda bir
likteliği, bütünlüğü özdeşmeşliği, uyumluğu yansı
tan anlamdır. 

Bu iki anlamdan birincisi, daha çok milli eğitimi 
ilgilendirir. Kültür Bakanlığının bizce birinci anlam
da, davranış anlamına gelen anlamda, ilgilenmesine 
karşılık, yani birinciyi de içermesine karşılık, asıl 
işleri ikinci anlamda alıyoruz. 

Arkadaşlarım; 
Kültür Bakanlığımızın işlevini belirleyip amaç

larım saptama ve bu amaçlara yönelik işlevlerini 
tanımlamada gözönünde bulundurulması gereken 
birtakım evrensel ve bilimsel görüş ve belirleyici il
kelere de kısaca değinmek isteriz. 

Toplumlarda bir gelişim aşamasından öbürüne 
geçişte, önceki dönemin değer yargılarıyla yeni dö
nemin değer yargıları arasında bir çatışmanın ve iki 
dönem kültürleri arasında da kaçınılmaz biçim de 
doğacak bir yabancılaşmanın ileriye dönük, çağın 
gelişim doğrultusunda bir uyuma dönüştürülmesi 
çok önemli bir sorundur. 

Tanzimatçıların pek algılayamadıkları bu zorun-
hığu, Atatürk çok iyi kavrayarak, insanlık tarihinde 
ilk kültür devrimine girişmesine karşın Türk dev
rimi bu önemli sorunu henüz yeterince çözemedi
ği için, bugün bile birtakım ters yönde, ileriye kar
şı, geriye dönük yönde tartışmalardan ve inatlaşma
lardan henüz kurtulamadık. 

Bu bakımdan, devrimle toplumun küçük bir ke
sitinin ulaştığı kültürel, toplumsal ve ekonomsal dü
zeyle çoğunluğun içimle bulunduğu geleneksel dü
şünce ve sosyo - ekonomsal yaşam düzeyi toplum 
kentlerinin aralarındaki her tür yabancılaşmaların 
giderilerek bütünkştirilmesini sağlamak, hâlâ da çok 
önemli bir kültürel sorunumuz halindedir. Böylesi 
bir bütünleşme de ancak toplumun kültür, düşün ve 
ahlak niteliklerinin çağdaş boyutlara ulaşan yeni de
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ğerJbrk uyumlu nitelikte kazanmasıyla gerçekiese-
biür. Bunun için de, bütünleşme uğraşları geriye 
değil, çağa ve ileriye dönük bir doğrucuda yönlen-
dirikneîldir. Nasıl olsa bir bütünleşme zonmhığu 
Vardır. Kültüm, esduttûşUlderi, çağ .gerisi kalmış köh
nelikleri ve değiştirilme zorunkığu kesinleşmiş de
ğerleri depolama anlamına alan görüşlerin dayan
dırılmak istendiği geçmişe bağbhk tarihsel tine ve 
görkemlere saygı gerekçeleri de, çağdaş tarihsel gö
rüşe geçmiş bugün - yarın bağlantısının bilimsel an
lamına aykırıdır. 

Gerçekten, çağdaş görüş ders alınan, esinlenilen 
ve gurur duyulan geçmişin en iyi değerfendaıtihnesi 
ile bugün en iyi biçimde kavranılır ve gelecek de, 
tüm yönleriyle kavranan bugünün üzerine yapı
lanır; fakat gçmiş asia yaşanamaz. İleriye dönük 
olarak bugün yaşanır. Bugün yaşanır ve ileriye dö
nük olarak yaşanır. Bu çağcıl görüş düzeyine ula
şamayan tutuculukla, uzun süreli Avrupahlaşma tak
litçiliğinin ve aktarmacılığının çağdaş uygarlığa ka
tılma akılcılığına dönüştürülüp halka da maledile-
rek Türk halk kültürü ile pekiştirilen bir kültür oluş
turmadır bizim temel kültür sorunumuz bugün. 

Bu süreçte Bakanlık, kapsamı geniş, içerikiiği öz
lü, düşünsel nitelikte, toplumun özdekseL maddi zen
ginleştirilmesine koşut, paralel bir tinsel özdekleşme-
ye olanak verir. însanîarımızm kişiliklerini gelişti
rerek sağlıklı ve mutluluk getirici katkılarda bulu
nabilir. 

Çağın bunalımlarında temel nedenlerden olan 
tinsel, manevi ve özdekseî, maddi gelişmelerdeki den
gesizliği ve uyumsuzluğu giderici, ya da azaltıcı et
kileri büyük olur bu katkıların. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kültür Bakanlığımızın işlevinde en ağır basan öğe 

sanattır. Sanatın, insanın yaratma eğiliminin eyle
me dönüşmesi ve sanat yapıtının da bu eylemin 
maddeyi etkileyerek ona verdiği biçim ve düzen ol
duğu düşünülürse, sanatla kültürün birbirine ba
ğıntılı ve birbirini oluşturmadaki etkileri -kolayca 
anlaşılır. İnsanın türlü yeteneklerinin karmaşık bir 
sonucu ve ürünü olan sanatın; insanın tinsel, ruh
sal ve duygusal oluşumunda ve değer yargılarının 
gelişmesinde büyük etkileri vardır. Kısacası sanat, 
kültürel oluşumda etkisi olan etmenler dizgesidir 
desebüür. 

Sanat yapıtında da, bağlı bulunulan kültürün 
türü, türlü yansımaları bettesin otur. İşte bu neden-
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ledir Wj A|a#irk'ün Mlg&el deyrM»de Doğg kp-
tüıüaden, Batı kükürüne geçişte sanatta batıcılık 
teme! iike oDarak kabul edümişiir. 

Bu gidişle tek büyük sakınca, Türklüğü yadsıyan 
bâr kozmıopoiitliğe sapûtaasıdır. Oraya sapılmadık-
ça, bu temel bilimsel görüşün uygulanması Atatürk' 
ün kültürel devrimi amaçlarına ulaştmcı bir tu
tum olur. Bu bakımdan, Türklüğün zengin, tarihsel 
katılımının üstüm nitelik ve gelenekleriyle çağdaş 
degerferîn, yeni yönelişlerin bir mayalanması olma
lıdır, yapılması gereken. Biz de, bu türden bir bile
şim, bir sentez önermekteyiz. 

Bu amaçla : 
1. Türkün. zengin tarihsel katılımının sanat ve 

küHiüjüel ürünlerini meydana çıkararak, dünü günü
müze bağlayan oluşumun bugünkü aşamasında ge
leceğin küMürel temeli kurulmalıdır. Bunun sanat ve 
kültürel belgelerle yapıtları içeren zengin bir arşivi ge-
.raüfitiği kuşkusuzdur. 

2. Ulusal kültürün çoğulcu bir düzende hiç bir 
partinin, ya da özel eğilimin etkisinde kaîmadan oluş
ması için, belirtilen destek ve olanak sağlama aşa
masından sonra, o gelişme aşamasında, başlangıç 
aşamasını geçtikten sonra, gelişimin kendi kuralla
rına uyumlu bir süreci izlemesini sağlayacak bir 
örgütîü kurumlaşma aşamasına ulaştırılması temel 
ilke olmalıdır. Sayın Bakanın da, bu noktadaki be
yanını Bakan olmadan da duymuştuk, Bakan olduk
tan sonra da bu beyanım duyduk. İşte asıl övüle
cek .bir davranış. Türk kültürünü parti politikaların
dan arıtarak demin belirlediğimiz bilimsel verilere 
dayanılarak özerk bir kurumlaşmaya kavuşturma 
isteğidir. Bu alkışlanacak bir davranıştır ve bir par
tili bakanın bunu söylemesi karşıtîannca ancak al
kışlanır. 

3. Toplumumuzun seçkin tabakalarında yer 
alan haîk ve onun eğilimlerini yeterince dikkate alla
mayan köy - kent, üretici, tüketici, yönetici, yöneti
len bölümlerinde büyük ayrıhlklar yaratarak ulusal 
yapıdaki türdeşliği, homojenliği önemli oranda bo
zan ve hatta yabancı kültür emperyalizmine y©2 açan 
tutumlar tümden değiştiriîmeîidir. 

4. Kültürel durumumuza konulacak gerçekçi 
tanımlamalara dayanarak, temel hedefleri uygun 
yöntemlerle ve yeterli biçimde belirlenmiş bir ulu
sal kültür politikası saptanmalıdır. Böyle bir poüti-
Jta ̂ saptanması ile Sayın Bakanın da belirttiği ku-
Bumlaşnıa biriaUe yürütüldüğü takdirde, işte Türk 
kültürüne en büyi& hizmet ofaır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Geçmiş başarısızhklarımızda çok önemli bir et

men olan kültürel yönden çağa uyumsuzluk, bugün 
de etkisini sürdürmektedir. Çağımızın yeni toplumsal 
değişim ve evrim kurallarının oluşmakta ve bunlara 
göre evrensel sonuçlara ulaşılmakta olduğu bugünkü 
aşamasında, canlı bir varhk olan her toplum, kendine 
özgü gelişme ve ilerleme yasalarını bulup, gelişmeleri 
yönlendirmeye çalışmaktadır. Çağdaş toplum bilim 
verilerine uyumlu bir gidişin sağlanmasındaki çok 
önemli işleri olan Kültür Bakanlığının tutumunda en 
büyük esin kaynağı Atatürk'tür. Gerçekten Atatürk, 
çağdaş eğitim ve kültürün yüksek bir uygarlığın 
ürünleri oldukları görüşünü paylaştığı ve insanların 
ortak gelenekleri ve benzer davranışları, toplumsal 
gerçeklerin oluşmasına neden olan düşün ve eylemleri 
içeren bir kapsamda aldığı için, bu kadar geniş al
dığı için, kültürel çalışmalara döneminin olanakları ve 
yetenekleri oranında büyük önem vermiştir. 

Ziya Gökalp'ın da belirttiği gibi, halk kültürünün 
geliştirilip zenginleştirilerek çağdaş kültür ile işlenme
si, yeni biçime sokulması ve yüksek kültür ile beze-
nip bütünleşmesi bugünün ve geleceğin kültürel ça
lışmalarında önemle ele alınmalıdır. Bu çalışmalarda 
ulusal kültürümüz yanında, öbür ulusların kültürlerine 
de önem verilmeli ve onlardan yararlanmalıdır. Çağı
mız, yoğun bir etkileşim halinde bulunduğundan as
lında hem soyu Kanamayız, hem yararlanmak zorun
dayız. Yaşadığımız devrimsel değişimler çağının tari
hin akış hızını çok artırması ve dünyayı küçültmesi 
olgusunun bütün ülkeleri karşılıklı yoğun bir etkile
şim haline sokması gerçeği karşısında bu kültürel ya
rarlanma, zorunlu bir gereklini: niteliğini kazanmıştır 
bugün. 

İşte bu nedenlerle, dünyanın ve Batının evrensel 
değerdeki klasiklerinin temel yapıtlarının dilimize çev
rilmesi, düzenli biçimde sağlanmalıdır. Bunu da 1001 
Temel... 

BAŞKAN — Sayın Ylıdız, bir dakikanızı rica ede
bilir miyim?... 

Üniversiteler bütçelerine açık oyunu kullanmayan 
sayın üye?.. Yok.. Oylama işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın YıMız. 

MB GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (Devam
la) — İşte bu nedenlerle bunu da yaparken, yani bu 
kültür klasikleri yapıtlarını dilimize mal ederken 
«1001 Temel Eser» de uygulanan politika değil; ye
tenekli, yan tutmayan, bilimsel nitelikleri üstün ve 
geçmişi yalayan değil, bugünü yaşatan ve geleceği ya-

— 89 — 
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satabilecek kişilerden oluşan bir kurul aracılığı ile 
yapmalıdır. Buna karşı, geçmişi yaşamak ve yaşatmak 
isteyenlerin şimdiye değin sürdürdükleri engellemelerin 
etkilerinde kalınmamalıdır. Onların etkilerinde kala
cak iyi niyetli kimselere şu soruyu yanıtlamaları için 
sormak isteriz, geçmişi yaşamak ve yaşatmak. Hangi 
geçmişi yaşatabiliriz?.. Osmanlı geçmişi mi, Osmanlı' 
dan daha öncesi mi, Müslümanlıktan önceki Türkler 
mi, ondan daha sonraki mi?.. Görülüyor ki, bunların 
hiç birinde anlaşamayız. Bir kez, Osmanlı Türklüğü 
yatsımıştır, ondan öncesi çok geride kaldı. İslam ön
cesi ve sonrası tartışılmasına girmede anlaşmaya varı
lamayacağı için, böyle bir gereği yaşamak olanağı 
zaten esasında yoktur; ama her birinden dersler alı
nır ve övünç duyacak yönlerinden yararlanırız. 

Sayın arkadaşlarım; 
Atatürk'ün öncülüğünü ettiği kültürel yenileşme, 

yeni değerler oluşturma, çağdaş kafalar yetiştirme, 
çağcıl dünya görüşünü yerleştirme sürecinde yenileş
meyi önleyici, geriye yönelik eğilimleri etkisiz kılıcı 
ve kültürel devrimi sürdürücü bir politika izlenmeli
dir. Avrupa kültür devrimini çoktan gerçekleştirip, 
çağa uygun değerleri oluşturmuş bulunduğu için, ora
da gerekliliği duyulmayan kültür devrimi Türkiye için 
önemini hâlâ sürdürmektedir. Avrupa, kültür devri
mini çoktan yaptı, değerlerini oluşturdu. Bunu ya
parken de, kültür emperyalizminden toplumu arıtmak, 
tüm köhneliklerden çağdışı kalmış değerlerden, çağ
cıl gelişime uymayan davranışlardan temizlenme iş
lemleri birlikte ve bir bütünlük içinde sürdürülmelidir. 
Bu tür bir yenileşmeye uyumlu yayın ve basında dü
şünsel ortamı yaratıp geliştirmede, dildeki yenileşme, 
özdeşleşme ve zenginleşme de birinci önceliği alan bir 
öğedir. Dil, kültür için son derece önlemli bir öğedir; 
temel öğedir. Her yönlü yetişmenin, ulusal bilincin 
oluşmasının, iletişimin, haberleşmenin, kuşaklar arası 
bağının ve tarihin somuta yansıtılmasının baş aracı 
olan dil, kültürünü oluşturan temel öğedir. Kendine 
özgü zengin bir dil oluşturamayan hiç bir toplumun, 
köklü bir kültüre sahip olduğu gösterilemez. Yok böy
le bir toplum tarihte. Bu tür toplumların, etkilerinde 
kaldıkları dillerin oluşturdukları kültürlerin ırgatlığı
nı, ya da temsil edemeden özümseyemeden oluştur
dukları kültürlerin taşıyıcılığının ötesinde, bir kalıcı 
kazançları olamaz. Osmanlılarda ele geçirdikleri bölge 
halklarının yerleşik kültürlerinin etkilerinde kalmış 
ve karma etkilerin karmaşıklığı içinde Türk kültü
rünü de tanınmaz biçimlere sokmuşlardır. Osmanlılar, 
gerçekte Türk kültürünü tanınmaz biçime sokmuşlar-

J dur. Bizans kalıtımım da içeren Arap-Fas kültürleri
nin karmasından oluşan Osmanlı kültürü, Kahraman
lı Mehmet, Süleyman Çelebi, Yunus Emre gibi ünlü 
Türkçeciler olmasaydı Türklüğün yaşatılmasını çok 
güçleştirirlerdi. Dilini yitiren Fin, Macar, Bulgar gibi, 
Türk kökenli ulusların durumu görüşümüzü doğrula
yan en açık kantılardır. Neden onlar yitirdiler geç
mişlerini?.. Hiç bir dil, düşünleri eksiksiz yansıtamaz 

I ve hiç kimse de her düşündüğünü eksiksiz değimleye-
I mez. Bu denli dil alanında bir eksiklik vardır. Hiç 

bir dil yetmez ve hiç kimse bütün düşüncelerim yan
sıtamaz. Benzetme yaparsak, en ileri dahi olsa, dil ile 
düşün arasındaki benzerlik harita ile arazi gibidir. Hiç 
bir harita yüzde yüz nasıl arazi değilse, hiç bir dil de 
yüzde yüz düşünleri yansıtacak yetenekte değildir. 

BAŞKAN — Saym Yıldız, iki dakikanız var, ona 
göre efendim. 

MB GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (Devam
la) — Peki efendim. 

Yabancı dil artıklarından oluşan dillerde çok daflıa 
büyüktür, bu eksiklik. Bu tür artıklardan oluşan Os
manlıca söz dizisi, seslenme, ses uyumu, sözcük üre-

I timi, sözcük birleşimi ve çekimler yönünden Türkçeye 
asla uymaz, Türklere tümden yabancı olduğundan, 
belirtilen güçlükleri daha da büyüttüğünden ancak 
onların üstesinden gelebilecek seçkin bir azınlığın diK 

I oîmuştur. 

Sonuç;; halkla seçkin bir üst kademe azınlığı ara
sına bir uçurum girmiştir. Çünkü uçurumu kapata
mazdı halk. 

I İşte bugün hâlâ dilimizi o eski artıklardan tümden 
arıtıp, kendimize özgü zengin ve kuralları da tümüy
le Türk'ün olan bir dile kavuşmamızı önleyici Os
manlı kalıntısı tutkulardan arıtma savaşı içindeyiz hâ
lâ. Hızla yürüyor yalnız. 

Bütün çağdaş uygar dillerde yapılanları yapıyo
ruz aslında. En tipik örneği 200 yıl önceden beri Al
manya'da olmuştur. Bize çok benzer uğraşlar orada 
olmuş, benzer örgütler de kurulmuştur, özdeş yer
meler orada olmuştur benim okuduğuma göre ve 
ünlü Filozof Kant ile laiklik arasındaki tartışmada, 
dili arıtıcıların başarılı oluşlarından ders almalıyız. 
Çağımızın dil filozofu Humbolt, bunun en güzel de-
yimlemesini yapar. 

İşte o basanlardan ders almayan ve son yılların 
çök hızlı gelişmelerini göremeyen dil eşkincilerimize 

I birkaç tümce ile sözlerimi bitirmek istiyorum: 
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Bizansın, Lâtinin, Arabın ve Farsın artıklarından 
Türklere dil üretilemez ve böyle bir dil aşurasından da 
köklü zengin bir kültür üretilemez, oluşturulamaz. Ya
bancı dillerin artıklarından Türk milliyetçiliği de ya
pılamaz. Köhneliklerin depolanmasını, kültür sanmak
tan ve masal kültürü yerine, çağın gereksinimini alan 
ohımcul, pozitif kültüre geçici engellemekten ve buna 
uyumlu olarak, dil eskiliciliğine sarılmaktan vazgeç
mek en doğru yoldur. 

Türkçeye karşıtlıkları, Türklüğe ve Türk kültürüne 
hizmet yanılgısından da kurtulmalı. 

Arkadaşlarım; 
İşte dil bu denli önemlidir. En çok üzerinde konu

şulacak bir konu olduğu halde, vakit kalmadığından 
burayı geçiyorum. Yoksa, dilini bu dediğim biçime 
sokmayan hiç bir ulus, tarihte kültürlü oluşumu sağ
layamamıştır, sağlayamaz. Bütün bilim adamlarının 
ortak görüşüdür. 

Arkadaşlarım; 
Sayın bakanlıktan ve genç Bakandan umutla bek

lediklerimizi gerçekleştirmesi en içten dileğimizdir. 
Yeniliklere karşı duracakların engellemelerini aşma
da çok seçkin aydınlarımızdan en geniş ölçüde yarar
lanmalı. Türk kültürünü, Atatürk'ün açtığı yolda ve 
onun kültür devrimi doğrultusunda yenileştirip, geliş
tirmede, yeni değerler oluşturmada ve toplumumuzu 
çağdaşlaştırma uğraşlarında Kültür Bakanlığımızın 
övgü ve beğeni ile gözlemleyeceğimiz başarılar sağla
ması en içten dileğimizdir. 

Bu dilekle bütçenin, Bakanlığın bu doğrultudaki 
uğraşlarında başarılı katkılar sağlanması dileği ile 
hepinize saygılar sunarım. (CHP ve MBG sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şerif Tüten, Cumhurbaşkanın
ca Seçilen Üyeler Grupu adına buyurun efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA ŞERİF TÜTEN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Kültür Bakanlığının 1978 yılı Bütçesi ve çalışma
larıyla ilgili konularda, Cumhurbaşkamnca Seçilen 
Üyeîer Grupu adına görüşlerimizi belirtmek üzere 
söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinize saygı
lar sunarım. 

Sayın üyeler; 
Bir ülkenin kültürü, yüzyıllar boyunca orada ya

şayan insanların duygusal dünyalarında oluşan eser
lerin tümünü kapsar ve yüksek bir seviye oluşturduğu 
zaman, o milletin hudutlarım aşarak, diğer toplumla
rı da etkiler ve ister istemez kendini kabul ettirir. 
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j Daha başka bir deyimle, ordularınız çok kuvvetli ola-
I bilir, bir yada birkaç ülkeyi silah zoruyla işgal edebilirsi-
I nt2; fakat kültür değerleriniz orada yaşayan insan-
I larm kültür değerlerinin üstünde bir düzeye uîaşma-
I mış ise, o toplumu eritemezsiniz, aksine siz o toplu-
I mim kültür işgali altma girmeye başlarsınız. Bu so

nuç, yüzyıllar boyunca önüne geçilmesi mümkün ol-
maya;ı bir olgu olarak bütün dünyanın gözü önünde 

I cereyan etmiştir ve etmeye devam edecektir. 

I Bu gerçeği çok iyi bilen Atatürk, Kurtuluş Sava
şından hemen sonra kültür, sanat ve sanatçıya gerekli 
önemin verilmesini ve yüzyıllarca oluşan kültür de
ğerlerimizi iyi işleyerek, onları hudutlarımızdan taşı-

I rarak başka ulusların da kabul edebileceği bir düzeye 
getirmemizi öngörmüştür. 

İşte, kültür alanında da asıl milliyetçilik, bu olmak 
I gerekir iken, son yıllarda bu gerçeğin son derece dar 
I görüşlerle âdeta bir geriye dönüş anlayışı içinde so-
j kuîmak istediğini görmek, gerçekten üzücüdür. 

Sayın senatörler; 
I Bu konuyu biraz daha açmak istiyorum : 
I Bütçe Karma Komisyonunda Kültür Bakanlığı 
I Bütçesi görüşülürken bazı üye arkadaşlarımız, haklı 
I bir heyecan ile kendi müziğimiz dururken, gençieri-
I mizin âdeta bir salgın halinde Fransız, Amerikan, 
I İtalyan, İspanyol vesair ülkelerin müziğini dinledik-
I lerini ve kendi kültür değerlerimizi hafife aldıklarını, 

bunun için tedbir alınması gerektiğini ifade ettiler, 
I Bu gerçekten haklı bir heyecandı; ama hemen 

ifade edeyim ki, acı da olsa gerçekçi değildir. Bence, 
I inimin aksini şöyle ifade etmek daha doğru olmaz 
I mı?.. Neden Fransız, İngiliz, Amerikan, İtalyan, İs

panyol, Bulgar gençleri bizim müziğimizin etkisi al
tında kalarak onun plaklarını alıp dinlemiyor ve 
onunla eğlenmiyorlar?.. Biz bu kültür değerlerimizi, 

I hudutlarımızdan taşırarak onlara da kabul ettirmek 
I için neler yapmahyız. Burada, «taşınp kabul ettirece

ğiz de ne olacak» denilebilir; fakat şurası artık bir 
j gerçektir ki, dünyada nükleer silahların bulunmasm-
I dan sonra, sıcak savaş artık tarihe karışır görünmek

tedir. İnsanlar, harp ilanından itibaren bir saat gibi 
kısa bir süre içinde karşılıklı olarak 200 milyondan 
fazla insanın öleceği, ekonominin yıkılacağı, kazanan 

I ve kaybedenin belli olmayacağı bir savaşı göze ala
mıyorlar. Artık savaşlar ekonomi ve kültür alanında 

I yapılmakta, kazanılmakta ya da kaybedilmektedir. 
İşte bu noktada, kültürde milliyetçiliğin ne olduğunu 
çok iyi teşhis etmek, dar ve manasız görüşlere, hatta 

i gereksiz suçlamalara saplanmadan yüzyılların oluştur-
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duğu; fakat işlenmemiş olan kültür değerlerimizi işle
yerek, diğer ülkelerin istemeseler de kabul edebilecek
leri bir seviyeye ulaştırmak gerekir. Gerçek milliyet
çilik de budur. 

İşîe bu noktada Kültür Bakanlığına gerçekten 
ağır bir görev ve tarihi bir sorumluluk düşmektedir. 
Bunun için, acele davranışlar içine düşmeden, yapı
lan hataları tekrarlamadan; fakat çok uzun bir süre 
de bekletilmeden bir strateji oluşturmalı, geniş kül
tür kaynaklarımızı zenginleştirerek, seviyesini yüksel
terek, Avrupa kültürü tarafından istemeseler de kabul 
edilebilir, etkilenebilir bir hale getirilmelidir. 

Bunun için, bir yüksek kültür konseyinin oluştu
rularak bu kurulda sorunların açıklıkla ortaya dökül
mesi ve çalışma yollarının saptanması uygun olur gö
rüşündeyim. Yeni Bakandan, bu tür çalışmaları bek
liyoruz. 

Özetle tekrarlamak istiyorum ki, asıl milliyetçilik, 
müziğimizi, tabii ana temaları çok sesli hale getirmek 
suretiyle diğer uluslara dinletebiiiyorsanız; balemizi, 
operamızı yaratarak onlara seyrettirebiliyorsanız, 
heykel ve resimlerimizi yurt dışında sergilendirerek 
hayranlık yaratmaya başlıyorsanız; kültürde de mil
liyetçiliği gerçekleştiriyorsunuz demektir. 

Bu, bir bakıma savaşı kazanmaktır, politik ma
salara dahi etki eden bir savaşı kazanmaktır, fakat 
tekrar unutmamak gerekir ki, bu savaştaki milliyetçi 
görüş, daralan ve gerileyen d e p , aksine genişleyen, 
okşayan, ilerleyen ve kendini kabul ettiren bir görüş
tür. 

Milleti besleyen köklerden ve zengin kaynaklardan 
onu koparmak değil, aksine o kaynağı daha da zen
ginleştiren bir görüştür, bir çalışmadır. 

Sayın senatörler; 
Bu noktaya gelmişken, yurdumuzda çok seSM" mü

ziğin yerleşmesinde ve Anadöhımuzun bağrında bulu
nan tatlı, duygulu; fakat tek sesli melodilerimizin iş
lenerek dış ülkelere tanıtılmasında en büyük rolü oy
nayan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına da 
değinmek işitiyorum. 

!Bu konuya geçen yıl da değinmiştim. Üzülerek 
söyleyeyim ki, değişen hiçbir şey olmamıştır. Zira, bu 
Orkestranın değerli sanatçıları halen maddi zorluk 
içinde oîup kadro ve yan ödeme durumları Devletin 
en geri bırakılmış üvey evlatları durumundan kurta-
nîaana'mıŞhr. Bu sanatçıların bir kısmı geeeyarılanna 
kadar, maalesef gece kulüplerinde çalıp hiç olmazsa 
ev kiralarını ödeme zorunluluğunu bu yıl da çekmek
tedirler. Yan ödeme ve ek gösterge konusunda ya

pılacak bir düzeltmede kanaatimce bütün Orkestra 
üyeleri eşit tutulmalıdır. Tabii ki maaşları kıdem-
lerine göre farklı olacaklar; fakat Orkestrada icra edi
len görev bakımından önde ve arkada oturmanın fark
lı tutulmaması gereklidir. 

Diğer bir konu da, Orkestranın daha çok çalışma
sını sağlamak üzere, Orkestradaki mevkii ne pjurfea 
olsun, herkesin devamJı Sina'ya tabi tutuhnası esasım 
getiren ve Batı memleketlerindeki orkestralarda uy
gulanan türde bir yönetmeliğin çıkarılmasıdır. Böyle 
bir çalışma, bizi Avrupa'da tanıttan ve alkışlatan Or
kestramızı daha da güçlendirecektir. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Değinmek istediğim son konu, Devlet sanatçılığı 

ile ilgilidir. Devlet sanatçısı olmaya îayık gördüğıhniiz 
bir insanın, milletlerarası değerde eser vermesini ya 
da icrada bulunmasını sağlamak ve bu standardını 
devam ettirmek üzere onun ailesiyle birlikte gelecek 
endîşesinden kurtarılması gerekir. 

Oratoıyolarıyla halk oyunları senfonileriyle Ana
dolu'nun melodi ve motiflerini çok sesli parçalar, ope
ralar ve baleler haline getirerek, onları Avrupa " ve 
Amerika'daki senfonik konserlerin rejj^rtuvarlarına ve 
aranan programlarına sokan bu değerli insanları, sa
dece Devle* maaş bareminin birinci derecesine getir
mekle yetinmemeliyiz. Kültür Bakanlığının, bu soru-
na uygun bir çare bularak bizi dışarıda kültür ate-
nındâ yaşatan ve alkışlatan bu sayılı insanların da
ha verimli çalışmalarına yardımcı olacağına inanı
yorum. 

Sayın senatörler; 
Kısaca belirtmek gerekirse, Anadöhımuzun asır

larca oluşturduğu kendine özgü halk mus&hrıizin tat
lı; fakat tek sesli luonofonik melodilerini, Bau'nın 16 
ncı yüzyıldaki tek sesli döneminden bugüne kadar 
500 yd süren Çalışma ve mücadeleleriyle oluşturduğu 
çok sesli polîfionik türde zenginleştirerek, ikisi arasında, 
önce ulusumuzun kabullenip seveceği ve sonra da 
hudutlarımızı aşarak dış ülkelerin de kabulleneceği 
devamlı bir bağlantı kuramazsak, kültür alanında mil
liyetçi ve başarılı bir atılım yapamayız. Her iki tür 
'mûsikide bu bağlantıyı yapmak ise, Kültür Bakanlığın
ca bu alanlardaki değerli kimseleri programa bağ
layıcı bir diyalog duygusu içinde bir araya getirerek 
daha fazla kutuplaşmalarına ve gereksiz Önsaplantılara 
meydan verilmeden Türk kültür ve sanat değerlerinin 
yükselmesine, güçlenmesine, yayılmasına yardımcı 
olunması en olumlu çalışmayı teşkil edecektir. 
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Bugün her memlekette ve bu arada ülkemizde de 
zerkle dinlenen İtalyan, Macar, İspanyol rapsodileri 
o millîeüerin tek sesli halk şarkılarının böyle bir bağ
lantı sonunda ortaya çıkarılmış eserleridir. Biz de, iki 
musiki arasında önyargılardan, kuşkulardan arınmış 
olarak, bu bağlantıyı kurarsak, zengin kültür ve sanat 
eserleri ortaya çıkacak ve keridilerini en geniş çevre
ye kabul ettireceklerdir. 

Yurdumuzda her alanda bunu gerçekleştirecek de
ğerli ve yetenekli sanatçılar yetişmiştir. Yeter ki bun
ların eser vereceği gerçek ortamı yaratalım. 

Kültür Bakanlığı Bütçesinin 'bu alanlarla 'başarılar 
getirmesi dileğiyle hepinize Grupum ve şahsım adına 
en derin saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Üniversite bütçelerinin oy ayranı ya
pılmış ve sonuçları alınmıştır. Bu sonuçlan sunuyo-
ruz erendim. 

1978 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Kamın ta
sarısının açık oylamasına 119 sayın üye iştirak etmiş, 
63 kabul, 56 ret oyu çıkmış ve tasarı kabul edilmiştir. 

1978 Yıh Ankara Üniversitesi Bütçe Kanunu ta
sarısının açık oylamasına 144 saym üye iştirak et-
miîş, $8 kabul, 56 ret oyu çıkmış ve tasarı kabul edil
miştin 

1978 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanun tasa
rısının açık oylamasına 121 sayın tiye iştirak etmiş, 
63 kabul, 56 ret, 2 çekinser oyu çıkmış ve tasarı kabul 
edilırii^tir. 

1978 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanun tasan
sının açık oylamasına 144 sayın üye iştirak etmiş, 89 
kabul^ 55 ret oyu çıkmış ve tasan kabul edilmiştir. 

1978 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe Kanun 
tasansının açık oylamasına 118 sayın üye iştirak etmiş, 
63 kabul, 55 ret oyu çıkmış ve tasan kabul edilmiştir. 

1978 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Kanun ta
sarısının açık oylamasına 118 sayın üye iştirak etmŞş, 
62 İtabül, 56 ret oyu çıkmış ve tasan kabul edilmiş
tir. 

1978 Yılı Dryarbakir Üniversitesi Bütçe Kanun ta
sansının açık oylamasına 118 sayın üye iştirak etmiş, 

62 kabul, 56 ret oyu çıkmış ve tasarı kabul edilmiş
tir. 

1978 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanun tasarısı
nın açık oylamasına 145 sayın üye iştirak etmiş, 89 ka
bul,. 56 ret oyu çakmış ve tasan kabul edilmiştir. 

1978 Yıh Fırat Üniversitesi Bütçe Kanun tasansı
nın açık oylamasına 144 sayın üye iştirak etmiş, 88 
kabul, 56 ret oyu çskmış ve tasarı kabul edilmiştir. 

1978 Yıh Hacettepe Üniversitesi Bütçe Kanun ta-
sannm açık oylamasına 149 saym üye iştirak etmiş, 
84 kabul, 56 ret oyu çıkmış ve tasarı kabul edilmiştir. 

1978 Yılı İnönü Üniversitesi Büîçe Kanun tasarı
sının açık oylamasına 138 sayın üye iştirak etmiş, 88 
kabul, 50 ret oyu çıkmış ve tasan kabul edilmiştir. 

1978 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanun tasan
sının açık oylamasına 137 saym üye iştirak etmiş, 82 
kabul, 55 ret oyu çıkmış tasan kabul edilmiştir. 

1978 yıh İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Kanun 
tasarısının açık oylamasına 137 sayın üye iştirak et
miş, 82 kabul, 55 ret oyu çıkmış ve tasan kabul edil
miştir. 

1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Kanun tasa
rısının açık oylamasına 119 saym üye iştirak etmiş, 
63 kabul, 56 ret oyu çıkmış ve tasarı kabul edilmiştir. 

1978 yalı İktisadi ve Ticarî İlimler Akademileri 
Bütçe Kanun tasansının açrk oylamasına 141 saym 
üye iştirak etmiş, 85 kabul, 56 ret oyu çıkmış ve tasarı 
kabul edilmiştir. 

1978 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçe Ka
nun tasansının açık oylamasına 141 sayın üye iştirak 
etmiş, 86 kabul, 53 ret, 2 çekinser oyu çıkmış ve tasan 
kabul edilmiştir. 

1978 yıh Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanun tasarı
sının açık oylamasına 144 sayın üye iştirak etmiş, 86 
kabul, 56 ret, 2 çekinser oy çıkmış ve tasan kabul 
edilmiştir. 

Çalışma süremiz dolduğundan, saat 20,00'de tekrar 
toplanmak üzere İkinci Oturumu kapatıyoram. 

Kapanma Saati: 19,00 

..•-

— 93 — 



C. Senatosu B : 29 11 . 2 . 1978 O : 3 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20,00 

BAŞKAN : Başkanvc-kili Osman Saîihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mehmet Kılıç (Gazlatenp) 

BAŞKAN — 29 ncu Birleşimin Üçüncü Oturumu
nu açıyorunu 

Sayın üyeler, 1978 Bütçe müzakerelerine devam 
ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Kültür Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesine devam 
ediyoruz. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. Bütçe Komisyonu?.. Bu
rada. 

Efendim, şahıslan adına söz alanları okuyorum, 
Her zaman söylediğim gibi, Danışma Kurulu karan 
uyarınca bir bütçede söz almak için bir evvelki bütçe
de söz almış olmak lâzım. Elimdeki cetvele göre Sa
yın İsmail İlhan, Sayın İskender Cenap Ege, Sayın 
Cevdet Aykan, Sayın Hüsamettin Çelebi, Saym Meh
met Feyy&t, Sayın İsmail Kutluk, Sayın Ahmet De
mir Yüce, Sayın Kadri Kaplan, Saym Lüifi Doğan. 
Bu minval üzerinde devam edeceğiz. 

Adalet Partisi Grupu adına Saym Atıf Benderîi-
oğiu, buyurunuz efendim. 

AP GRUPU ADINA ATIF BENDERLİOĞLU 
(Ankara) — Saym Başkan, Yüce Senatonun muhterem 
üyeleri; 

Kültür Bakanlığı Bütçesinin Grupumuz adına eleş
tiricini yapmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Çeşitli ve çok yönlü bir hizmet alanına sahip olan 
Küttür Bakanlığım, siyasi çalkantılardan masun tut
mak, saygınlığı ile mütenasip ve elide ettiği basanlara 
lâydi bir seviyede istikrara kavuşturmak bugüne ka
dar maalesef mümkün olamamıştır. Bunun ilk nede
ni, teşkilât kanununun yokluğudur. 

Bakanlığın görev ve yetkilerini tesadüflerin, ya da 
günlük olayların akışına terk etmek yanlış bir tutum
dur. Her iktidarın kendi görüş açısına ve siyasi kanaa-
tına göre bakanlığa şekil ve yön vermesine göz yum
mak da keza yanlış bir tutumdur. Milli kültürümü
zün esas hedefini Anayasamız, demokrasimiz ve mil
li kültürümüz doğrultusunda kesinlikle belirlemek ve 
bunu prensiplere bağladıktan sonra da azimle yüoit-
mek esastır. 

Bakanlığın bugüne kadar geçirdiği safahatı kısaca 
hikâye edecek olursam, samrun ki, asıl maksadımı 
daha iyi anlatmış olurum. 

Kültür Bakanlığı 1965 yılına kadar Müh" Eğitim 
Bakanlığı bünyesinde çeşitli daireler halinde ve dağı
nık bir vaziyette çalışmaktaydı. 1965 yılında bu dai
reler bir araya toplanarak bir müsteşarldk haline geti
rildi. Sanıyorum ki, Cihat Bilgehan'ın Milli Eğitim 
Bakanlığı zamanında oldu. 

19711de ilk defa bakanlık olarak Hükümet listesi
ne alındı. Bunu da Sayın Nihat Erim'in Hükümeti za
manında olduğunu zannediyorum. 

Kısa bir süre sonra bu durumu da değişti, bu de
fa da Saym Melen Hükümetinde Başbakanlığa bağlı 

! Kültür Müsteşarlığı olarak görüldü. Nihayet 1974 yı-
i höda Sayın Irmak Hükümeti kurulurken Kültür Ba-
; kanlığı olarak Kabinede yerini aldı. 
i Yeni Hükümetin listesinde Kültür Bakanlığı acaba 

ne hale gelecek diye merak ettik; ama Kalbine Kste-
! sind'e yerini koruduğunu memnuniyetle gördük ve 
; Adalet Partisi Grupu olarak da bunu olumlu karşı-
i ladık. Ancak, Hükümetin Programında pek az yer 

verilen bu Bakanlık için, lüzumlu gördüğümüz teşki-
| lat kanunu hakkında tek bir kayda rastlamadığımızı 
i da üzülerek ifade etmek isterini. 

Geçen yıl Bütçesinin Karma Bütçe Komisyonun-
; daki müzakeresi sırasında da arz ettiğim gibi, Bakan* 
''• lığın Statülü bir duruma getirilmesini diğer tedbirler 
: arasında bir teşkilat kanununa kavuşturulması ile 
! mümkün görüyor ve bu konuda Sayın Bakandan gö-
! rüşlerini açıklamaianm rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 

Türk Milleti göçebe aşiretler halinde yaşadığı yüz
yıllar öncesinden beri zengin bir kültür ve sanat hazi
nesine sahiptir. Biz maziyi unutarak değil, maziyle be
raber yaşamak azminde olan bir milletiz. Bir Millet ma-
zisiyle yaşar, bu bir mütearifedir, değişmez. Milletimi
zin, bu mübarek Anadolu topraklannda bu kültür ve sa
nat hazinesine kattığı yeni değerler Selçuklunun ve Os
manlının hâlâ ayakta duran albideleriyle safbittir. Her 
Millete nasip olmayan bu potansiyeli, biz bir ku
yumcu sanatkârlığı ile inceden inceye işlemek, ağır
lığınca değerlendirmek nesillerimizi bu değerlerin bi
linciyle yetfiştlirmek ve dış âleme kendimizi bu varlığı
mızla kabul ettirmek zorunluluğundayız. 
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Esasen (bunun yolunu, büyük Atatürk bize çağ
lara Mai leden engin dehasıyla tek yol olarak göster
miştir. 'Bu yol, (büyük dahinin kendi partisi umdeleri 
arasına dahi aldığı «milliyetçilik» yoludur. Az önce 
kendisini yürekten alkışlamak istediğim Sayın Irmak 
bocanın konuşmasında, hu ifadesini layık olduğu 
şekilde (bulmuştur. 

Smıf arkadaşlarımla, yaşıtlarımla birlikte bilinçli 
olarak yürüyüp geldiğimiz gençlik yıllan, daha doğ
rusu koskoca 'bir ömür (boyu bizi yoğuran, yapan ve 
herşeye rağmen, ayakta tutan işte (bu Ataitürk milli-
yetçiliği duygulan olmuştur. Bu duygularla ben, !bü-
yük dahinin milliyetçilik düsturunu, kavramını yeni 
Hükümetin Programında (beyhude aradım durdum. 
Ataitürk İnkuaplanna ters düştüğümüzü iddia eden
ler, yeni Hükümetin Programında Ataitürk milliyet-
çîîiğinin izlerini acalba benim gîbi aradılar mı?... Ara
dılar da bulamadılarsa, ne düşündüler?... Bunu çok 
merak ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hiç kimseye tariz ve sitemim olamaz. Ben, geç

mişi gelecekle birleştirmenin, bizi millet olarak yo-
gurup yapan Büyük Atatürk ve Kemalizmî, çağdaş 
evrensel görüşün içinde mi yoksa dışında mı kaldı dî
ye araşttırm'anın çalbası içindeyim. 

Yeni Hükümetin Programında, Atatürk milliyetçi
liğinin izi bile yok. Tabii bizim aradığımız milli kültür 
ve sanat davası da yoktur. Peki ne vardır hu yeni 
Hükümetin Programında?... Bizi fersah fersah geç
tiği iddiasıyla gelen evrensel çağdaş görüş vardır. 
Aslında (biz, çağdaşlaşmaya karşı değiliz. Atatürk 
milliyetçiliğinin esasından, özünde, felsefesinde çağ
daşlaşma vardır. 

Programda, kültür hizmetlerine tahsis edilen 34 
ve 35 nci Sayfalardan pasajlar okuyalım. Hükümet 
kültür ve sanat hakkındaki görüşlerini şöyle açıklı
yor: «Kültürümüzü, toplumun bütün katlarına yay
mak amacıyla Anayasa ve demokrasi kurallan içinde, 
her tür'Iü iba'skı ve yönlendirmeden uzak hir Devlet 
desteğîi sağlanacaktır.» 

Okuduğum pasaj, «Milli kültür ve sanatın, baskı
dan kurtarılacağını» söylüyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz, milli kültür ve sanatımızın, değil şimdi, asır

lar (boyu ve özellikle 'Cumhuriyet döneminde hiç bir 
baskı altına girmediğini savunup geliyoruz. Bu savun
ma doğrudur, îstisnalan olsa da aksini savunmak 
gerçeklere ters düşer. Gerçeklere bağlı kalmak amacıy
la arz edeyim ki, mesela plastik sanatlar, İmparator-
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luk devrimde inkişaf edememiştir. (Nedeni?.. İnsan (tas
viri yapmak, AHahın yarattığı cemadatrn tasvirinî 
çekmek günah saydmıŞtır da ondan. Bu yanlış bir 
tutumdur; ama 'bunun yerine, özgürlüğünü (başka 
yönden eline alan sanatçı, hat sanatım, tezhip sana
tını, minyatür sanatını meydana getirmiş ve hunu 
dünya Çapında geliştirmiştir. Nakkaş Osman'ların, 
LevnTlerin, Abdullah Buhari'lerin ve daha bu gîbi 
birçok dahinin yetiştiği devir (budur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bunlan niçin Söylüyorum?.. «Sınır nedir bilme

yen; ansa özgürlüğü çok iyi bilen tek varlık sanat
tır.» hükmüne gelmek için söylüyorum. Bir zaman
lar konuğu olduğumuz Yusuf makamında, acemi 
fırçamla arkadaşlarımın portrelerini çiziyordum. Ma
kamı cennet olsun, şimdi aramızda bulunmayan fev
kalade dindar bir arkadaşımız, bana bir yandan, «Bu 
yaptığın piMiıreHerden ötüıü günaha giriyorsun» der
di, bir yandan da «Benimkini ne zaman yapacak
sın?...» tüye sorardı. Yerine göre yasak dinlemeyen 
sanatın felsefesi işte budur. 

Türk sanatında baskı ya hiç yok ya da çok az
dır; ama mûEIIîk behemehal vardır. Programda, «Her 
türlü baskı ve yönlendirmeden uzak Devlet desteği...» 
deniliyor. «Basikı» yi anladık, dilimiz döndüğünce 
de arz ve izah ettik. Ya bu «Yönlendirme» ne olu
yor?... «Yönlendirme» nedir?... Anlayabildiğimiz ka-
d arıyla yönlendirmede, her şey olsun da aman ha 
aman mim* olmasın kaygısı vardır yahut bize öyle 
geliyor. Sayın Bakan tabii izah buyuracaklardır. Ya
ni, yönlendirme olursa Hükümetin istediği gibi olsun 
çabası görülüyor. 

Eğer bu görüş, hakikaten, bizini anladığımız gi
bi miîli (kültür ve sanat değerlerimizi milli istikamet
ten saptırma amacını güdüyorsa, bu Türk Milleti
nin harssna ve öz varlığına indiriümiş en ağır dar
bedir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) Söylemeye 
mecburum ki, Türk Milleti buna asla müsaade etme
yecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gerçeklere ters düşmenin, karşı durmanın hiç bir 

faydası yoktur. Hatta toplum hayatında bunun öl
çülemeyecek kadar çok zararlan da vardır. Biz Ada-
îbi Partisi Grupu olarak, milli olan her davanın ba
şında, içinde ve yanında vanz ve her milli davada 
da milli tesanüt aranz. Mi l i tesanütü sağlamanın 
tek şartı olarak da, Atatürk milliyetçiliği çizgisinde 
birleşmek lazım geldiğine inanmışızdır. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri) 
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Bunun dışımla, herhangi bir çare ve tedbirin 
bölünmeyi önleyeceğine kani değilim arkadaşlar. 
Bize göre, Türkiye Cumhuriyeti içinde, «Ben Tür
küm diyen faeı'kes Türktür. (AP ve CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri) Atatürk, « Ne mutlu Türküm diye
ne» sözüyîe bunun da simgesini vermiştir. 

Üjkenin meselelerine, sorunlarına Atatürk ıııiili-
yetçilği acısından bakmaz ve birbirim'zi anlama
makta ısrar edersek, ülkemize ve milletimize hizmet 
etmiş sayılmayız, Her doğan gün, ülkemize yeni so
runlar getiriyor. Olaylar birbirini takip ediyor. El
birliğiyle sokağa döktüğümüz, maalesef elbirliğiyle so
kağa döktüğümüz politika, neredeyse işporta metaı ha
fine gelecektir; ama Allahtan ki, eü kaîem tutan her
kes yazıyor, ağzı M yapan herkes konuşuyor da mil
let de uyanıyor; eğri ile doğruyu daha iyi anlayacak 
seviyeye geliyor. Yurt çapımla büyük bir oluşumun 
içindeyiz. Bir bakıma, millete? sahip olduğumuz si
yasi olgunluğun, giderek bizi çağ değişüren bir ü'ike 
seviyesine getirdiğini görmek, düşünmek bile bizi 
muıtîu kılıyor. 

Kim ne derse desin, 45 milyonluk bir Türkiye' 
nin, milletler camiası arasındaki yeri saygmîıkh ve 
sapasağlamıdır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bümn bunların daha da geîlşmesi, demokrasi
nin vazgeçiHmez unsurları olan partilerin, yani o par
tilerin uzuvları olan bizlerin, hepimizin, jüce m illeti 
sağa sola saptırmadan tesanüt halinde yürütmemize 
bağlıda*. 

Programda, kültür ve sanat alanında öngörülen 
işüer, alınması öngörülen birtakım önlemler daha 
vardır. Bunların bir kısmı, bugüne kadar yapıîageî-
mekte olanların beyanından ibaret olup, bunların 
yapılmasına yine de devam edilecektir. Bir kısmı da, 
h:rsz önce ifade ettiğim gibi, çağdaş yaratıcılık hi
kâyesidir. 

Tekrar ediyorum, bize göre çağdaş yaratıcılık, sa
natın milli olma vasfını asla değiştirmez. Ben, çağiaş 
yaratıcı bir şair olarak Mehmet Akif'e aynı zamanda 
miîli şair derim; ama Nazım Hikmet çağdaş yaratıcı 
bir şair olsa dahi, O'na milli şair diyemem. 

Programın 35 nci sayfasının 7 nci paragrafında. 
«De\let kültür merkezi ve milli müze kurulacaktır» 
denilmektedir. Aynı paragrafta, «Türk kültürü 
araştırma ve derleme kurumu diye bir kurumun kuru
lacağından» bahsedilmekltedir. Önyargı saymazsanız, 
burada bir şaka yapmak istiyorum. Eğer bunlar da 
Türk Dil Kurumu gibi baba ile oğlunun tercüman-
sız anlaşamayacağı bir çalışma düzeyinde olacaklar

sa, milletçe çilemiz biç bir zaıîıan bilmeyecek demek
tir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

Programın uygulamasını beklemeden Saym Baka
nın bu kuşkularımızı giderecek açıklamada bulunacak
larını ümit ediyorum. 

Programın uygulaması bahis konusu olunca, bunu 
uygulayacak hükümete de kısaca değinmek gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Önyargıdan sakınan, daha ziyade sabırla bekleme

yi, sonra hüküm vermeyi prensip haline getirmiş bir 
partinin mensubuyum; ama yeni Hükümetin hızlı yaşa
mımıza paralel, fakat demokrasimize ters bir biçimde 
kurulmuş okluğunu ve bilhassa Hükümetin işe başla
dıktan sonraki tutumunu gördükten sonra, belirli bir 
ölçüde kalmalı: kaydıyla eleştirmeyi sakıncalı görmü
yorum. Sayın Başkahımlnda bunu tesamuh ite karşı
layacağını ümit ederim. 

Hükümetin 1,5 aylık icraatı, özlediğimiz iç barışı 
ve milli tesanüdü getirecek nitelikte görünmüyor. Ev
velâ Hükümetin dıştan görüntüsü şöyledir; Program
da vaat edilenler şimdilik bir yana itilmiş, her yeni 
kurulan Hükümetin kaderinde olduğu gibi, günlük 
rutin işlere girişilmiştir. Bunun aîhnı çizerek söylüyo
rum; Hükümet iktidar olmanın ağırbaşlı, ciddi mü
samahakar sabırlı ve barışçı havasına henüz bir türlü 
girememiştir. Çok yakında girmesini candan temenni 
ederim. 

Bunlar çok önemlidir. Hele barışçı bir Hükümet 
olmak, en önemlisidir. Oysa Hükümetin muhalefette
ki hırçınlığı, iktidarı zamanında her nedense daha da 
artmıştır. İkbalinde kendine göre bir çeşit sarhoşluğu 
vardır. Buna kapılmamak lazımdır. 

Büyük yazar Refik HaJit'in, bir kitabında okumuş
tum: «Çağırın bana müsteşar beyi,» demenin bile in
sanı nazdan bayıltacak biçimde bir sarhoşluğu var
dır. Bu ikbal sarhoşluğunu, «Arif-i ahval olan her 
halete dil bağlamaz inkılap eyler zaman ikbal olur, 
fdbâr olur.» felsefesi hiç tbir zaman kabul etmez. 

Sayın Hükümetin ilk hedefi, maalesef yine Dev
let memurları olmuştur. Yine diyoruın, çünkü her de
virde olmuştur. Programın geriye itilmesinin sebebi 
bu olsa gerektir. Yani, evvelâ Devletin bir çeşit tes-
viye-i türabiyesi yapılacak. Her halde asıl işlere bun
dan sonra sıra gelecektir. Yaşlı hir arkadaşınız olarak 
eskilerin dediği gibi, içimden buna «Hikmeti Hükü
met» diyesim bîr türlü gelmiyor. 

Sayın arkadaşlarım; 
İnanınki biz bu devirleri çoktan geçirdik. Artık 

hükümetin himmetini değil, hizmetini özlediğimiz ve 
beklediğimiz bir çağın içindeyiz. 
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Sayın Eeevifin, «Devleti işgalden kmdarıyorrm» 
direktifi yanlıştır. O kadar yanlıştır ki. bir j-andmı bu 
söz söylenirken, öte yandan iş'jnie süratle devam edil
mesi inancı azaltıyor; yani söylediği ile yaptığı ayrı 
uygulama, saya bulandıran kart be kanunun hikaye
sini hatırlatıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi, Devlet kadroiarmdab: fekmim s a 

murlarla hepsi hu memleketin ycfşmiş cvlıbbemrim 
Yıllar yıh geleceklerini bubmdubirm hizmetlere bağ
lamış olan bu yetişkin zümrenin, ü'be kîlkuımasmda 
büyük hizmetleri ve katkıları olmuştur. Ben eminim 
ki, bunların içinde görevini partizanca yürütecek kiri
şe ya hiç jok, ya da pek azdır. Yeni Hükümetin, 
bunları mağdur etmemesini grupumuz a'bna içtenbk-
îe temenni ediyoruz. 

İzninizle Yüce Heyetinize bir anımı nrıkîedey'in: 
1950 yılımda Ankara Belediye Başkanı seçib,;ğbn za
man, Ankara'ca yayınlanan başia Ulus Gazete*! oi-
mak üzere, diğer bütün barın e'inde kara keleyle 
geldi, kıyıma başlryacnk diye beni büyük »untmırla 
belediye pervaneline Adctrs jurnal ektiler, Abrbbxm", 
ben, işe başlar başlamaz, selefimiz ?ş;-ın 7-lmk ?m' :> 
sinden ve omm Belediye Rehi Say m İT1";::"; Bürmçi dm 
devraldığınız kadroyu ayner? km.uym;?.;;y:vu, ymmz 
kendilerinden tarafsız hizmet beidemğ'm' m •? muris e*. 
bir genelge !le bildirmiş ve sözümü d'; bbmmyb'-m 
Uydurma ihbarların ve yalancı brmmmıb.vrm biç bi
risini nazarı itibara almamybim Mememe1- bmııı b:m-
dılar, dürüst çaîışalar, Huzurunuzda onlar-:: şer: 'd 
hatırasını, şükranla yrıdetmek isterim. Saym î ö b b r 
Bakanımızdan da elindeki yetişken v_< obrem brem vb» 
cimü korumasını temenni ederim. B'zbm de5ii-.br, 
sağcıdır, solcu :lcr yibi karalama ve böbbemer; ;e mr 
önem vermemelerini, yalmz hımızbb ve rievb: ibi:m» 
lanın aramalarını taveiye ebmnî, 

Sayın senatörler; 

Biz Adalet Partisi Grup;; clamb 'ktimirm sem ve 
partizanca tutumuna elbette ki karşı Gıueayy; ama kre
dilerinden anlayış gördüğümüz nispette, mubabfcbmb 
zin yapıcı olacağını da özelikie huzurunuzda belirtmek 
isterim. 27 yıllık iktidar dönemimizde, bize karşı r > 
va görülen acımasız muhalefeti örnek olarak almayı 
hiç bir zaman düşünmedik, düşünmüyoruz da, düşü > 
meyeeeğiz de. Çünkü, bu -tür muhalefeti c'yael haya-
innızdan elbirliği ile edcmediğ'mbı tabdb-de bumb-n 
demokrasimizin çok büyük zararlar süreceğine hem 
nıyoruz. 

ş Sayın Başbakanın, barış çağrısına koşmak irterdik, 
î eğer kaşları çatık olmasaydı 2anş çağrısı ile kavgayı 
i sürdürmek isleyen görüntüsünü bir türlü bağdaştır-
• mak mümkün değil. Tıpkı, çizgileri bor gün değişen 
i yüzünde banş güvercinin hayalini bile gömmediğimiz 

gibi. iktidar partisinin lideri ve Başbakan Sayın Bülent 
Eccvit, muhalefeti hakikaten barışa çağırıyor ire, bn-

\ nan içtenlikle yapdması ve mamdmrı olmazı şarttır. 
[ En olmadığı takdirde partiler ararı barışı ve huzuru 
< sağlayabileceğimize inanamıyoruz., Arkadaşlarım, ba-
| nş talebi daima iktidardan gelir; bunu size bir kere 
i daha hatırlatarak isterim. 

i Demokrasi, Milletçe benimsediğimiz ve bağlandı-
| ğmnz'tck rejim d îr. Onu yozlurmadan ve nartilerarası 
| dengeyi bozmadan sürdürmek görevi, başla Hükümet 
İ olmak üzere, hepimize düşer. 
] Sayın Başkanım, direni! iz varsa n'nk bir iki nokta-
) ya dalın temas etmek istiyorum. 
| BAŞKAN — Hay hay emudlm, 

! AP GRUPU AD3NA ATIF BENİD2HLİOĞLU 
| (Devamla) — Müzeîerîm-z.:l-::ki e.-kl eserlerle ve yeni 
İ kazılarîarla ele geçen değerlerin çabnınssmı ve yurt 
\ dîşma kaçirıknni'nu önleyecek en emin tedbirlerin rür-
] utîe ahnmasma taraftar olduğnnıuzu geçen yıl da 

I 1 Sub?.t 7:ec:d ;-;-!ev;>:.vord:;rdn ir'::b:ym :z r.eık 
Ot: •:*c-b:̂ ü: mr;m;.:r-:î ou konula1.;! 

i yakinmalara, bize mesekniu üzerine süratle ve etkin 
: bir biçimde eğibnek gere!:.:'iğ.ird bir l ere dsba bjsatla-
3 mistir, Say.-n Profesör Ibdrrbtm Tm:::rbn ydnctiîği 
j 

j bu açık oturumda, bu bcmmla o bor be halbıe gekniş 
) Ekrem Alıîurgal ve Tahsin öz;;üç gibi değerli Ü'IM 
j adamlarımız ÂEsr-i Atbm rb.mnmnme£İ ile 1710 szyûı 
i Kanunun kifayetsizliğine ve çebşbderire değTiiîlIer. 
i Ta, îmrîaratoî'uk 'bmvimlen beri, e:̂ :mm zurnan İm-
j cırdan, bazen de Suitnnî b.'r babmy-bie rrv:wîw edil-
\ miş krymctlerbî, başla Bribeb bdüre-i olmak üz?:.-e, 
i Avrupa müzelerini nr:ed cüelediğmi ya^a yakma RÎI-
l îatülar. Hoen!î!r'n feryat halindeki yakmıuala-mE, Pnr-
j îamento olarak, Hükümet olarak kulnk vermeij zo-
| Fundayız, Onun için Sayın Bakanda:?, istenen ka:-un-
] lan Meclise hemen sevk etmelerini n~z ve rica ediyo-
j ram. 
İ 3u vesile ile Smld};'e Meydsrimdmb îrit't Kursunun 

geçirdiği safahatı inceleyip, incelemediklerini; inceîc-
ciilerse neye karar vermiş okbjkiarm: Sajın Bakamn 
burada acmlasnaernı rica ed"yo-"um, 

,'Gcçen yılda öncrd'ğimiz b2rka bir konuyu, bir ke
re daha lıatırîaînîak isterim. Sivil mimarimizin en gü-
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zel örnekleri arasında bulunan, bugün çoğu göçmeye 
yüz tutmuş olan Ankara evlerinden birisinin onarıla
rak müze haline getirilmesini tasarlayan Müzeleri ve 
Eski Eserleri Sevenler Derneğine yardım yapılmasını 
önermiştik. Acaba bu konuda ne işlem yapıldı?. Bu
nun da Sayın Bakan tarafından açıklanmasını rica 
ediyorum; 

BAŞKAN — Lütfen bağlar mısınız. 

AP GRUPU ADINA ATIF BENDERLİOĞLU 
(Devamla) — Bağlıyorum Saym Başkanım. 

Geçen yıl Bütçesinde Devlet Klasik Türk Musiki-
siyle Milli Folklor değerlerimizin seviyelerine uygun 
bir biçimde ele alınmasını ve milli musikimizin uydur
macılıktan kurtarılmasını temenni etmiştik. Bu konu
da, yeni alman önlemlerin neler olduğunu, Yüce Sena
toya izah buyurmalarım Saym Bakandan rica ediyo
rum. 

Klâsik Türk Musikisi Korosunun, her türlü öv
günün üstündeki başarısı, Milletçe göğsümüzü kabar
tacak niteliktedir. Sayın yöneticilerini ve bütün men
suplarını grupumuz adına candan kutlarım. Devlet 
Kîaslk Türk Musikisi Korosunun, diğer büyük vila
yetlerimizde de kurulması baş amacımız olmalıdır. 
Devlet Konservatuvarlanmızm başarısını da burada 
övgüyle anmak isterim. 

1977 yılı kültür çalışmalarında Türk Halk Musi
kisi Devlet Korosunun kurulduğu hakkında bir işaret 
vardır. Bunun dışında Türk Halk Musikisi konusun
da ne gibi önlemler alındığının da Sayın Bakan tara
fından açığa kavuşturulmasını dileriz. 

Sayın Başkan, Saym Bakan, değerli arkadaşlarım; 
Atalarımız, «aşk ağlatır, dert söyletir» demişler. 

Hepimiz bu kara toprağın evlatlarıyız. Gönül verdi
ğimiz bu kara toprağa biraz daha hayat, biraz daha 
bereket, biraz daha toplumca ve kolay yaşam imScâm 
sağlamanın çabası içindeyiz. Bu konuda gayemiz bir; 
fakat yollarımız ayrıdır. Sert çıkışların, kavgaların 
memlekete hayır getirmediğini kaç kere denedik. Bir
birimizi anlamaya çalışalım. Bu memlekete iktidar, 
muhalefet herhangi safta olursak onlahnı, elbirliği 
ile güzel hizmetler vermenin yollarını araştıralım. 

Burada sözlerimi tamamlıyorum; beni dinlediği
niz için, şükranlarımı sunar, Grupum ad ma saygıları
mı arz ederim. Milli Kültür Bakanlığı Bütçesinin yur
dumuza ve Milletimize hayırlı olmasını temenni ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Benderiioğlu. 
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Efendim, söz sırası Cumhuriyet Haik Partisi Grupu 
adına Sayın Hüseyin Öztürk'te. 

Buyurun Saym öztürk. 
CHP GRUPU ADINA HÜSEYİN ÖZTÜRK 

(Sivas) — Saym Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri, Kültür Bakanlığının değerli Bakam 
ve görevlilerini önce saygıyla selamlıyorum. 

Hiç istemezdim, Sayın Benderiioğlu dokunmasay-
dı. Cumhuriyet Halk Partisinin gerçek Atatürkçü ve 
Türk milliyetçiliğindeki yıllardır sürdürdüğü düşünce 
eylem düzeninin büyüklüğünü idrak etmemiş görün
meleri, beni birkaç söz söyletmeye iletti. 

Hele Anayasaya göre, kurulmuş olan bir hüküme
tin, hâlâ demokrasimize ters yönde bir kuruluş gibi 
ifade edilmesi ise, şimdiye kadar bilhassa AP yöne
ticilerinin ve Genel Başkanlarının kurduğu hükümet
lerle kıyaslandığı zaman, Anayasada en uygun hü
kümetlerden biri olduğunu çok rahatça söyleyebiliriz. 

iç barış, bizim yıllardır çağrımızdır, iktidar oldu
ğumuz için değil; ama iç barışa yanaşırken, yanaşa
cağız derken, bu çelişir ifadelere hiç gerek yokîu. 
Program bir tarafa itilmişte, günlük işler... Doğru 
dürüst bütçe çdunadığı için (programla bütçe birlikte 
yürür) programla bütçeyi daha bir düzene koyama
mış olan üç haftalık bir hükümete böyle söylemek de, 
yanaşık düzenlerinin olumlu olmayacağı kanısını gös
teriyor. 

Hükümette hiç hırçınlık yoktur, hır çıkarmak iste
yenler bilhassa Adalet Partisinin Genel Başkanı, maa
lesef ona uyan sözcüleri oluyor. Dileğimiz o ki, biz 
de onlar gîbi düşünüyoruz... 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Nasıl konuşuyor
sun Sayın Öztürk, hır çıkarmak ne demek? 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen ahengi bozma
yalım. 

CAHİT DALOKAY (Elazığ) — Ne güzel konuş
tu, siz de güzel konuşun. 

CHP GRUPU ADINA HÜSEYİN ÖZTÜRK 
(Devamla) — Bozmuyorum efendim, bozmuyorum 
Sayın Başkanım. Yani, huzursuzluğu çıkarmaya çalı
şalım... 

BAŞKAN — Sayın Benderiioğlu gayet güzel ko
nuştular, arkadaşlarınız alkışladılar. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Evet alkışla
dılar, arkadaşlanm öncesini duymadılar sonra geldiler 
de ondan. 

Sonra Devleti işgalden bahsetmişiz... Sayın Genel 
Başkanımız Başbakan; bu kadrolar kalacakmış ve 
Devlet işgalde değilmiş, bu kadrolarla çalışacakmışız. 
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Burada bakanlar günlerdir söylüyorlar, bir haftada 
10 günde, bir ayda yasa dışı 4 - 5 bin kişi tayin edildi 
deniyor ve bunlara yasa dışı tayinler deniyor, Devlet 
işgal olmamış oluyor... 

Bu bakımdan, buralara girmeyi istemezdim ve ko
numa girip bu şeyi anlatmayı isterdim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, lütfen konunuza ge
lin efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Geleceğiz 
Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Gerçekten dünyanın günden güne ekonomik, tek
nik alandaki gelişmeleri kültürün de o yönde, o bü
yüklükte gelişmesini etkilemiştir. 

Çağımızda ulusal kültürün ve kültür eserlerinin 
çeşitli nedenlerle artan değerleri karşısında bu Bakan-
liğm görevleri de büyük önem kazanmıştır. Bu ne
denle, önce «Kültür» sözcüğü üzerinde birazcık du
rarak konuya girmek istiyorum. 

Kültür, latince (Agra - Cultura) sözcüğünden gel
miş ve dünya dillerine mal olmuştur. Sözcük anlamın
da, tarla bakımı, üreme ve üretme özelliğini taşır. 
Kültür bitkileri sözü de bu anlamdan doğmuş olsa 
gerektir. Buna göre, «kültür» sözcüğünün özünde 
gelişme, üreme ve yaratma vardır. Toplumsal gerçek
ler bütünü olan millet fikrinde de, bu bakımdan can
lılık olduğu kanısı güç kazanmıştır. Böylece kültürün 
canlı ve toplumsal bir olgu gibi görülüp benimsenme
sinde bir sakınca yoktur. Çünkü, kültürsüz, bireysiz 
ulus; ulussuz kültür olmayacağına göre, canlılık ve 
yaratıcılıkta kültürün böylece özünü teşkil etmekte
dir. Bu bütünleşmeyi doğal olarak kabul ettiğimize 
göre, kültür sözcüğünün canlı bir olgu kabul edilme
sinde de bir sakınca görülmemektedir. Nitekim Vol-
taire de, kültür sözcüğünü (İnsan zekâsının oluşum ve 
gelişiminin yüceleştirilmesi) anlamında kullanması ile 
insanla kültürü canlı bir ortamda birleştirmiş bulun
maktadır. 

Sözcük anlamında kültür, bir toplumun yaşayı
şında etkili olan tarih, gelenek, görenek, töre, düşün 
ve sanat hayatını kapsayıcı bir yaşantıyı ve özellikleri 
içermektedir. Ayrıca, dinsel duyuş ve düşünüş yönün
den dil ve zevk bakımından da kültürün genişçe bir 
anlamı vardır. Kültür, ne yalın bir bilgi ve ne de ge
lenek ve göreneklere dayanan ezberlenmiş yaşantılar 
z^ncJri değildir. Kültür, bazı bilginlere göre, bütün 

bilimlerin ve kazanılmış yaşantıların insan kafasında 
yoğrulup benimsenmiş toplumsal bir değer ölçüsü
dür. Eğer bu kültür, kamunun yaşayışından ve onun 
içinden, tarihinden kaynağını alırsa, topluma mal 
olacak gerçek kültür doğmaktadır. Bu bakımdan, ka
muya ve onun yaşayışına kuş bakışı göz atmaktan, 
gerçekleri bir tarafa bırakmaktan uzaklaşmalıyız ar
tık. Bu güne kadar ne bilginlerimiz ve ne de kurum
larımız ulusal kültürümüzü kapsayıcı biçimde çalış
malar yaparak gelenek, görenek, töre ve yaşantıları
mızı inceleyip değerlendirerek gerçek sanat eserleri 
yapamamışlarsa bunun tek nedeni, kültürün bu şekil
de anlam ve Önemine inilememiş olmasından ileri 
gelmektedir. 

Çünkü, biz ulusal kültürümüzü bugüne kadar ikin
ci derecede gözeterek daha önce Arap ve Fars kültü
rünü daha sonra da batı kültürünü birinci plana al
mışız. Bu tutum, çalışmalarımızın başardı olamayı
şına ve gerekli incelemelere ğidemeyişimize etkili ol
muştur. Oysa, Avrupalılar önce ulusal kültürlerini ya
rattıktan sonra buna dayalı olarak ve kültürlerini ge
liştirip uygarlığın gerektirdiği genel kültürleri de sağ
lam temeller üzerine oturtarak kaynaşmış güçlü kül
türlerini meydana getirmişlerdir. 

Bizim kültür kaynaklarımız, batı ülkelerinin ço
ğunda daha zengin iken, bu kaynaklardan ulusal kül
türümüzü fışkırtıp, çağdaş bir kültür düzeyine ulaş
mayı başaramamışız. Bunun için de ne ulusal kültü
rümüz, ne halk kültürümüz ve ne de «Cuîture Gene
rale» denen kültür bakımından elimizde gerçekçi eser
lerimiz yoktur. 15-20 yıl önce ele alınan birkaç ansiklo
pedi belki bu yolda bir başlangıç olabilirdi; fakat bu 
eserlerde de "bilimsel anlamda derinliğine inmek olasılı
ğı görülmemektedir. Bu eserlerde bilinen bir kısım bilgi
lerin sistematik olarak düzenlenmesinden ileri güdile-
meımşftir. Baza deneme eserleri ise, batının kültür 
akımlarına kendilerini kaptırmaktan kurtulamamış, 
bu nedenle de öz kültürümüzü yansıtıcı tam bir özel
lik taşımamaktadır bu eserler. Bu noksanlar karşı
sında, kamu kültürüne ve ona doğru yayılan bir kül
türe el atılması zorunîuğu doğmaktadır. Çünkü, bize 
has olan günlük yaşayış, davranış ve varidi anîayışı-
mızdaki gerçeklerden kaynağını almayan kültür biz'İSm 
değildir. Bizim kültürümüz bu bakımdan gerçek kişi
liğine kavuşamamış durumdadır. Bu nedenlerle de ül
kemizde hir küttür birliği kurulamamış ve bu noksan
lıkların etkisi ile de Milli Eğitim ve ulusal .ereklerde 
aksaklıklar, noksanlıklar sürüp gitmiştir, 
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Sayın senatörler; 
Büyük Atatürk, «miîli kültürümüzü muasır me

deniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız.» derken her 
iki anlayışın en iyi bileşkesini kurmuştur. Önce ulusal 
kültürümüzün kişiliğini kazandırmak, sonra da onu 
yaratıcı duruma getirecek çağdaş uygarlık araçlarını 
içerik ve yapıcı şekle sokmayı önermiştir. Bunun 
içinde kültürün öğelerinden birisi olan dilin ınilliîeş-
tirilmesine önem vermiştir. Türkçenin yabancı söz
cüklerden ayıklanması için de â'ü devrimini yapmıştır. 
Çağdaş milliyetçilik anlayışı içinde dil ve kültür birli
ğini gerçekleştirerek, ulusal kültürümüzün yaratıl
masında Kültür Bakanlığının büyük yeri ve önemi ol
duğunu bilerek hareket etmek zorundayız. 

Bilindiği gibi, toplumdaki bütün tinsel ve tensel 
değerlerin dille anlatılması ve anlaşılmasının bir bakı
ma kültürün kendisi olduğu kabıı» edilmektedir. Ulu
sal kültürümüzü ve uygarlık araçlarını iyi bir yöntem
le birleştirecek bir dilin toplumun yaratıcılık gücünü 
etkileyeceği görüşü de bu bakımdan ağırlık kazanmak
tadır. Böyle bir ortamda milli eğitim ve ulusal erek
lerde bilinçli ve uygun yöntemlerle saptanmış bir ça
lışma düzeyinde oluşturacağımız ulusal kültürümüz 
yüzyıllar geçse de üstün değerin! taşıyacak ve gerçek 
değerlerle yarış halinde önemini sürdürecektir. Böyle 
bir ortamda bireylerin yetişme düzeyleri, çevreleri için 
faydalı ve yaratıcı çalışmalar yapma olanakları, kültür 
ve sanat yapıtları vermeleri daha çok kolaylaşacaktır. 
Çünkü, ulusal ve gene? kültür noksan ulusların tarihi
ni, toplumsal hayatîn!, yaşayışım, ekonomik durumu
nu ve ulusal amaçlarım görüp kavrayamayan kişilerin, 
ne kendi mesleklerinde ve ne de genel anlamda başarı
lı olmaları için kendilerini huzursuzluktan, geçersizlik
ten kurtarmaları, ülke kaderinde söz sahibi olmaları, 
kolay kolay gerçekleşememiştir. Nedeni ise, kazanıl
mış düzenli bilgileri kafalarda çözümleyerek, kumcu, 
yaratıcı ve yapıcı güce ulaşmış kişî'erln gerçek kültürü 
içermiş olmaları sonucudur ki, bilgileri us'a vurma, 
eleştirme, değerlendirme ve yapıcılıktan zevk alma ye
tenekleri tam olarak ancak böyle bir ortamda oluşa
bilir. O zaman ulusal kültürü içermiş, dünya kültürü
nün geliştirici etkisinden iyice faydalanmış, benimse
miş kimselerin meydana getirdiği toplumlar ancak 
çağdaş uygarlıkta temelli önde gitme olanağını bul
muşlardır. 

'Sayın üyeler; 
Bu nedenledir ki, Anayasamızda öngörülen kül

türel kalkınmayı, özgürlükçü demokratik yöntemlerle 
araştırmak, geliştirmek, yaymak, tanıtmak ve gerçek-

| leştirmek amacıyla Atatürkçü düşünce çizgisinde plan
lı, programlı bir çalışma düzenin kurulmasını öner
mek isteriz. Başarılı olunabilmesi için de, önce Kül
tür Bakanlığının kendi örgütleri arasındaki bağlantısız
lığı giderecek her bakımdan bir dayanışma kurulma
sını ve sonra da ilgili Devlet kuruluşları ile işbirliği 
sağlamalarının gereğini yanıtlamak isteriz. Böylece, 
ulusal kültürümüzün değerini çağdaş bilim yöntemleri 
ve tekniklerinden de faydalanarak araştırmak, zen
ginleştirmek, tanıtmak, yaymak ve benimsetmek yol
larıyla amaca ulaşmamız kolaylaşmış olacaktır. 

Sayın üyeler; 

Sanatı serbestçe öğrenme, özgür düşünce ve yaz
ma olanaklarına kavuşulmasını amaçlayan çalışmala
ra Bakanlığın vereceği önem de kültürce! çağdaşlaş
ma kapısının sonuna kadar açılmasını mümkün kıla
caktır. 

O zaman öğrenme ve yazmadaki bireysel ve do
ğal özgür düşüncedeki gelişim engellenmemiş olacak 
ve kişinin bütün yetenekleri ile kültür değerlerine açık 
o!»naşı; kendine biçim vererek aydınlanmasının ger
çekleşmesi de sağlanmış olacaktır. Nitekim, Tanzimat 
îa başlayan Cumhuriyet döneminde hızlanan Atatürk 
ve îsmet Paşa'nın geniş bir hoşgörüye dayanan politi
kaları sonucu düşünce, sanat ve kültür hayatımız top-

1 îumun gelişimi ile birlikte canlılık kazanmış; kendi sa-
j mt , kültür, düşünce değerlerini üretmek ve zenginleş-
j t-rmek yolunda epeyce ilerlemiştir. Yine toplum haya-
I trr-ia da kültürün değerini «ulusal kültürümüzü çağ-
! daş uygarlık düzeyinin üzerine çıkaracağız» özdeyişi 

ile Büyük Atatürk, çalışmaların bu alandaki önemini 
I açıkça belirtmiştir. Kültür de. çağdaşlaşmayı amaç 

alan bu Atatürk'çü düşüncenin, zaman zaman yanlış 
I bir kültür ve sanat politikası sonucu aksadığı görül

müştür, Hatta kamu yaran uydurmaları ve anlamsız-
| Iskları ile burjuvazinin ve kapitalizmin istekleri yö-
İ ni;nde hareket edilerek anayasal ve doğal bir hak 

ohn laik ve özgür insan düşüncesinin yapıtîardaki 
içerikliği ile birlikte yasaklanması gibi çirkinliklerle 

j ukssal kültür politikamızda bir kültür düşmanlığı bi-
| ç'rııine dönüştürülmüştür. Çağdaş gelişimi zaman za-
! man kıran bu tutumlar yüzünden çoğulcu, özgürlük-
i çö demokrasilerin gereği olan ulusal çoğulcu kültür 

düşüncesine ulaşmamız engellenmiştir. Oysa, Röne-
| şansla başlayan özgür düşüncenin doğaya ve insana 

ç<; "Turnesiyle bilimsel ve teknik yöntemlerden fayda-
| lar.an insan, kendi düşüncesinin eseri ile aydmlanaîî 
I ve dönya kültürünün kuruluşunu sağlayah geçen bun-
İ ca zamana karşın, 20 nci yüzyılın son çeyreğinde Tür-

100 — 
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Gerçekten demokrasi ve düşünce özgürlüğüne 
karşı olan, temel haklara sırt dönerek bozuk düzeni 
sürdürmek ve çıkar gruplarının emirleri ile hareket 
etmek gibi, ilkel yönetim şekillerini benimseyen 
Cephe hükümetlerinin devrimci ve Atatürkçü kuru
luşlarla bağdaşması olanak dışı kalmıştır; ama ger
çek o ki, tarih yolunca halk çoğunluğuna ters dü
şen Cephe İktidarı gibi siyasi kuruluşlar gerisinde 
kaldıkları çağdaş yapıtları ve oyunları yasaklamış
lar, toplatmışlar, yaktırmışlar ve yazarlarına, sanat
çılarına savaş açmışlardır; fakat bunlar her zaman 
yenik düşmüşlerdir. Bu nedenle, ortaçağ zihniyetini, 
yöntemlerini ülkemizde uygulayan Cephe iktidarları 
da aynı sonuçla yerle yeksan olmuştur. 
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köhnemiş zihniyet, dil Arap ve Acem taklitçiliğini 
içerik eserlerin yazılmasına önem verilmesi utandı
rıcı bir sonuçtur. Nitekim, Cephe iktidarı diğer 
alanlarda olduğu gibi, kültür alanında da dar bir 
görüşle ve özgürlükleri kısıtlayan baskıcı yöntemle
riyle saldırıya geçerek ulusumuzu uyandırıp aydın
latacak tüm sanatçıları, aydınları, öğretmenleri bas
kı altında tutmuş ve öğretmen kıyımı ile bu girişi
r i m acı şeklîde noktalamıştır. 

Öte yandan Osmanlı hayranlığı, Arap ve Acem 
aşkı ile tutucu, bağnaz, daha önemlisi Atatürk ve 
devrim düşmanlarına kitaplar yazdırarak, genç di
mağları Cumhuriyetçi çizgiden sapıtma amacında 
inatla direnmiştir. Oysa, çağdaş yapıtların ve yazar
larının görüşlerini, düşün sistemini öğrenmek için 
okuyup aydınlığa kavuşmaları yönünden kişilerin 
istemleri önlenmiş ve açık düşünme yöntemlerine 
alışmaları, inceleme ve değerlendirme arzuları ve bi
limsel gelişmelerle kazanılması gereken ulusal kül
türümüzün yaratılması da bu şekilde engenlenmiş-
îir, 

Sayın üyeler; 
Evrendeki gelişmeler uyarak, bir sanayi uygarlı

ğına geçişimizle bir sanayi toplumu olma yolunda 
sarf edilecek gayretlerin gereğine inandığımız şu 
günlerde düşüncenin genişlemesi, özgürleşmesi, bun
ları besleyen güçlerin, ilgimiz olan uluslar düzeyine 
ve düşünce ortamına ulaştırılması sağlanmalıdır. Bu 
bakımdan, geniş boyutlu, kısıtsız, sosyo - politik, ye
nileşmeye açık, ulusal bir kültürün üretilmesinin 
amaçlanmasını istiyoruz. Bilime, sanata ve düşün
ceye saygılı olmak suretiyle Batı uygarlığı ve toplu
luğu arasında değerli bir yer tutmamız sağlanmış 
olacağı kanısındayız böylelikle. 

Bizde ulusal kültürün, ekonomik ve toplumsal 
kalkınmanın ayrılmaz bir parçası ve kişilerdeki ya
ratıcılık gücünün de bir kaynak olduğu özenle ele 
alınmadıkça, çağdaş bir kültürün yaratılması kolay 
olamayacaktır. Aslında, kültür ve sanat konularına 
gereken önem verilmemiş olduğundan, Devletin bu
güne kadar bir kültür felsefesi oluşturması ve ger-
çekletirmesi de bir program içinde gerçek değerini 
bulamamıştır. Nitekim, yatırımlardaki plansızlık, ve
rimsizlik, güçlükle yaratılmaya çalışılan Türk kül
tür ve sanatının toplumun çoğunluğu ile bağlantısız 
kalışı ve etkisizliği de bu tutulan yolun yetersizliğin
den ve yanlışlığından ileri gelmektedir. Oysa, kayna
ğım öz kültürümüzden alan, çağdaş gelişmelerden 
yararlanan, yeni oluşumları gerçekleştirecek Türk 

Sayın üyeler; 
Kültürün mümkün olduğu kadar geniş yığınlara 

yayılması, kaynağını büyütüp genişletmesi tümü ile 
bir eğitim, öğretim işi olduğuna göre, bir zaman
lar bu amacı gerçekleştirecek köy enstitülerinin ka
patılması da, dünkü Cephe iktidarının kötü zihniye
tinin o gün için acı bir sonucudur. Yine o günlerde 
dünya klasiklerini dilimize çevirme ve tanıtma yo
luyla genel kültüre açılan kapıların cephe zihniyeti 
ile kapatılması, sanata verilen değerlerin engellen
mesi de ülkemizde çağdaş kültürleşmeyi durdurmuş
tur. Daha acısı ve kötüsü yasaklanan bu çağdaş 
değerdeki kültür eserleri yerme konulmak istenen , 
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kiye'de Ortaçağ zihniyetinin kültür ve sanattaki geliş
melere karşı direnişini ve engellemelerini gördük. 

Sayın senatörler; 
Bilindiği gibi, kültürleşme felsefeye, bilime, tekni

ğe ve bunların kaynağı olan özgür, laik düşünceye 
dayanmaktadır. Gerçek bu iken, kültürleşmenin ve 
düşüncenin kaynağı olan üniversiteler ve yükseköğre
tim kurumlan ile lise düzeyindeki okullar bile, çeşitli 
nedenlerle kapatılarak olumlu bir kültür politikası sür
dürülmesi Cephe Hükümetince engellenmiştir. Bu ku
rumların düşünceleri ve düşüncelerinden doğan ey
lemleri nedeniyle kapatılıp cezalandırılmaları ise, öz
gürlükçü düşünce sistemine ters düşen hatalı ve bece
riksiz bir politika olsa gerek. Anayasa ve demokratik 
özgürlüklere saygılı olmayan, düşünceleri yüzünden 
okulları kapatan, tüm sanat eserlerine sansür koyan; 
kitap ve tiyatro eserlerini hedef alarak fikirleri yasak
layan Cephe Hükümetlerinin ulusal kültürü geliştir-
mekrini bir tarafa bırakalım, kültür alanındaki olu
şumları, Türk dilindeki gelişmeleri engelleyici her ter
tibe baş vurduklarını görüyoruz ve bunu bağışlaya-
mıyoruz. 
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kültür ve sanat hayatımızı tabanda ve yine tabandan I 
güç alarak geliştirecek sanat ve kültür ürünlerimiz
le kişiliğimizi bulmamız planlı ve programlı bir ça- I 
lışmaya bağlıdır. Gelişen, yenileşen böyle bir ortam 
sağlandığı zaman, değişme, çağdaşlaşma da kendili- I 
ğinden gerçekleşmiş olacaktır. Bu sorunların çözü- | 
münde sağlam ve geçerli bir kültür politikasının ya
ratılmasında yürütmenin, yersiz engellemelerini gide- I 
rici bir sistem içinde çalışabilecek bilimsel bir kuru- I 
lun, çalışır duruma getirilmesine gerek duyuyoruz. 

Yurt içinde olsun, yurt dışında olsun, sade bir I 
dille öz Türkçe bir anlatımla sanat ve kültürümüzün 
zenginleşmesinde yapılacak çalışmalara önem veril- I 
meşini hizmetlerin en degerlis'i olarak kabul ediyor I 
ve destekçisi olacağımızı açıklıyoruz. I 

Sayın üyeler; I 
Devlet Tiyatrosu, Opera ve Balesi temsillerinin I 

halka dönük, çağdaş sanat anlayışını içerik eserler
den seçilmesi ve ülke düzeyine yayılması, halkın 
eğitici ve yaratıcı gücünü uyandırıcı olmasından ya
nayız. Bölge tiyatrolarının çoğaltılması, özel tiyatro
ların başarılarını politik zanlarla engellemenin dur
durulması, tüm yayın organlarının süzülmüş bir dil- I 
le öz Türkçe bir anlatımla, Türk kültürüne yapa
cakları hizmetlerin büyüklüğünü belirleyen Atatürk- I 
çü görüşte bir çalışmanın da yapılmasındaki fayda
lan bilerek bu yöndeki gelişmelere yardımcı olmak I 
kararındayız. Güzel sanatları teşvik eden olanaklar 
yaratılması, Türk sanat müziği alanında etkili bir I 
çalışmanın sağlanması da başlıca önerilerimizdir. 
Hele Türk folklorunun planlı, programlı bir araştır
ma sonucu elde edilen dokümanların konservatuvar, 
üniversite ve TRT Kurumu gibi, yerlerde değerlen
dirilecek çok sesli musikiye geçişin hızlandırılması 
kanısındayız. 

Hafif batı müziği denemelerinin güftelerinin ge
nel olarak folklor müziğine dayatılmasınm ve halk I 
sanatçılarının, halk müziğini geliştirmekteki gayret
lerinin her bakımdan desteklenmesinin faydalarına I 
inanıyoruz. Çeşitli orkestralarımızın da halkımızın I 
çoğunluğuna hitabedecek, faydalı olacak şekilde dü- I 
zenîenmesiîide yarar görüyoruz. I 

Dünya uygarlığının beşiği ve kaynağı olan ülke
mizdeki tarihi ve uygarlık değeri üstün eserlerin iyi I 
değerlendirilmesinden yanayız. Eski eserlerin müze- j 
lerde depo edilmesinden ziyade, sergilenmesi için bu I 
eserlerin iyi seçilmesi ve müzelerin olanaklarının I 
genişletilmesinde kültür ve turizm bakımından bü- I 
yük çıkarlar görüyoruz. Ayrıca, müzeciliğin kişisel j 
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koleksiyonculuğu engellemeyecek şekilde düzenlenip 
yürütülmesinde bir çok yararlar olduğu kanısında
yız. 

Belgesel filmlerle, bilimsel yayınlarla eski eser
lerin tanıtılmasında çok yönlü faydalar olduğu ka
nısındayız. Eski eserlerin özellikerini gölgelemeden 
çevrelerinde kurulacak veya yapılacak dinlenme, 
eğlence yerleri ile gelen turistlerin çeşitli gereksinme
lerini de karşılayarak daha çok çekici hale getirilme
sinde birçok faydalar buluyoruz. 

El sanatlarının ve ulusal giysilerimizin bozulma
dan sürdürülmesinde, milli oyunlarımızdaki stil ve 
figürlerin günden güne basitleştirililerek gerçeğinden 
uzaklaştırılmasının önlenmesiyle yapılacak çalışma
ların önemine inanıyoruz. Bu yöndeki tüm çalışma
ları destekleme kararındayız. 

Bilhassa Tarih Kurumuyla da işbirliği yaparak, 
tarihi eserlerin ve bu tip eserlerin canlandırılmasın
da, değerli eserlerin ortaya çıkarılmasında faydalar 
görüyoruz. 

Tüm iyi dileklerimizle, Kütlür Bakanlığı 1978 
yılı bütçesinin ulusumuza ve ülkemize hayırlı olması 
dileğiyle şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına sonsuz saygılarımı sunarım. 

Beni dinlemek hıtfunda bulunduğunuz için son
suz teşekkürlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 
Efendim, böylece gruplar adına konuşmalar bit

miştir. 
Şimdi şahıslan adına konuşacak olanlara söz ver

meye başlıyorum. 
Sayın İsmail İlhan buyurun, süreniz 10 dakika

dır. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; Kültür Bakanlığının değerli mensuptan, 
hepinizi saygıyla selamlanın. 

Grup sözcüleri Kültür Bakanlığı Bütçesi üzerinde
ki tenkit ve temennilerini dile getirdiler. Ben de, bir 
bağımsız üye olarak, aym konuda görüşlerimi belirt
meye çalışacağım. 

Türk Kültürü deyince, dilimiz geleneklerimiz, gö
reneklerimiz, yaşayış biçimimiz ile her türlü manevi 
zenginliklerimiz, düşünce düzeyimiz bu kavramı kap
samaktadır. Türk Kültüründe anarşinin, nesiller ara
sında kopukluğun, saygısızlığın yeri yoktur. Şayet bu
gün Türkiye'de böyle bir ortam varsa, bunun ne za
man ve nereden geldiğini hepimiz biliyoruz. Tama
mıyla yabancı kültürlerin gençlerimizi etkileri altına 
almış olmalarına dayanmaktadır. 
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Şu halde Türk Kültürünün, Türk dilinin, gelene
ğinin, yaşayışının, düşüncesinin korunması ve geliş
tirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde bu kültürün her 
türlü yabancı kültürün etkisinden korunması gerekir. 
Siyasi düşüncemiz ne olursa olsun, Türk Milletine, 
Türklük şanım veren unsurun Türk Kültürü olduğu
nu aklımızdan çıkarmamamız lazım gelir. Hükümet 
Programının 35 nci sayfasında, «Ulusumuzun kültür 
birikimini değerlendirecek bir Devlet Kültür Merkezi 
ve milli müze, toplumumuzun manevi ve maddi değer 
ve ürünlerini bilimsel yöntemlerle araştırıp, derleye
cek ve yayacak bir Türk Kültürü Araştırma ve Der
leme Kurumu ve bilimsel çalışmalara açık, iyi dü
zenlenmiş bir Devlet Arşivi kurmaya başlanacaktır.» 
denilmekte ve Ecevit Hükümetinin bu konuya gere
ken önemi verdiğini göstermektedir. 

Bundan memnunluk duymamak mümkün değil. 
Yine, Programın aynı sayfasında «Türk Kültür ve 
sanatının kendi özellikleri içinde gelişmesine ve dün
yaya açılmasına Devlet yardımcı olacaktır. Devlet, 
zengin tarih kökleri bulunan Türk hazinelerimizin ge
reğince değerlendirilmesine yönelik tüm çalışmaları da 
ulusumuzun sanattaki ve kültürdeki çağdaş yaratıcı
lığını da bütün gücüyle destekleyecektir» denilmiş ol
ması da çok sevindiricidir. 

Bütün dileğimiz, Hükümet Programının bu mad
deleri, uygulama alanı bulsun ve sadece kâğıt üzerin
de kalmasın. Esasen Kültür Bakam Sayın Kışlah'nın 
konuya iyi niyetle eğildiklerine inancım tamdır. Bil
hassa, bütün parlamenterlere göndermiş oldukları na
zik mektuptan kendilerinin Kültür Bakanlığı çalış
malarına hız ve hareket vererek ve bazı yenilikler geti
receği kanaatini uyandırmaktadır. Kendilerine, hu
zurunuzda teşekkür etmek isterim. 

Sayın Kontenjan Senatörü Şerif Tüten'in de de
ğindikleri bir kültür şûrasının toplanmasında acaba 
Sayın Bakan yarar görüyorlar mı?... Eski Türkçe ya
zıldığı için, okunmadan kütüphanelerimizde bekleyen 
yüzbinlerce eser var. Bu sebeple, gençlerimiz, yete
rince kaynak bulamıyorlar. Halbuki, okunacak ne gü
zel eserlerimiz vardır. Gençlerimizin kaderde, kıvanç
ta, tasada ortak olacak şekilde yetişmelerinde en önem
li faktörlerin biri de, kültürdür. 

Kültür Bakanlığının görevi, bu kültürü yaymak ve 
korumaktır. Her Türk'e, Türk olmanın sevgi, güven 
ve heyecanını yaşatmak gerekir. Geçen yıl bir Türk 
Halk Oyunları ekimiz Fransa'da 22 ülke arasında dün
ya birincisi olduğu malumunuzdur. Orada Muşlu işçi 
bir vatandaş, yüzbinlerce Fransız seyircisi arasından 

ayağa fırlayıp, «Yaşasın Türkiyem» diye bağırdığını 
gözleri yaşararak bana anlatmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk olmanın bu heyecanım yaşamak, ancak 

Türk Kültürüne sahip olmak onu korumakla sağlana
bilir. Doktora yapmaktayken Münih'te bulunduğum 
sıralarda karşılaştığım bazı arkadaşlardan, Türk ol
duğunu yüzdeyüz bildiğim bazı arkadaşlardan; «Türk 
müsün?» diye sorduğum zaman, «Hayır» dediklerini 
çok iyi biliyorum. Bu işçi ile bu aydın Türkleri mu
kayese ettiğimiz zaman kendimden utanıyorum. Siyasi 
fikirleri ne olursa olsun, gençlerimize Türk Kültürü
nü benimsetmek zorundayız. 

Türk televizyonu, vatandaşlarımıza İngiliz, Fran
sız kültürünün propagandası olan filmler yerine, ör
neğin: «Napolyon'un aşkları» yerine, Türk kültür aş
kım anlatan filmler göstermelidir. Bunun için, Kültür 
Bakanlığının geniş kapsamlı bir kültür siyaseti olma
lıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bazan Milli Eğitim Bakanlığına bağlanan, bazan 

da kabinede tek başına yer alan Kültür Bakanlığımı
zın temel görevi, Türk Kültürünü yaşatmaktır. Dün
yanın en zengin kültürlerinin gelip geçtiği Anadolu' 
nun her köşesinden tarihi eserler çıkmaktadır. M.Ö. 
5000 yılına kadar dayanan ve Yunan Kültürünün de 
kaynağı olan Anadolu medeniyetlerin sahibi biziz. 
Dolayısıyla dünyanın en zengin medeniyetlerinin zen
ginliği şu anda Türkiye'ye aittir. 

Kültür Bakanlığı, her yıl ortaya çıkan bu eserle
rin hem koruyucusu ve hem de tanıtıcısı durumun
dadır. Ancak, Anadolu'nun birçok yerinde bu zengin 
kaynakları ortaya çıkaran kazılar, nedense, durmuş
tur. Örneğin Sibel Medeniyeti harabelerindeki çalış
malar, ki Pessinus'da, Sivrihisar'da maalesef durdu
rulmuştur. Aynı şekilde 1965 yılında bizim Varto'da, 
Urartu Medeniyetiyle ilgili bazı kazılar yapılıyordu; 
fakat maalesef o da 1965'ten itibaren durdurulmuş
tur, sebebini bilemiyorum. 

Anadolu medeniyetlerinin bütün zenginliklerini or
taya çıkarmak, bunlara sahip olmak ve dünyamn en 
zengin medeniyetlerine Türklerin sahip olduğunu dün
yaya duyurmak Kültür Bakanlığının görevidir. Bu 
arada çeşitli konulara değinmek isterim: Milli Park
ların korunması, sinema, tiyatromuzun gelişmesi, halk 
müziğine, halk folkloruna sahip çıkılması. 

Kültür Bakanlığı Bütçesinin, Kültür Bakanlığı 
mensuplarına ve aziz Türk Milletine hayırlı, uğur
lu olmasını temenni eder, hepinize saygılar sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın İskender Cenap Ege?... Yok. 
Sayın Cevdet Aykac?... Yok. 
Sayın Hüsamettin Çelebi Buyurun efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cmîiirarbaşkanlığmca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Yeni sayılabilecek bir Bakanlık ve çok yeni bir 

Bakanla karşı karşrya bulunuyoruz. Dolayısıyla ya
pılmış herhangi bir şey olmadığı kanısındayım ve eleş
tiri söylemek yerine, olması gerekenleri veya olacak
ları öğrenmek İçin konuşmamı bazı sorular yöneltme 
yönünde geliştirmek istiyorum. 

Üzerinde durmak istediğim ilk sorun; sayın mes
lektaşımız genç Bakanımızdan, Kültür Bakanlığına 
nasıl bir işlev, nasıl bir fonksiyon vermek istedikleri
dir. 

Buna öğrenmek sanıyorum ki, bu Parlamento
nun ihtiyacı haline gelmiştir. Kültür Bakanlığımız, es
ki kültürümüzün türbedarı mı olacaktır?... Bir anla
yış bu olabilir. Yoksa ba Bakankk, eskiyle hiç ilgilen
meden, eskileri Vakıflar Genel Müdürlüğüne, .Vakıf
lar Bankasına bırakarak çağdaş kültür gelişmeleriyle 
uğraşan, onu organize eden bir Bakanlık olarak mı 
çalışacaktır?... 

Ne için soruyorum?... Bakanlığın biraz önce be
lirttiğim gibi, çok kısa olan ömrü içinde ve özellikle 
değişen müsteşarların anlayışlarına uygun biçimde bu 
Bakanlık, bazan türbedar davranış, bazan eskiyle hiç 
ilgisi olmayan tutumlar içine girmiştir. Yani, çok ses
li Türk müziğini geliştirmeyi, Türk Kültür sorununun 
başlıca konusu haline getiren müsteşarı da gördük, 
«Aman efendim o ne demek, bizim kendi 500 yıllık 
1000 yıllık müziğimizden gayri müzik olamaz, onun 
dışında icrah heyetlerin hiç anlamı da yoktur, önemi 
de yoktur» anlayışını îiyguîarnaya koymaya kalkan 
müsteşarlar da gördük. Böyle olanca, öğrenmek isti
yoruz: Tiirbeder mıyız, yoksa eskiyle ilişkimizi kes
miş olarak yeni ve çağdaş kültür gelişimleri diye bir 
sözün peşinde mi gideceğiz? 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Üçüncü. 
HÜSAMETTİN ÇELEEİ (Devamla) — Müsaade 

ederseniz söyleyeceğim Sayın Feyyat. 
Bana kalırsa, Yüce Genel Kurulunuz bu iki anla

yışın da yanlış olduğunu idrak etmektedir elbette. 
Doğru oian, eski kültür değerlerimizi korumak ya-
mnda, yeni ulusal kü!türün:üzün evrensel değerde öz
gün eserler vermesi için gerekli ortamı hazırlamak
tadır. Böyle bir yaratıcılığın ortamım hazırlayabil
mek ne eskinin katı düşmanlığı ve yeninin bilinçsiz 

dostluğu ile sağlanabilir, ne de bunun tam aksiyle 
sağlanabilir. Yani, yeninin katı düşmanı, eskinin sev-
dal-sı bir anlayışla sağlanabilir. 

Biz, Birleşmiş Milletlerde parmak kaldırılarak; 
«9'u kabul etti, 8'i kabul etmedi, bir parmak fazla, 
onan için devlettir, şu halde burada bir millet yaşı
yor» denilen bir millet değiliz. Çağlar içinden, tarih 
içinden geliyoruz ve tarih içinde devam etmek, milli 
varlîğımızı, ulusal varlığımızı devam ettirmenin çaba
sı, çarelerini arıyoruz. Bu da, öyle bir dönemde oldu
ğu gibi, ülkelere ordular göndererek kaba güç, «Ka
ba» kelimesini kullanmayalım hadi, güç sevk ederek 
olmaz. Bugün uluslar kültürleriyle ve kültürlerini ev
rensel değerlere kavuşturabildikleri ölçüde yaşama 
olanağına kavuşabilmektedir. Bu sebeple, ben, Ba
kanlığa verilecek veya verilmek istenecek fonksiyonu 
lıerşeyin önünde bir önemde görüyorum. 

Küîrürs sanatçılar elinde gelişen, halkın katkısı ol
makla beraber, sanatçılar elinde şekillenen bir ger
çektir. Bu noktada sanatçıyı çağdaş, siyasal, eğilim
lere ve akımlara yakınlığı veya uzaklığına göre de
ğerlendiren bir anlayışı çok tehlikeli buluyorum. Bu
nu da, Türk toplumu yakın yıllarda, değişik müste
şarlar zamanında, görmüştür. Bakanlara bağlamak is
temiyorum. Çünkü bizim, özür dilerim, Kültür Ba
kanlığımız, Fransız Kültür Bakanlığının şansım hiç
bir zaman elde etmemiştir. Bizde Kültür Bakanlığı
nın basma politika adamları gelmiştir ve Kültür Ba
kanağına atandıkları için kültür işleriyle uğraşmaya 
başlamışlardır. Halbuki başka ülkelerde, Kültür Ba
kanlığını kurmadan önce, o işe hayatını vermiş adam 
aranmaktadır. Dolayısıyla hazır gelinmektedir. Bizde 
konuya biçim veren, yön veren müsteşarlar olmak
tadır. Onun için, «Müsteşarlar» diye İsrarlı bir ifade 
kullanıyorum. İşte bu müsteşarlar zamanında, deği
şik zamanlarında; şu düşünceye yakın, bu düşünceye 
uzak diye sanatkârlarımız ayrılmıştır, değişik işlem 
görmüştür, eserlerinin ödüllendirilmesi, teşvik edil
mesi noktasında yanlış şeyler yapılmıştır. Ben, bunla
rı anlamak istiyorum, Sayın yeni Bakanımız bu ko
nuda ne düşünüyor?... 

] 
işte bu anlayışla, Sayın Bakandan İsrarla bu yeni 

j işlev konusunda bilgi almak istiyorum. Yaptıkları ve 
i yapacakları şeyleri bugün burada lütfedip söyleyecek-
| îeri, verecekleri cevap ölçüsüyle değerlendirmek ola-
! nağmıız olacak. Ortada henüz bir belirginleşmiş kri-
I ter olmadığı için ne yaptıklarını anlamamız ve kendi-
; ferini o ölçüyle bağlamamız mümkün olmayacağı 
[ için, bugün burada açık, Bakanlığa vermek istedikle-
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ri işlev, Bakanlıkla gerçekleştirmek istedikleri görev 
yönünden açık bir cevap bekliyorum. 

Şimdi, «Müsteşar, müsteşar» diyorum, Yüce Ge
nel Kurulunuza bir örnek sunmak istiyorum. 

Kültür Bakanlığının «Milli Kültür» adında bir 
dergisi var. Bir nüshası burada elimde bulunuyor. 
Bakanlığın müsteşarı bu derginin imtiyaz sahibidir, 
aynı zamanda yazarıdır. İstediği zaman istediği öl
çüde yazı yazmaktadır. Bakanlık müsteşarları kendi 
eğilimlerine göre, burada yazılar yazmaktadırlar ve 
çok özür dileyerek ifade etmek istiyorum, hadlerini 
bazan aşmaktadırlar. Kültür Bakanlığının başında 
Kültür Bakam ve müsteşar vardır. Ama müsteşar po
litika yapmaktadır, Devletin parasıyla çıkan bu dergi
de. Örneğin; siyasi partilerimiz nasıl davranmalıdır, 
siyasi partilerden filan grup içinde ne olmaktadır ve
ya Cumhuriyet Senatosundaki üyeler oylarını ne yön
de, nasıl kullanmalıdır... 

Çok merakhysa bu müsteşar beyefendiler meydan
lar var, meydanlardan gelmek var, bizim gibi gelmek 
var. Gelirler, burada ifadeyi meram ederler, ülkeye 
ve politika hayatına istedikleri yönde etkili olmaya 
çalışırlar; ama Devletin parasıyla bu kuşe kâğıtlara 
basılmış dergilerde, hadlerini aşarak, Devlet memu
riyetinin en üst kademesinde dahi olsalar politika 
yapmak hakkım kendilerinde göremezler. 

Sayın Bakandan öğrenmek istiyorum; tanıdığım, 
saygı duyduğum yeni müsteşar, kendisinden emin 
olmakla beraber, acaba bu tip şeyler yapmaya de
vam mı edecektir?... 

Şimdi, yine bu dergiyle ilgili bir şey söylemek is
tiyorum. Bu dergi dönem dönem değişen anlayışları 
yansıtmaktadır. Bir dönem gelmektedir, türbedarlık 
anlayışındadır; bir dönem gelmektedir, eskiyle hiçbir 
şey yapmamışız, yeniler yapmalıyız. Nasıl yayın ya
pacaktır bu dergi?... Sayın Bakanın bu soruma da 
bir cevap vermesini rica ediyorum. 

İki sorum daha var Sayın Başkanım. 
Arz ettiğim gibi, ortada yapılmış bir şey görme

diğim için, Bakanlık yeni olduğu için, şunu doğru 
yaptınız, bunu yanlış yaptınız demek olanağı bulun
madığı için, tereddütlerimi giderecek iki soru daha 
sormak istiyorum. 

Sayın yeni Bakanımız geldiklerinden sonra hangi 
uzmanlık, danışmanlık, kurullarını kaldırmışlardır? 
O kurullarda görevli olanların adlan nedir? 

İkincisi; belki garipsenecek; ama ben bir kanımı 
sunmak istiyorum ve bir soru yöneltmek istiyorum. 

Türk - Sovyet Kültür Anlaşması konusu bir za
manlar Türk politika hayatının başlıca sorunlarından 
biri olmuştu. Biz de karmca kaderince haber, yazı, 
bir şeyler yazmış idik; ama iki defa Sovyetler Birliği
ne ziyaret yapmak, biri resmi, biri özel ziyaret yap
mak olanağı elde ettikten sonra gördüm ki, (kişisel 
kanımdır) bizim Türk - Sovyet Kültür Anlaşması 
yapılmasında korkacak durumumuz yoktur. Sovyet
ler bizden korkabilirler. Çünkü Türk müziğine, Türk 
şiirine, Türk kültürüne hasret, müştak milyonlarca 
insanımız, bizimle bir ve beraber olduğu duygusunu 
taşıyan insanlar, bizden oraya sanatçı gitmesini isti
yor. Bir Emel Sayın'ın, Baku sokaklarında, Azerbey-
can'ın hemen bütün şehirlerinde, plakçılarda, kitap
çılarda sesini duymak mümkün. Hatta sokakta yan-
yana yürüyen, tatile çıkmış, eğlenmeye, gezmeye çık
mış iki genç insanın elinde küçük bir teypte Emel 
Sayın'ın sesi duyuluyor. Açık açık da, şunu söyleye
bilecek kadar, Türk Kültürüne bağlılık gösteriyor: 
«Neden bizden, Sovyetler Birliğinden spor heyeti, 
kültür heyeti isterken, Azerbeycan kaydını koymu
yorsunuz? Siz; Sovyet heyeti diyorsunuz, size Ukray
nalılar geliyor. Size başkaları gönderiliyor; ama biz 
gelmek, oradan bir şeyler almak, buradan size bir 
şeyler getirmek istiyoruz. Buna neden olanak ver
miyorsunuz?» 

Ben o izlenimdeyim ki, Saym Başkan; hiç kork
maya gerek yoktur. Türk - Sovyet Kültür Anlaşma
sını imzalamalıdır ve orada bizim sesimize hasret 
olan insanlara sesimizi ulaştırmanın yolunu bulmalı
dır. Sanıyorum ki; benim bu izlenimime bir ölçüde, 
bir resmi görüşme sırasında tanık olmuş bulunan, 
daha doğrusu muhatap olmuş bulunan Adalet Par
tisinin Sayın Genel Başkanı Süleyman Demirel de 
şahadet edecektir. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Çelebi. 
Efendim, söz sırası Sayın Mehmet Feyyat'ta. 
Buyurunuz efendim. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Dokunacağım bir konu Sayın Çelebi tarafından 
konuşmasının ilk pasajında dile getirildi. Sadece bir 
iki sözle sözlerimi bitirip yerel bir sualle konuşma
ma son vereceğim. 

Sayın senatörler; 
İstanbul Edebiyat Fakültesini bir incelediğimiz 

zaman Türk Tarihi, İslam Tarihi, Türk Medeniyetine 
vâkıf, o konuda inceleme sahibi bir tip; bunun dı-
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şmda İktisat Fakültesinde ekonomi okumuş, bütün T 
dünyanın sosyal siyaseti ile meşgul bir ikinci tip... I 

Birinci tip bakarsınız sağdadır, ikinci tip solda
dır. Bunun nedeni üzerinde biraz düşüneceğiz. O 
sağdaki tip, milli olan kültürün dışına çıkamamış, 
orada kalmış. Milli kültür içerisinde nasiplenmiş. Bir I 
balığın göl içerisinde bulunduğu gibi; haya ile ilgisi I 
yoktur. Solungaçla yaşar. İşte o kültürü almış kimse I 
de, sadece sağı gerçek görür o açıdan bakar ve Tür
kiye'nin bütün kuruluşlarının bütün yönetimini, Dev
let yönetimini o dar kafasına sokmak ister, daracık 
kafasına göre izah etmek ister. Hâsılı ulusal düşün- I 
m üş büyük çaptaki Türk liderlerini, Atatürk gibi I 
kimseleri, Fatih Sultan Mehmet gibi hoşgörü sahibi I 
kimseleri daracık kafasına sığdıramaz. Çünkü, onun 
yetkisi, bilgisi o kadardır. O halde bir bilgi taassubu 
ile karşı karşıya kalıyoruz. O taassuba musarra kişi 
cahil olduğu konulara karşı alerji duymaktadır. I 

Şimdi aksini bu tarafa getirelim. Sadece ekonomi I 
okumuştur. Sosyal siyasetle meşgul; milli kültürümü
ze karşı o da kıskançtır. Bizim aşın solumuzda bu I 
tipler bulunabilir. 

Şimdi mesele şu : Herkes bilgisi dahilinde dü- I 
şünür, o bilgisi içerisinde bunu daha üniversal bir şe
kilde değerlendirirse gerçek kişi olabilir. Yani kişi
liğini ancak o zaman kazanabilir, tşte bu iki tipin 
Türk kültürünü berbat etmeye hakkı yoktur. Bunu 
demek istedim. Sayın Çelebi bunu başka bir üslupla 
diye getirdiler ve ideologlar daima bu iki kültürden 
binskıden nasibini alır, diğer kültürden haberi olma
dan. Örneğin bir misal vereceğim. Diyarbakır'dan 
bir kadı çıkıyor, Mustafa Kemal ve onun arkadaşla
rına; «Dur evlat» diyor. «600 senedir, bin senedir 
soyuımEim ismi yok. Soyumuzu, nesebimizi tashih 
edeceğim» diyor. «Bir kadı olarak, bu andan itiba
ren tescil ettim» diyor. Ziya Gökalp; «Türk'üz» di
yor, Ondan evvel Osmanlı vardı, Karalıanlı vardı, 
Selçuklu vardı, yani muhtevalarla meşguldük ve 
«Türk» tescilini yapıyor kadı. Ziya Gökalp. Kime? 
Büyük kumandan Türkiye'nin liderine. 

Şimdi o kadının çevresindeki kimseleri, Türk ka
bul etmeyecek kadar ileri giden eblehler mi memle
ketin milli eğiitimine, kültürüne Hükümetine sabo
taj yaptılar. İçimizde bulunan Etniki Eterya'lar, Taş-
naklar bu rezaleti yapmamışlardır arkadaşlar. Yani, 
Türk Ulusuna yep yeni bir yön veren, isim veren 
ve Atatürk'ün fikriyatını, potansiyelini teşkil eden 
kimsenin amcası olduğu nerede ise Türk kabul et
meyecek. Bütün İslam eserlerini yok eden, muhteva i 

olarak kendisi Türk; ama Türk'Iükle, Türk Mede
niyeti ile Türk Hasrı ile Türk kültürü ile ilgisi olma
yan Moğol tipli adamı Rusya'dan aîıp getirecek onu, 
asırlar boyu Anadolu'da yaşayan Türkiye'li ve öz
beöz Türk olan kişiye tercih edecek. İşte bu dar ka
falar, bu memleketin kültürüne en büyük ihaneti 
yapmışlardır. 

Türk Dil Kurumu hakkında bir iki söz dinledim. 
Sayın Benderlioğlu'ndan şunu istirham ederdim. To
runları eğer kolejde, yurt dışında okuyorsa, bilmiyo
rum belki haberi olmaz; Balıkesir'de yeğenlerini, ak
rabalarını bir dinleyiversin. Bugüne kadar gelen kı
raat kitaplarım okusım da bakayım» Ben anlamaya
cak durumdayım arkadaşlar. Tariîı kitabım bile. Be
nim çocuklarım Meydan Larouss'tan ve diğer kitap
lardan görevlerini yapıp hocasına götürüyorlar ve 
öyle not ahyorlar ve hocanın kitabı anlaşılmayacak 
durumda. Arapça ve Osmanlıca kelimelerle... 

Arkadaşlar; 
Şimdi, burada fazla taassuba gidilmemeli. Türk 

DU Kurumunun belki ürettiği bazı kelimeler tutun-
mayabilir; ama cemiyet ona zaten kusar. Cemiyet 
namına naiplik yapmaya hakkımız yok. Toplum ku
suyor. «Yargıç» kelimesi dikkat ediniz halen tutul
mamıştır; ama «Savcı» kelimesi tutulmuştur. Bunun 
gibi benzerleri var. «Zoralım» «Müsadere» yerine 
tutulmuştur, «Kıygmkişi» (mağdur), bu tutulmaımş-
tır. Toplum zaten kusuyor. Toplaraun kustuğu keli
meleri emsal alacaksın, benimsediği kelimelere do
kunmayacaksın. Bu politikada olur. Halk Partisinin 
kusurlarını göreceğim, iyi taraflarını söylemeyece
ğim; normal. Bu, burada olur; ama bilim kurulları 
için de bu yapılırsa, politikayı da oraya götürürsek 
doğru olmaz. Lütfen, Sayın Benderlioğîu'na sonsuz 
saygım vardır, inanırım; yeğenini lütfen dinlesin, ki
tabını alsın okusun, sonra Türk Dil Kurumu hakkın
da burada not versinler. 

«Osmanlı İmparatorluğu» diyoruz. Osmanlı Me
deniyeti. 

Ahlat boylarından aştı, Fırat'a geldi. Oradan gel
di Söğüt'e kadar, 600 kişilik, 6 bin kişilik bir aşiret 
geldi oturdu, Bizans'a hücum etti; hasrına ve me
deniyetine. Bizans'tan bir şeyler aldı. Anadolu Türk
lerinden aldı, Farsîardan, Acemlerden aldı, Araplar
dan aldı; nevi şahsına münhasır bir Osmanlı Kültürü 
doğdu. Bir aşiretten koca bir Osmanlı Kültürü doğ
du. 

Şimdi, uzun zaman içerisinde meseleleri incele
mek lazımdır. Süleymaniye Kütüphanemizden yarar-
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lanmak imkânı yoktur. Doğrudur, bu nesil için. Şim
di Süleymaniye Kütüphanesindeki eserlerden yarar
lanabilmek için, bütün okullara eski, 100 sene 200 
sene evvelki tabirleri, kelimeleri mi koyacağız? Ens
titüler var, tercüme imkânları var Atatürk'ün Nut
kunu dahi ben anlamıyordum, bu yaşımla, bazı keli
melerini. 52 yaşımda olduğum halde anlayamadığım 
kelimeler var, bu yakın tarihimizde. 

Şimdi, bütün bunları gelişigüzel söylemek de ol
maz. Kur'anı Kerim'in tefsirini kim yapar? Papağan 
gibi, hafız okur; ama mealini bilmez. Şimdi mesele, 
ona hayatiyet vermek, canlandırmak. Biraz evvelki 
arkadaşımızın dediği gibi, belgelerle, tercümelerle, 
televizyon yayım ile halka yaymak lazımdır. 

Türk müziği hakkında bir anımı anlatacağım; 
Değerli arkadaşlanm, biraz evvel folklordan, halk 

folklorundan Türk danslarından bahsedildi. Yerimde 
kendi kendime güldüm. Sene 1952, Türk dansları di
ye bir şey yok. 1947 - 1948 senesinde ilk olarak bir 
bölge gecesi yapıldı, Dicle Talebe Yurdu yaptı ilk 
olarak. Doğu Anadolu yörelerinin dansları yapıldı 
orada. Bu, yavaş yavaş yayılınca şu talebe cemiyeti, 
bu talebe cemiyeti derken bütün illere zamanla teş
mil edildi ve nihayet 1952 senesinde arkadaşım ayrı
ca ikisi Diyarbakırlı altı arkadaşım ile beraber, biz
zat ben de başta olmak üzere, bir kaç ilin danslarım 
yaşatıyorduk, öğrenciyken ve bizim yetiştirdiğimiz 
arkadaşlardan 4 tanesi zamanla ilerledi ve nihayet 
Vedat Nedim Tör'ün teşviki ve bir bankanın deste
ği ile bugünkü halk dansları var ya, televizyonda 
seyrettiğiniz, halkevlerinin, kültür derneklerinin yap
tıkları gösteriler var ya bunların ilk temeli oradan 
gelir. Yani, Devlet tamamiyle bigâne kalmıştır. 

Şimdi tamamiyle tesadüfi olarak taazzuv etmiştir, 
bünyeden taazzuv etmiştir. Mesele bir kibrit. Biz 
kibriti çaktık büyüdü. Bunu, samimi söylüyorum ve 
gerçek de budur. 

Bu itibarla, sağcıların burada gururlanarak söyle
diği, övündüğü alkışladığı bütün o dansları, ihya 
eden ve kendi mantıklarım yıkayan, duygularına ter
cüman olan bendeniz Mehmet Feyyat. Acırım bun
ların haline. Kendi danslarından, kendi folklorundan 
düne kadar haberleri yoktu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, süreniz doldu, Sa
yın Feyyat. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum. 
Bu itibarla, barışı bozanlar biliyor musunuz kim

dir?.. Amerika Birleşik Devletlerinin temelinde ne 
yatar? Çıkar yatar, daha devlet kurulmadan, tüm 

Avrupalı maceracılar oraya giderken çıkarcılar, 
kumpanyalar... Devlet bir sonuçtur, menfaatlerin 
bir sonucudur. Menfaatler, çıkarlar, devlete tekad-
düm eder orada. Ama Türk tarihinde Devlet men
faatlere tekaddüm eder. Devlet bakidir. Bu itibarla... 

BAŞKAN — Sayın Feyyat? 
MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bitiriyorum, 

bağlıyorum Sayın Başkanım, istirham ediyorum, biti
riyorum. 

Bu itibarla, Amerika'da olan her türlü hareketle
rin temelinde bu çıkarların olması olağandır; ama 
Türkiye'de bu yoktur. Devletin, yöneticilerin hatası 
vardır; ama bu son senelerde dikkat ederseniz Ada
let Partisinin dışında, sağ partilerin dışında bazı 
dernekler, bazı çıkar sahipleri, bazı gruplar, kökü 
dışarda, kökü içerde; kökü içerde olanlar kanser 
hastalığı gibi, onların tamamiyle oyunlarına gelmek
te olduklarını hatırlatmak isterim ve bu bilince var
malarım ve bu oyundan kurtulmalarını temenni ede
rim. 

Müsamahanıza teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Söz sırası Sayın İsmail Kutluk'da, buyurunuz 

efendim. 

tSMAÎL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, değerli senatör arkadaşlarım, Kültür Bakanlığı
nın her zaman içten saygı duyduğum değerli mensup
ları, cümlenizi saygı ile selamlıyorum. 

Kültürü; bir milletin manevi ve maddi varlığım, 
düşünce birliğini meydana getiren gelenek halindeki 
her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlddarının hep
sidir deyimi ile tarif etmektedir lügatlanmız. 

Bu tarif olunca, görüştüğümüz bütçenin sahibi 
Bakanlığın görevi, önce mensubu olduğu, parasını 
aldığı milletin zevk, düşünce, terbiye ahlâk, hukuk, 
din, örf ve âdetleri ile sanatım geliştirmek ve güzel
leştirmek, bu idealleri en mükemmel şekilde milletin 
nesillerinden, nesillerine en doğru şekilde intikal gö
revini üzerine almış olmak demektir. Bu itibarla, bu 
Bakanlığın görevi, bence fevkalâde önemlidir. 

Bugün burada, ba Yüce Cumhuriyet Senatosunda, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bir Bakanlığı 
olan Kültür Bakanlığından istenen husus, Türk Kül
türünün geliştirilmesini sağlamak, milli kültürümüzü 
güzelleştirmek, diğer devletlerin kültürleri arasındaki 
hakiki yerine oturtulmasını istemek hakkımızdır. İde
olojimizin anahedefi, Türk Milletini, dünyada yaşa
yan diğer milletlerin medeni ve kültürel yaşantüarının 
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üstüne çıkarmak, yüceltmek ve varlığımızı en iyi şe
kilde muhafaza etmektir. Kendi mutluluğumuzu, ön
ce kendi milletimizin fertlerinin mutluluğunda bul
mak amacımız olmalıdır. Önce, kendi milletimizin 
kültürünü en iyi şekilde bilmek, MUli Kültürümüzü 
zenginleştirerek, yenileştirmek emelimiz olmalıdır. 
Kendi öz örf, âdet, ahlak, hukuk, terbiye, düşünce, 
zevk ve sanatımızı bilmeden kültürümüzün donesi 
olan bunları geliştirmeden, tüm insanlığa yönelik 
kültüre öncelik verilmesinin biz karşısındayız. 

Milli Kültür ile yetişmeyen insanımızın, tüm in
sanlık kültürünü hedef alarak yetiştirilen ferdimizin 
dayanıksız, köksüz bir varlık olacağı inancını taşı
maktayız. Kendi insanım bırakıp, tüm insanların ge
lişmesine çalışan insana yönelik kültür çalışmaları
nızı kabul edemeyiz. 

Miili Kültürü yüceltmeye, geliştirmeye mensubu 
bulunduğumuz milletin bireylerini hedef almayan 
kültür çalışmalarınızı dikkatle takip edeceğimizi ve 
izleyeceğimizi burada ifade etmek istiyorum. 

Atatürkçülüğe, O'nun devrimlerini ele almadan, 
tüm insanlığa hizmet eden Kültür Bakanlığının çalış
malarını ve faaliyetlerini kabul edemeyiz. Son gün
lerde Bakanlığınızda yapmakta olduğunuz girişimle
rinizi, milli kültürümüzün ikinci plana itilişinin pek 
talihsiz davranışlarını paylaşanlayız. Zira, bugüne 
kadar Kültür Bakanlığında derecesiz hizmetler yap
mış, milli kültürümüzün gelişmesi, güzelleştirilmesi, 
tanıtılması alanında değerli mesai harcamış kurulla
rı bir çırpıda kaldırmış olmanızı, milli kültürümüz 
için telafisi güç bir talihsizlik sayıyorum. 

Sayın Bakan; 
Hangi kurulları kastettiğimizi anladığınızı sanı

yorum. Radyo, TRT ve de takip ettiğimiz Kültür 
Bakanlıgımn geleceği hakkındaki fikirlerinizin, kül
tür ve sanat işlerini (Bakanlık olarak değil, özel ku
ruluş olarak ele almayı» düşünmüş olmanızı duyduk
tan sonra, Kültür Bakanlıgımn ve milli kültürümüzün 
geleceğinden endişe duyduğumuzu belirtmeyi bir gö
rev sayıyorum. 

Kültür Bakanlığının hedefi, milletimizin idealleri 
olmalıdır. Tutumunuzla, miili ideallerimizi asla mah
rum etmemelisiniz. 

Sayın Bakan; 
BAŞKAN — Efendim, Bakana hitap etmeyiniz. 
İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Özür dilerim. 
Sayın Başkan, Sayın Bakan; -konuşmalarınızdan 

sizin evrensel kültürü kabul etliğiniz ve bu kültüre 
dönük bütün insanlığın mutluluğunu paylaşacak, 
Türk inşam yetiştirmeyi hedef aldığınız anlaşılmak-

î tadır. Ancak, biraz evvel Sayın Milli Eğitim Bakanı, 
i «Milli Kültüre, Türk örf, âdet ve törelerine önem 

veren bir kültürü ve Türk insanının geçmişine say-
{ gık; ama çağın gerektirdiği Atatürk'çü gençleri yetiş

tirmeye gayret sarf ettiklerini» buradan beyan ettiler. 
I Milli Eğitim Bakanının bu beyanlarını paylaşmaya

cak hiç bir arkadaşımızın olacağını sanmıyorum. 
Milli kültürümüzle beslenmeyen, kendi insanımı

zın mutluluğunu paylaşmadan tüm insanların mutlu
luğunu paylaşmanın mümkün olamayacağını söyle-

| mek mecburiyetindeyiz. 
Say m senatörler; 
Kültür Bakanlığımıza bağlı kurumlarımız kendi 

j sahalarında göğsümüzü kabartacak başarılarla dolu 
mesai vermiş bulunmaktadırlar. Huzurlarınızda de
ğerli mesai harcayan bu arkadaşlarımızı saygı ile se
lamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Çanakkale müze inşaatının durdurulduğunu öğren

miş bulunuyorum. Çanakkale Müzesi, en zengin fa-
I rihi eserleri teşhir eden müzelerimiz arasındadır. Şu 

anda hiç bir müzede bulunmayan Taş Devrine ait 
eserlerin Çanakkale Müzemizde teşhir edildiğinden 
bilmem haberiniz var mı? 

Böylesine zengin ve tarihi değeri yüksek olan bu 
kültür malzemelerinin biran evvel rutubetli, eski bi-

! Kasından kurtarılmasının zarureti vardır. Bu sebeple, 
j müze inşaatının biran evvel başlatılmasını ve bitiril-
j meşini önemle istirham ediyorum. 

Sayın senatörler; 
Çanakkale'nin Bayramiç, Ayvacık, Çan, Yenice 

ilçeleri sahaları bin yıllık eski Türklere meskûndur. 
Fevkalâde güzel ve değerli giysileri ve süs eşyaları 
vardır. Bunları, turistik ve birtakım mütegaî'ibelerm 
alıp Avrupa'ya aşırdıklarını siz de biz de biliyoruz 

i ve oradaki insanlar daha yakından bilmektedir. 
I Kültür Bakanlığı, bu eski antik giysileri, süs eş-
i yalarını toplamaları ve Etnografya müzelerini zen-
\ ginleştirmelerini acaba düşünürler mi? 
I BAŞKAN — Sayın Kutluk, müddetiniz doldu 
1 efendim. 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Sözlerimi bu-
i rada bitirirken, Kültür Bakanlığımızın değerli men-
j suplarını tekrar saygı ile selamlıyorum. Bütçeîeri-
I nin kendilerine, Yüce Milletimize hayırlı, uğurlu ol

masını diliyorum. 
Saygılarımı sunarım. 

| BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
İ Sayın Ahmet Demir Yüce, buyurunuz efendim. 
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AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Kültür Bakanlığı Bütçesinin eleştirilmesinde 10 da
kikalık bir zamanın sahibi olduğumuzdan dolayı, böy
le önemli bir konuyu enliliğine, derinliğine konuşmak 
imkânından maalesef mahrumuz ve şundan endişe du
yarım ki, o kadar nazik olan bu konu üzerinde 
her söyleyeceğimiz laf, yanlış anlamlara gelebilir 
ve birtakım yeni münakaşaların sebebini teşkil ede
bilir. Bu bakımdan, benim söylemek istediklerimi 
yanlış anlamamaya, yanlış tefsirlere tabi tutmama
ya özen göstermenizi 10 senelik parlamento hayatı 
içerisinde bulunan bir kişi olarak beni tammış 
bulunmanızdan dolayı istirham edeceğim. 

Muhterem arşadaşlanm; 
Kültür Bakanımızın, kültürü anlayışına müte

dair beyanları ve bu bapda girişmiş oldukları teşeb
büsler, bizi bir noktada endişelere sevk edecek ma
hiyettedir. 

Kültür Bakanımız, meseleyi evrensel noktadan 
ele almışlardır ve kültür muhakkak ki, bir nokta
da evrenseldir. Kendi beyanlarını şöyle okuyorum: 

«Kendi mutluluğunu tüm insanların mutluluğun
da bulan, bildiğiyle yetinmeyip, sürekli bilgisini 
yenileyen ve sınayan tüm insanları bir tutan, kendi 
kişiliğini geliştiren, tüm insanların da gelişmesine 
çalışan insana yöneliktir bizim politikamız.» 

Bu, insan sevgisiyle meşbu olan bir kişinin yapa
cağı en doğal konuşmadır; ama kültürü, sadece bu 
noktadan aldığınız zaman, mesuliyetini yüklenmiş 
olduğunuz bir toplumun akıbetini de meşkûk istika
metlere götürmüş olabilirsiniz. 

Kültür, sadece medeniyet değildir arkadaşlarım. 
Kültür, bir milletin örf, âdet, hukuk, anane ne var
sa mazisinden alıp oluşturarak getirdiği bütün de
ğerleridir. Eğer, böyle evrensel bir kültür yaratı
lacak olursa, o zaman millet mefhumundan ayrıl
mak ve milletin teşekkülünü temin eden unsurlardan 
arınmak gerekir ki, bu da arz üzerinde yaşayan 
ve bir devlete sahip olmasalar dahi, bir millet ben
liğini ifade eden unsurların ortadan kalkması de
mektir. 

Bu unsurlar ortadan kalkar mı kalkmaz mı bile
miyorum, 20 nci asrın dördüncü çeyreğinde bu vu
ku bulur mu bilemiyorum; tek dünya, tek insan, 
tek millet, tek lisan teessüs eder mi bilemiyorum; 
ama şunu biliyorum ki, bugün dünya üzerinde ya
şayan milletler, kendi benliklerini muhafaza etme 
çarelerine hâlâ ve hâlâ tevessül etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu Anadolu topraklan üzerinde bir zamanlar 

Kititîiler diye bir millet yaşardı, Frikyahlar diye 
bir millet yaşardı. Bunların hangi tarihi ve sosyal 
sebeplerden dolayı bu arz üzerinden silinip gittikle
rini bendeniz derinliğine bilemiyorum; ama bir va
kıadır ki, bugün «Hitit» denen ve Hindî Avrupai 
lisanı kullanan millet, Anadolu üzerinde yaşamı
yor. Elbette onların alıfadları yaşıyor. Belki Ço-
rum'da birtakım halk onlardandır; ama Hitit mille
ti denen millet yoktur. Çünkü, demek ki, zaman 
unsuru içerisinde diğer kültürlerin erittiği milletler 
olmuşlardır ve beîki birtakım onların ululan ve kra
vatlıları o devirde evrensel kültür peşinde koştuk
ları için yok olmuşlardır. 

Onun için, bir milletin kültür hazinelerine sa
hip olması; onu, çağın icatlarını da kendisine ekle
yerek, geliştirerek çağa uygun bir tarzda geliştir
mesi, evrenselliğe yapışmadan evvel en büyük gö
revidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kü'fiirün ve benliğin en büyük unsuru dildir. Dil 

iteerinde Türkivc'de uzun münakaşalar cereyan et
mektedir. Bendeniz, bir milletin fertlerinin kısa 
dör<?ınler içerisinde birbirlerini anlamamış olmala
rından tevahhuş ederim ve bir milletin yok olmaya 
doğru yöneltilmiş sakim bir politikasının eseri mi 
diyerek şüpheyle karşılarım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Osmanlı btivük bir hata işledi. Türk'ün konuş

muş olduğu lisanı, yazı lisanı olmaktan çıkarttı. 
Yeni bir usan yarattı ve ona «Enderun lisanı» dedi. 
Bu, bir millet için, bence bedbahtlıkların en büyü
cüdür. Türk lisanının Orhun abidelerinde yazılı 
metnini görüyoruz, Orhun abidelerinde, Türk li
sanına başka lisanlardan tasallutun az olduğu ifa
de edilir, Belki bilmediğimiz kaybolmuş lisanlardan 
k^Jimelpr oraya «irrnlştir de biz onun için böyle 
ifadelendiriyoruz; ama sonra Budizm'in Türkler ara
sında yayılması üzerine Sanskritçenin Türk lisanına 
musallat olduğunu görüyoruz. Karahanlılar dev
rinde İslâm dolayısıvla Arança ve bilahara Farsça 
Türk lisanına musallat olmuştur. Fakat Türk lisa
nını arındırmak için de büyük çabalar gösterilmiştir. 

Ali Şir Nevai'nin, Fahrettin Mübarek Şah'm bu 
husustaki çabaları, ta bilmem kaç asırdan beri, 
Türk lisanım arındırma çabalarıdır. Osmanlıda te
essüs etmiş lisanın arındırması çabalarını hepiniz 

I bilmektesiniz. Ben on dakika içerisinde bunları arz 
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etmek imkânına sahip değilim ve üstelik de lüzum
suz buluyorum; ama Türkiye Cumhuriyetinin ku
rulduğu sıralarda Türk lisanı diğer lisanların eriş
mesi icap eden çok bahtiyar, çok mesut bir nok
taya gelmiştir. Bir Falih Rıfkı'nın yazısını, bir Or
han Seyfi'nin şiirini Hasanoğlan köyündeki köylü 
vatandaşım anlar hale gelmiştir. Bu, bir millet 
için bahtiyarlıkların en büyüğüdür; ama Osmanlı'nın 
yaptığı hata aynen tekrarlanmaktadır. 

Türk Halkının konuşmak istemiş olduğu ve ko
nuştuğu lisandan ayrı bir münevver ve yazı lisanı 
doğmaktadır. İşte, Enderunda Osmanlı'nın yarat
tığı ve Seysi ve Nergisi'nin bugün anlaşılması müm
kün olmayan lisanı bugün tekrar hortlatılmak isten
mektedir ve nesiller arasındaki anlaşıhnazhk da bu
dur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1926 senesinde söylenmiş olan ve Türk tarihinin 

en büyük belgelerinden biri olan Atatürk'ün Nut
kunu burada İstanbul Senatörümüz Sayın Feyyat, 
«Ben anlamıyorum.» dedi. İşte bu anlamama, bir 
neslin diğer nesli anlamaması bedbahtlığı, bir lisa
nın en büyük felaketlerinden biridir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Lisanı arılândırmak, yani Türk Halkının konuş

muş olduğu kelimelerden diğer ecnebi kelimeleri 
yavaş yavaş tasfiye ederek, yeni kelimelerden mü
teşekkil yeni bir lisan şekline gitmek başka, lisanı 
zorlayarak Osmanlı'nın yapmış olduğu anlaşılmaz, 
birbirini anlamaz nesiller yaratmak başkadır. Bu
nu. lütfen dikkatle takip ediniz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugün Türkiye'de ırkçılık hepimizin kabul etme

diği, lanetlediği bir husustur ve Türkiye bugün o 
nevi mefhumlarla zaten ayakta kalamaz. Türkiye 
bugün 42 milyon insanın yaşadığı ve «Türk'üm» de
diği mesut bir ülke olmaya yönelmelidir ve mec
burdur. 

BAŞKAN — iki dakikanız var efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Bağla
yayım efendim. 

Türk birbirini ayırt edemez. Ancak, her şeyi 
reddeden, her nevi ırkçılığı veyahut milliyetçi ke
limelerini ırkçılıkla vasıflandıran ve haklı olarak onu 
reddeden bir solun, sadece dilde ırkçılığa kaçması 
hadisesi üzerinde ibrette durmak mecburiyetindeyiz. 

Düşününüz, Türkiye'de bu son derece anlaş
tırma ve uydurmaca yeni bir dil yaratma ve Türk 
nesillerini birbirlerine anlamaz kılma hususundaki 

çabanın, ırkçılığın her nev'ini reddeden soldan gel
miş olmasını calibi dikkat telakki etmek mecburiye
tindeyiz arkadaşlar. Bu inkâr kabul etmez bir ha
kikat Lütfen dikkat buyurun, tamamen sol bunun 
takipçisidir ve uydurma bir dilin, nesillerin birbirini 
Atatürk'ten bu yana geçmiş olan 20 sene zarfında... 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sol süratle ye
nileniyor, sen ayak uyduramıyorsun. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Nesille
rin birbirini yeniden anlamamasına ve Osmanlı'nın 
yapmış olduğu «Enderun lisanı» gibi yeni bir mü
nevver lisanının doğarak Türk Halkının konuşmakta 
olduğu lisanın dışında bir lisan yaratılmasına, azimli 
takipçisi, her nevi ırkçılığı reddeden aşırı soldur. 

BAŞKAN — Lütfen bağlar mısınız efendim. 
FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Bu 

konuyu bilmiyorsunuz, iyi incelememişsiniz Sayın 
Yüce. 

AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Onun 
için, bu ayrıca Sovyetler'de 33 tane Türk alfabesi 
ihdas ederek, Türk lisanım konuşan ülkelerin; yani 
Kazak'ın, Özbek'in, Azerbeycan'Iınm birbirini artık 
anlamamasını temin etmek isteyen politikanın aca
ba bir uzantısı mıdır?.. Gayet tabii ki, bir Türk ola
rak bunun üzerinde şüpheyle ve ısrarla duruyorum.: 
Hepimizin de durması gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben tabii çok uzun konuşulması icap eden bir 

konunun 10 dakika içerisinde bir münakaşa mevzuu 
yapılmasının zorluğunu biliyorum. 

Kültür Bakanlığı Bütçesinin memleketimize ha
yırlı olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Kadri Kaplan, buyurunuz. 

KADRİ KAPLAN (Tabii Üye) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; 

«Lahisi Libas-ı katranı ve hamili tac-ı şeytani ve 
müıtrüd-u rahmeti rabbani olan Kiıstakef alo nam» diye 
başlayan büyük Fatih'in bir fermanı vardır biliyorsu
nuz. Türkçesi şu: «Siyah elbiseler giymiş şeytan tacını 
takınmış, cennetten kovulmuş, cehennem sahibi Kris-
tokefaîo namındaki insan» tiiemek istiyor. 

Gelin birleşelim, Türkçe o noktadan şu Eyle
diğim noktaya gelmiştir. İşte Türk dilinin d'evrlımi 
bu noktaya gelmiş, buma sevinelim. Bunun yerinile
cek bir tarafı yoktur. Gerçekten Atatürk'ün o tarih
te- söylediği nutku anlamak, bugünkü nesiller için, 
kuşaklar için biraz güçtür. Güç olması bir gerilik 
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nakise de değildir, bir boştuk da değildir, bir büh
tanda değildir Türk MOJSeti için. Çünkü, Türk halkı 
o benim köylüm şimdi konuştuğum dili konuşuyor. 
Hayır daha safını konuşuyor ve buna öğretiyor. 
Ondan anlıyorum, düzeliyorum. 

Sayın Demir Yüce arkadaşunı çok zevkle dinle
dim, sakın bundan alınmasın, onun için söylemiyo
rum; ama alınacak hakikaten bir taraf yok. Çok hız
lı gidiyor. 

Bakın tarih yapma, tarih şuuru, tarih bilimi bir 
noktada artık durguniaştı. Daima devrimlerde ileri 
adımlar atılır. Türk dili devriminde de atıMı, dur-
gunîaşryor ve kalıbına oturuyor. Bundan sevinelim, 
Kanuni Sultan Süleyman'ı da alın. «Ben ki, Sultanü 
Selattün ve bürhan-üî havakin ve tacbahı hüsrevâni 
rû^yi zemin» diye başlıyor. Şimdi bunlar tabii çok 
iyi bir duruma geldi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakandan, Sayın Başkanın izniyle bir şeyi 

soracağım, belki cevaplayacaklar, belki de şu anda 
düşünme imkânı bulunamaz; ama tarih turizmi ve
ya tarih bilincinin yapılacağı yerler hakikaten bir 
Malazgirt, bir Alpaslan'ın gelişi, Anadolu kapıla
rının açılışı, bir Sakarya, bir Büyük Taarruzun bu
lunduğu arazi, o günkü silahlarıyla, yerleriyle bir 
Çanakkale. Bilhassa, Sayın Kutluk arkadaşımız bah
setti, bu mevzuda ikimiz de beraberdik. Gönül ar
zu eder ki, mesela, Gelibolu Yarımadası bir tarih 
turizmi olarak açıîabilsin. Türkiye'deki kentleşme
nin o insaf tanımaz elleri bari oraya kadar uzanma
sın da, orası tarihiyFe, yaratılan o büyük milli meıa-
hiriyle gelecek kuşaklara; ama kaç kuşak ilerisine 
ebedi olarak bir şeyler anlatsın. 

Bu nokta Kültür Bakanlığının önemli görevle
rinden hM olması lazım gelir. Diliyoruz, Türkiye'de 
bu türiü bir araştırma yapılsın ve Kültür Bakan
lığı öncülük yapsın. Tarih, onur duyacağımız, büyük 
milli mefahir hazinelerini meydana çıkarsın, topla
sın ve muhafaza etsin. Yarın hepsi kaybolur, gider. 

Değerli arkadaşlar; 
Sayın Çelebi de bir noktaya dokundu. «Acaba 

Bakanlık eskiye tamamen bağlı kalacak veya tama
men eskiden kopup yeni bir yol mu takip edecek 
Bunu anlamak İstiyoruz» dediler. Haklı, hakikaten 
hemen söyleyeyim ki, bugün pek tath bir oturum 
oluyor; çünkü görüyorsunuz, iktidar muhalefet me
selesi hemen hemen ortadan siliniyor. Anlaşılıyor ki, 
Türk kültürü deyince, Türk temeli deyince, özü de* 

yince birbirlerine amansız bazan düşman gibi kesi
len, aslında oümayan arkadaşlar, rahatlıkla aynı şey
leri burada söylüyorlar ve kucaklaşıyorlar. 

Bugün öyle bir oturunı oldu, kimse de birbirin
den pek farklı söylemiyor, aynı şeyler üzerinde ara-
sıra bazı çıkışlar oluyor; ama temelde birleşiyorlar. 

Bu çok düşündürücü, çok sevindirici bir nokta 
aslında; yani bu milletin evlatları nereye mensup 
olursa olsun temelde, özde bir iştiraki var aslında. 
PoStik tesirlerle bunu abartmamak lazım, özde bir
leşmek hızım. 

Değerli arkadaşlar; 
Bir İki noktaya dokunmama bana da izin ve

rin. Şurada galiba 4 dakikam var 4 dakikada topar
layayım. 

Çok yerlerde küütür tanımı yapıldı ve bunun 
tartışmasına da girmek kolay deği! burada. Bunu uz
manlarına bırakmak isterim tabii, benim yetkim dı
şında bu; ama bana munis gelen şekil şu: Dinde, 
dilde, sanatta, sosyal ilişki ve davranışlarda tarih 
boyunca edinilen, oluşturulan değer ve değer yargı
larının toplam ifadesi olur, öğeleri var. Arkadaşlar 
da değindi Dil öğesidir bunun, din elbette öğesidir, 
sanat öğesidir, sosyal ilişki ve davranışlar bunun 
öğesidir, unsurudur. Küttür bunlar üzerine oturur. 
Bunlardan vazgeçtiniz mi, kültür sakat kalır, to
pal kahr. 

O halde, hemen buradan hareket ederek şura
ya varalım. Kültürün bu niteliği kültürü nereye 
götürür?.. UîusaMığa götürür, yerseîliğe görülür, ma-
halileştirir. Kültür deyince, elbette ulusal kültür
den bahsetmek mümkündür. Bunu evrensel boyut
lara ulaştırdınız mı, çağdaş boyutlara ulaştırdınız 
mı, adı uygarlık olur. Kültür ve medeniyet kavra
mım bazıları kabul ediyor, bazıları kabul etmiyor. 
Ben ayrımını kabul edenlerdenim. 

İş böyle olunca, evrensel boyutlu küjtüre bir 
başka unsur da giriyor. Dilden, dinden, sanattan, sos
yal ilişki ve davranışlardan ayrı bilim ve teknoloji 
de giriyor. Onun için, ortaçağ kültürü dediğimiz va
kit, bunun içinde dili, dini, sanatı, sosyal ilişki ve dav
ranışların yanında, ortaçağın bilim ve teknolojisi 
vardır. Evrensel boyuta böyle ulaşıyor. Bu kavram
lar da kullanıldığı vakit, karşılık yapmaya imkân yok. 

Aslında kültür deyince ulusallıktan bahsetmek 
lazım; çünkü özdür, canadır, motiftir, gelenektir, 
vicdan değeridir. Medeniyetin temelindeki ölüler
den kendisini armdırmıştır. Onun için küftür ve me
deniyet karşılaştığı vakit uygarlık, kültür daima hâ
kim kılıyor kendini. 
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Buradan yine büyük Atatürk'ü yine anmak isti
yorum huzurunuzda. Söylediği galiba aynen şu idi; 
o günkü kelimelerle, sözcüklerle ifade etmek isti
yorum. «Milli kültürümüzü muasır medeniyet se
viyesinin üstüne çıkaracağız.» Bunda bir anlayış, bir 
şuur var, bir bilinç var, bir kültürü tanıyış, var, bîr 
küliürün fonksiyonlarım anlayış var büyük insan
da. Arkadan ilave ediyor, «Türkün unutulmuş olan 
büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bun
dan sonraki inkişaf iyle yarının, atinin yüksek mede
niyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır.» Onun
cu Yi! Nutkunda söylediği. 

Bu insan acaba bunu niye söylemiştir diye hep 
düşünürdüm öteden beri; fakat inanılıyor ki, bu in
san bunu tamamen bilerek konuşmuştur. Bir kültür, 
medeniyetin üstüne çüsmadıkça, onunla çatışmadıkça, 
onunla çarpışmadıkça, yeni bir medeniyeti kurması
na imkân yoktur. Nasıl ki, bugün batı medeniyeti 
Yunan ve Latin kültürünün, Hıristiyanlık felsefesiyle 
işlenmesinden, reform ve Rönesanstan geçtikten son
ra bugün bir Batı uygarlığı meydana çıkmış, değişik 
kültürler bir uygarlık içinde toplanmış. Nas:l bugün 
Amerika Bst* uygarlığının değişik. bir yorumunu tem
sil. etmiş ise. nass! bugim Uzakdoğu Budist kültürü
nün üzerinde, çeşitli kültürler üzerinde bir medeni
yeti temsil ediyorsa, nasıl bugün komünist ve sosya
list dünya bir ayrı felsefeyle, bir yandan Slav kültür 
kökenini, bir yandan Uzakdoğu Budist kültür köke
nini »şîeyerek yeni bir uygarlık yaratmak peşindeyse, 
nasıl bugün Afrika ilke! bir kültürü Doğu ve Batı'mn 
uygarlık değerleriyle işleyerek yaratmaktaysa, Türk 
kültürü ele vardn* temelde. Coğrafi ve tarihi değişik
liklere uğramış olmasına karşın, yine de vardır ve 
büyüktür. Değîşik türleri göstermektedir, ama dinde, 
dilde, sanatta, sosyal ilişki ve davranışlarda, büyük 
bir Türk kültürü vardır Uzakşarktan ta Avrupaya ve 
Güneye akan. Bizim de vazifemiz öyle gözüküyor ki, 
(Bizim derken tabii bütün gelecek kuşakları içerisine 
alarak söylüyorum) işte bu kültürü çağdaş uygarlığın 
değer yargılarıyla ve değerleriyle işleyerek, Türk uy
garlığını yaratmaktır. Türk uygarlığı mutlaka yaratı
lacaktır. Atatürk'ün de bu sözünü böyîe anlıyorum. 
Milli kültürümüzü evvelâ bu muasır medeniyetin üs
tüne çıkarmak suretiyle bu uygarlığı yaratmak müm
kün olacaktır. 

İşte, her halde Kültür Bakanlığımıza düşen, evve
la £ayı:ı Bakama da gazetelerde beyanatım okudum, 
bizi hakikaten çok çekici bir noktada topladı konu, 
onun için buralara çıkıyoruz. Kültür Bakanhgımız 

meseleye kökünden yapışırsa, bir taraftan, «Sen ta
mamen eskilere bağlısın, bir taraftan sen tamamen 
eskileri reddediyorsun, yenilere bağlısın» demeden, 
kültür konusunda, gönüllerinden kopan her şeyi or
taya verecek insanları bir arada yaşatabilirse, bundan 
evvel denenen tekdüze kadro oluşturmadan kesinlik
le kaçınırsa, bu insanların bir araya gelmesiyle öyle 
sanıyoruz ki, Türk kültürü kendi öz kaynaklarına 
dayanacak ve bu öz kaynaklarından dilini sadeleşti
recek, yani Türk'e dönerek, dinde laikliği mutlak hale 
getirerek, yani din yoluyla gelen Arap ve Fars kül
türünden arınarak, dinin özünü, İslami, ilahi kaide
lere; (Buna kimsenin hiç bir şey diyeceği yoktur) ta
mamen bağlı kalmasının hiç bir zararı yok, faydası 
da var. Lâikliğe tamamen dönerek, sosyal ilişki ve 
davranışlarla, sanatta da İslami kültürün, İslâm di
niyle beraber bizi aktardığı meselelerden arınıp yine 
Türk'e dönerek, zannediyorum ki, yarının büyük 
Türk kültürünü ve bursu aşarak da evrensel nitelikte 
olan büyük Türk medeniyetini, uygarlığını yaratmak 
mümkün olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Muhte
rem senatörler, böylece Bütçenin fâmii üzerindeki 
gruplar ve şahıslar adına yapılan konuşmalar bitmiş
tir. Saym Bakan, buyurunuz efendim. 

Sayın Bakan, müddetiniz 25 dakikadır. Sorular 
da bu süreye dahildir. Şimdiye kadar bir soru gel
miştir, konuşmanızın sonuna yakın bunu size okuya
cağız efendim. 

KÜLTÜR BAKAN! AHMET TANER KIŞLALI 
(îzmlr Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun saygı değer üyeleri; 

Grupları adına konuşan Sayın Ahmet Yıldız'a, 
Sayın Şerif Tüten'e, Sayın Atıf Benderlioğlu'na, Sa
yın Hüseyin Öztürk'e; kendi adlarına konuşan, kişisel 
görüşlerin: açıklayan Sayın İsmail tlhan, Sayın Meh
met Feyyat, Sayın ismail Kutluk, Sayın Ahmet De
mir Yüce ve Sayın Kadri Kapîan'a teşekkürü bir borç 
bilirim. 

Özellikle, Adalet Partili sayın arkadaşlarımın kul
landıkları ılımlı ifadeler, olumlu yaklaşımlar, kendi
lerine ayrıca teşekkürümü gerektirecek niteliktedir. 

Aramızda elbetteki birtakım anlaşmazlık konulan 
bulunacak, fakat şunu memnuniyetle ifade edeyim ki, 
büyük bir dikkatle dinledim konuşmaları, büyük bir 
ilgiyle dinledim9 şunu memnunlukla saptadım ki, ken
dilerinin, üzerinde en çok durdukları konular, aslın
da bana yönelttikleri en ileri eleştiriler, sözlerimin, 
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gazete ifadelerinin kısalığından olsa gerek, iyice an-
Iaşılmamasından doğmuştur büyük ölçüde. Onun dı
şında, aramızdaki görüş ayrılığı, benim tahminimin 
çok altında kaldığı için kendimi mutlu hissediyo
rum. 

Çok kısa zamandan, sayın arkadaşlar kendilerine 
ayrdan zamanın kısa oluşundan şikayet ettiler; ben 
Bakan olarak bu kadar konuşmaya 25 dakikada ce
vap vermek zorunda olduğum için» izin verirlerse o 
şikayete en çok benim hakkım var. 

Sayın Ahmet Yıldız, «Geçmişi hâlâ yaşatma çaba
larıyla Batıyı taklit çabalan geçerli olamaz» dediler; 
son derece haklılar. Özellikle, hangi geçmiş sorusunu 
sorduğumuz zaman, bunun anlamsızlığı ortaya çıkar. 

Bazı kurumlardan söz ettiler. «Ulusal kültür poli
tikasının saptanması gerektiğini, kültür emperyalizmi
ne yol açan tutumların değiştirilmesi gerektrğini, ku
rumlaşmak gerektiğim, bir devlet arşivinin oluşturul
ması gerektiğini» söylediler; bunlar hep, bizim yap
mak istediğimiz ve Programımızda yer alan husus
lardır. 

Bir öneriyi Sayın Şerif Tüten'Ie birlikte birçok 
konuşmacıda gördüm, ondan da ayrıca mutluluk duy
dum; çünkü o da bizim yapmak istediğimiz, yapmayı 
düşündüğümüz, oluşturmaya çalıştığımız konulardan 
bir tanesi. Hepsi, ismi değişse bile bir yüksek kültür 
konseyinin oluşturulmasından, yüksek kültür kurulu
nun oluşturulmasından yanalar büyük çoğunluğu. Bu
nu da memnunlukla kaydettik. 

Sayın Şerif Tüten, «Devlet sanatçılığı» üzerinde 
durdu; «Bunun sadece maaş baremini 1 nci dereceye 
getirmek için bir araç olarak kullanılmaması gerekti
ğini» söylediler, son derecede haklıdır. Niçin Sovyet 
Rusya'dan tutun da komünist ülkelerden Fransa'ya 
kadar bir tarafta «Lenin Nişanı» vardır biliyorsunuz, 
öte tarafta «Legion d'honneur» vardır; niçin Türki
ye'de bugüne kadar, 50 yılı aşmış bir Cumhuriyet ta
rihimiz içerisrnde bir «Atatürk Nişanı» oluşturulma
mıştır ve uluslararası düzeye ulaşmış olan bazı sanat
çılarımıza bunlar tarafsız bir kurul tarafından niçin 
zaman zaman verilmemiştir sorusunu, her halde ken
di kendimize sormamız gerekir. 

Sayın Benderîioğlu, tecrübeli bir siyaset adamı 
olarak, gerçekten, son derecede yapıcı ve ılımlı bir 
konuşma yaptılar. «Teşkilat yasamızın olmamasına» 
değindiler; haklılar. Önümüzdeki en önemli sorunlar
dan birisi budur. Yalmz bir noktada kendilerine ka
tılamayacağını. I>ediler ki, «Bugüne kadar Kültür Ba
kanlığımızı siyasal çalkantıların etkisinden kurtarıp is

tikrara kavuşturmak mümkün oîmads.» Bunun gerek
çesi olarak da «Teşkilat yasasının bulunmamasını» 
gösterdiler. Birinci sözleri doğrudur, ama gösterdikle
ri gerekçe yanlıştır. Ben o inançtayım. Bu konudaki 
görüşümü biraz sonra açıklamaya çalışacağım. 

Geçmişi unutmak istediğimizden yakındılar. Bu 
yakınmayı daha sonra diğer Adalet Partili sayın ko
nuşmacılarda da gördüm. Benim kültür politikasının 
hedefi olarak yaptığım tanımlamayı da eksik olarak 
değerlendirip, aynı noktaya bağladılar ve dediler ki, 
«Milli kültür ve sanat hiç bir dönemde baskı altında 
olmamıştır.» Ulusal kültürümüz ve sanatımız üzerinde
ki baskılar, sadece içeriden değil dışandan da gelmiş
tir. Bugün bir kültür emperyalizminden söz edebiliyor-
sak, bir olgu olarak söz edebillyorsak, en azından di
limizin soysuzlaşmasından, geçmişteki Arapça ve 
Farsça etkilerinden kurtulurken, şimdi ingilizce, Fran-
sızcadan gelen kelimelerin etkisiyle soysuzlaşmasından 
şikâyet edebilîyorsak, bu belirli bir baskının oldu
ğunu gösterir. Ben Fransa'da öğrenimimi yapmaya 
giderken kadın berberi denirdi, döndüm geldim onun 
adı kuaför olmuş; örnek olarak söylüyorum, hepiniz 
bilirsiniz. 

Sanat ve kültür gelişmemiz üzerinde içten gelen 
baskılar bundan daha az değildir. Gün geçmiyor İd, 
bazı sanatçılarımız, bazı özel tiyatrolarımız saldırıya 
uğramasın. Ben bunu elbette genel saldırı ortamından, 
genel şiddet ortamından soyutlayarak değerlendirmiyo
rum, bu da onların bir parçasıdır, ama ne yazık ki, ön
lenmesi çok daha kolay olduğu halde, önüne geçilme
miştir. Yasaklar, bu baskının başka bir yanıdır. Sine
ma, tiyatro ve diğer sanat ürünleri üzerindeki bu ya
saklar bu baskının başka ve çok somut bir yanıdır. 
Hepsinden de önemlisi Devletin elindeki olanakların 
yanlı biçimde kullanılması; bu baskının en kabul edil
mez olanıdır. 

Sayın Benderîioğlu, Hitit Kursu anıts hakkında ne
ler düşündüğümü de sordu. Bundan kısa bir süre önce 
Avrupa Konseyinin Fransa'nın Bordo kentinde dü
zenlediği konferansa katıldığım zaman; eski Fransa 
Milli Meclis Başkanı, eski Başbakan şimdi yine si
yaset yaşamının önünde gelen kişilerinden birisi olan 
ve yani zamanında da hem milletvekili hem de Bordo 
Belediye Başkanı olan Sayın Jacgues Chaban - Del-
mas'a bizim Hitit Kursu anıtının ufak bir sembolünü 
götürmüştüm, örneğini götürmüştüm. Biliyorsunuz, 
Turizm Bakanlığımız bunu yıllardır gelenek haline 
getirmiştir. Daha ben bunun ne olduğunu kendisine 
anlatmadan evvel kendisi bana «Bunun Hitit uygarh-
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ğını simgeleştirdiğini, ama bugün artık bunun Ana
dolu uygarlığının, birçok uygarlıkların ürünü olarak 
ortaya çıkan Anadolu uygarlığının bir simgesi oldu
ğunu» kendisi bana söyledi. 

Sayın Hüseyin Öztürk ve daha sonra Sayın Kadri 
Kaplan Atatürk'ün «Ulusal kültürümüzü çağdaş uy
garlık düzeyine çıkaracağız» sözü üzerinde durdular 
ve Sayın Öztürk özellikle önce Arap ve Fars sonra 
da batı kültürünün ön plana geçmesinden haklı ola
rak yakındı. 

Sayın arkadaşlar; 
Sayın Hüsamettin Çelebi'nin konuşmasını da daha 

doğrusu sorularını da büyük bir ilgi ile izledim. Ken
disi sordular ve cevabını da kendileri verdiler. Ne ta
mamen geçmişe bağlı, ne geçmişten tamamen kopuk 
bir kültür anlayışı söz konusu olamaz. Bilimsel olmaz 
gerçekçi olmaz. Milli Kültür Derneği için söyledikle
rini ise, daha bir İlavede bulunmaya gerek kalmadan, 
gerek kalmayacak açıklıkta bulduğum için olduğu gibi 
kabul ediyorum. Devletin parası ile çıkan bu dergide; 
zamanın müsteşarı politika yapmıştır. Elbetteki, bu 
durum devam edemezdi ve bundan sonrada devam et
meyecektir. O müsteşarı biliyorsunuz ben göreve gel
dikten sonra kendisine teşekkür ederek, üniversitedeki 
eski görevine iade ettim. Bu iade işleminden birkaç 
gün sonra kendisi istifasını bana yolladı. 

Hangi kurulları kaldırdığımızı soruyorlar. Kendi
lerine kurulların isimlerini okuyayım: Kültür Yayın
ları Kurulu, Halk ve Çocuk Yayınları Kurulu, Ziya 
Gökalp'in 100 ncü doğum yıl Dönümünü Kutlama 
Kurulu, Tercüme Eserler Kurulu, Türk Musikisi Ku
rulu, Türk Sanat Dil Kurumu^ 

Sayın arkadaşlar; 
Bu kurullardaki yer alanların isimlerini okuyarak 

zamanınızı almak istemem, çünkü benim de zamanım 
yok. Üzerinde durmak istediğim daha önemli konular 
var, yalnız bir iki tane örnek vermek isterim. Örne
ğin zamanın Sayın Müsteşarı Profesör Emin Bilgiç, 
aynı zamanda bu kurullarda yer almıştır ve kurulların 
üyesi olarak da bunlardan ayrıca para almıştır ve bu 
kurulların yönettiği yayın organlarında siyaset yapmış
tır; biraz önce sizin verdiğiniz örnek dediğim gibi, en 
ufak bir yoruma gerek göstermeyecek kadar açıktır. 
Profesör Şaban Karataş bu kurullarda örneğin yer al
mıştır ve yüksek trajlı bir gazetemizin hemen he
men tüm fıkra yazarları bu kurulun üyeleri olmuştur. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, yazılı liste rica ediyorum. 
Kimler varsa tamamını yazılı olarak rica ediyorum. 

. BAŞKAN — Tamam efendim, Bakanlık bunu ka
bul ettiler. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI 
(Devamla) — Hay hay efendim, yazılı listeyi sunaca
ğım, 

Sayın Ahmet Demir Yüce hiç kuşku duymasınlar. 
I Çağın gereklerine uygun, ancak kendi benliğinden 

kendi geçmişinden kopmamış bir insandır hedefimiz. 
Eğer gazetelerde yer alan demecimiz içerisinde yaptı
ğım kültür politikamızın hedefi olan insan tanımının 

I dışına da çıksaydılar; diğer açıklamalarımızı da dik
katli okusayddar, bizim bu çağın gereklerine uygun 
insan tanımımızdan hiç bir kuşku duymamaları ge-

I rekirdi, çünkü bunu milliyetçilikle çatışan, geçmişimi
ze bağlılığımızla çatışan bir kavram olarak ortaya koy
madığımızı çok açık olarak göreceklerdir. 

Dil konusunun üzerinde de çok durdukları için 
bir kaç cümle ile de ona da değinmek istiyorum. 1926 
Atatürk'ün Büyük Nutkunu o zaman halkımız anlı
yor muydu? Anlamıyordu. Siz şunu demek istediniz. 
O nutuktan bu yana dilimizi o kadar değiştirdiniz ki, 
arıtma bahanesi iîe bugün anlayamıyorsunuz. Oysa, 
o Nutku o günkü halkımız da anlayamıyordu, bugün
kü halkımız da anlayamıyor. (CHP ve Milli Birlik 
Grupu sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

Halkımızın kullandığı dil değişmemiştir, ama ay
dınların kullandığı dil değişmiştir, aydınların kullan
dığı dil, halkın anlamadığı dil olmaktan çıkıp, halkın 
dili haline gelmiştir. (CHP ve Milli Birlik Grupu sı-

i radarından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Halkın dili 
Yunus Emre'de de var. 

I HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Muha-
I lefeti nasıl yapacak. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI 
(Devamla) — Ona da değineceğim. Ne kadar ilginç
tir ki, Adalet Partili sayın senatör arkadaşlarımız ko
nuşmalarını çok büyük bir dikkatle dinlediğim halde, 
son derece arı bir dil kullandılar. Neredeyse Sayın 
Ecevit'in kullandığı dile yakın bir dil kullandılar, bu
nu da büyük bir memnuniyetle saptadık. 

Halkımız bugün Sayın Ecevit'in kullandığı dili an
lıyor, ama benden önce bugüne kadar çıkmış olan Mil
li Kültür Dergisinin dilini anlamıyor. Cemaatı, ce
miyeti içtimaiyatı anlamıyor, Yunus Emre'yi anlıyor; 
ama Fuzuli'yi anlamıyor. İşte dildeki anlanmamnm 
hedefi budur arkadaşlarım ve ben beklerdim ki, mil
liyetçiliğe içtenlikle inanmış olan Adalet Partili arka-

I daşlanmız, burada çıkıp bu kuşkulannı belirtirken, 
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dildeki özleşmeye, halka dönüşe, Ulusumuzun içinde
ki bütünlüğü sağlamaya yönelik olan bu oluşuma te
şekkür etsinler; eleştirmesinler. 

Sayın arkadaşlarım; 
Çok az kalan zamanım içerisinde izninizle şu mil

liyetçilik konusuna değinmek istiyorum. 
Nedir bizim ulusal kültür politikamız?.. Aslında 

ulusal kültür politikamız değil, ulusal demokratik bir 
kültür politikamız söz konusudur. Burada iki sözcük 
kullandım. «Ulusal» dedim, «Demokratik» dedim. 
Ulusal sözcüğü, ulusçulukla, yani milliyetçilikle, de
mokratik sözcüğü de demokrasi anlayışı ile ilgilidir. 
tkiside iki ideolojik anlayışla yakından ilgilidir. 

Sayın arkadaşlar; 
ideolojileri toplumsal sınıflardan soyutlayanlayız. 

İdeoloji, bir toplumsal sınıfın gereksinmelerine cevap 
veren, ihtiyaçlarına cevap veren tutarlı bir inanç sis
temidir. Bunun bir tek istisnası, milliyetçilikle ilgili 
olarak ortaya çıkabilir. Çünkü, milliyetçilik bunun 
ötesinde belirli ortak koşullan paylaşan bir toplumun 
bazı gereksinmelerine cevap olarak doğmuştur. Do
ğuş noktası aslında kozmopolit imparatorlukların ye
rine, ulusal devletin kurulması sırasındaki gereksinme 
ile ilgilidir. Kökü dışarıda olan, kozmopolit olan si
yasal aristokrasiye karşı, ulusal olan burjuvazinin çı
karlarına, gereksinimine uygun olarak doğmuştur. 

Biliyorsunuz, eskiden yeni bir devlet kurulduğu za
man, ona eğer o devletin içerisinde bir asil aile yok
sa, başka bir devletten kral yollanırdı, tşte milliyetçi
lik bu gereksinmeye karşı doğmuştur; ama neye kar
şı doğarsa doğsun, hangi gereksinmeye cevap olarak 
doğarsa doğsun milliyetçiliğin sınıfları aşan bir yanı 
olduğunu bir yerde kabul etmek gerekir, hiç değilse 
belirli bir sınıfa özgü bir ideoloji olmadığını kabul 
etmek zorundayız. 

Arkadaşlar, 
Milliyetçiliği tutucu olarak da yorumlayabilirsiniz, 

çıkarlarım savunduğunuz sınıfa bağlı olarak, ilerici 
olarak da yorumlayabilirsiniz. Eğer milliyetçilik bir 
toplumsal sınıfın başka bir toplumsal sınıfı sömürme
sini maskelemek, yüzeysel, yapay bir dayanışma sağ
lamak amacını güdüyorsa bu tutucu bir milliyetçilik
tir; ama eğer milliyetçilik bir ulusun başka bir ulus 
tarafından veya başka bir ulusun küçük bir bölümü 
tarafından sömürülmeyi önlemeye yönelikse, bu ile
rici bir milliyetçiliktir. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Eğer milliyetçilik istila, başka ulusları egemenliği 
altına alma emelleriyle hareket ediyorsa, bu tutucu 

bir milliyetçiliktir; ama milliyetçilik, eğer bizim 1974 
yılında gösterdiğimiz gibi, ikinci sınıf muamele gören, 
ezilen bir halkı kurtarmak için, onların ıstı
raplarına son vermek için kullanılıyorsa, bu ilerici 
bir milliyetçiliktir. Bizim anlayışımız ilerici milliyet
çilikten yanadır arkadaşlar. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

İzin verirseniz bir bilim adamı olarak ifade ede
yim. Çünkü, benim için politikacılık geçicidir, ama 
bilim adamlığı kalıcıdır. Bakanlık da geçicidir, mil
letvekilliği de, bir bilim adamı olarak kendi alanım 
olduğu için ifade edeyim; Atatürk milliyetçiliği de 
bu milliyetçiliktir. 

Demokrasiye gelince: Çeşitli demokrasi anlayışla
rı vardır; ama bizim kabul ettiğimiz demokrasi anla
yışı çoğulcu demokrasidir. Çoğulcu demokrasi; o top
lumda çıkarılan birbirinden farklı olan grupların, yani 
sınıfların varlığını kabul eder ve amaç olarakta çı
karları birbirinden farklı olan bu sınıflar arasında 
eşit koşullarla bir mücadele sonucunda bir denge ku
rulmasını kabul eder. Eğer siz, benim Kültür Bakan
lığını büyük ölçüde özerk kuruluşlara dayanır ha
le getirmek isteğimi eleştiriyorsanız, aslında çoğul
cu demokrasiyi eleştiriyorsunuz demektir, çoğulcu de
mokrasinin mantığını kabul etmiyorsunuz demek
tir. 

Ne demektir Devletin kültürü yönlendirmemesi : 
Kültür, bir ulusun kültürü belirli bir ideolojiye göre 
yönlendirilemez demektir. Çünkü, hangi siyasal par
ti olursa olsun, hangi siyasal iktidar olursa olsun mut
laka belirli bir ideolojiden hareket eder. Çünkü, bü
tün toplumsal hareketler, bütün siyasal hareketler be
lirli bir toplumsal tabana dayanır. Napolyon Bona-
part'ın bir sözünü hatırlatmak isterim; damişti ki: 
«Süngülerle herşey yapılabilir, ama üzerine oturula
maz.» 

Sizin ideolojik yönünüz sizin toplumsal tabanınız
la belirlenir. Şu veya bu siyasal iktidarın gidip baş
ka bir siyasal iktidarın gelmesiyle elbetteki siyasal ik
tidarın ideolojik doğrultusunda bir değişiklik olacak
tır. Eğer Devlet kültüre yön versin derseniz, her 
değişen siyasal iktidarla kültürel gelişmemiz, işte bi
raz önce Sayın Benderlioğlu'nun şikâyet ettiği gibi, 
bir türlü istikrar kazanamazsın, kararlılık kazanamaz
sın ve gelişemezsin demektir. Ben bunu söylediğim 
zaman bunun savunmasını beklerdim ki, en çok mil
liyetçiliğe sahip çıkan arkadaşlar yapsınlar, beni bu 
hareketimden dolayı eleştirmek yerine alkışlasınlar. 
Ben beklerdim ki, benim Grupumdan çıksınlar desin-
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ler ki, bugüne kadar sağcı siyasal iktidarlar belirli 
yönde kültür yaşamımızı etkilemeye çalıştılar, sen ge
liyorsun demokratik sol bir partinin temsilcisi olarak, 
hayır ben hiç bir ideolojik yönlendirme olmadan 
özerk kuruluşlara devretmek istiyorum diyorsun, bu
na hakkın yoktur; şimdiye kadar yapılmış olam dü
zeltmek için senin tersini yapman gerekir demeleri 
gerekirken, onlar buna itiraz etmiyorlar da, siz çıkı
yorsunuz niçin Devlet belirli bir ideolojiye göre yön
lendirme yapmıyor diye Kültür Bakanını eleştiriyor
sunuz. İtiraz edeyim ki, bunu anlamak benim için çok 
zor olmaktadır. 

Bir kültür politikasının ulusal olması demek, sı
nıflar üstü olması demektir. Sınıflar üstü olabilmesi 
'için de, tüm sınıfsal ideolojilerden soyutlanmış bir 
biçimde Devletin desteğinden uzak, özerk kuruluş
lar eliyle yönlendirilmek zorundadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, dört dakikanız kaklı 
efendim. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI 
(Devamla) — Teşekkür ederim efendim. 

Sayın arkadaşlar, 

Bizim diğer gelişmekte olan ülkelerden en büyük 
farkımızın ne olduğunu hepiniz benden iyi biliyorsu
nuz. Biz, hiç bir zaman, en azından siyasal anlamda 
sömürge olmamışız. Tam tersine kökü çok eskilere 
giden büyük devletler kurmuşuz. Bunun verdiği bü
yük olanaklara sahibiz. Eğer biz bu kadar bunalım
lı dönemlere rağmen demokrasimizi yaşatabiliyorsak, 
kalkınmakta olan ülkeler arasında belirli bir demok
ratik anlayışı hala sürdürebiliyorsak, bunu eîbetteki 
siyasal geçmişimizin, kültürel geçmişimizin derinlik
lerinde, zenginliklerinde aramak zorundayız. 

Siyasal bakımdan eleştirdiğimiz yanlarımız olsa 
da, kurumlaşmışız. Toplumsal bakımdan kurumlaş
mışız. Hatta ekonomik bakımdan kurumlaşmışız; ama 
ne yazık ki kültürel bakımdan yeterince kurumlaşama-
mışız. Atatürk, doğrudur, bazı konuşmacılar söyledi
ler, dünyada ilk kültür devrimim yapan insandır; ya
ni inşam değiştirerek toplumu daha ileri bir hedefe 
götürebileceğini gösteren, buna inanan, inandıktan 
sonra bunu kanıtlayan bir insandır; ama Atatürk 
Türk Dil Kurumunu kurmuştur, Konservatuvan 
kurmuştur, Atatürk'ün ölümünden sonra diğer Ke
malist atılımlarda okluğu gibi, Atatürkçülüğü, bunun 
biraz da günahı eîbetteki benim paıtimdedir kabul 
ederim, Atatürkçülüğü, Atatürk'ün kendi zamanında 
gerçekleştirdiklerinin bekçiliği şeklinde anlamak ege-
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men olunca, o orada kalmıştır, diğer alanlarda oldu
ğu gibi, kültür alanında da gelişmemiz büyük ölçüde 
durmuştur. 

İşte biz, Atatürk'ün yaptıklarım, kültür alanın
da yaptıklarım bıraktığı noktadan alarak o kurumlaş
mayı tamamlama hedefine yönelmişizdir arkadaşlar. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Programımızda yer alan ve sizlerin değindiğiniz 
bu büyük kültür kuruluşları da bu hedefe yöneliktir 
ve bunların hepsini daha kurulurken olanaklar ölçü
sünde özerk temeller üzerinde bina edeceğiz, destek
çiler olasınız. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri; 

Kültürel gelişmemizin önemli bir dönemecinde bu
lunduğumuz inancındayım. Bu inancım Hükümetimi
ze karşı görüşleri taşıyan sayın sözcüleri dinledikten 
sonra daha da güçlenmiştir. İnanıyorum ki, ilk ba
kışta eleştirdiğiniz, ayrıntılarını iyice incelemek ola
nağını bulamadığınız için eleştirdiğiniz kültür politi
kamızı gerçekleştirmek için harekete geçtiğimizde, onu 
somutlaştıracak önerilerimizi önünüze getirdiğimizde 
bizden desteğinizi esirgemeyeceksiniz. 

Hepinizi saygılarla selamlar, teşekkür ederim. 
(CHP ve Milli Birlik Grupu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efendim^ 
Bir soru var, bunu isterseniz okuyalım, yazılı da 

cevaplandırabilirsiniz. 

Kültür Bakanından 
Van İli Gevaş İlçesi Merkez Mahallesinde Hali

me Hatun Türbesinin çevresinde yazılı ve birer kitabe 
olan yüzlerce büyük mezar taşları 1938 yılında Gül 
sahilinde iskele inşaatında kullanılmıştır. 

Sayın Danışmana hatırlattım sonuç alamadım. 
Birkaç yüzbin lira ile bu taşlar yerlerine konduru

lur ve duvarla çevrilebilir. Düşüncenizi rica. Haberi
niz var mı?... 

Mehmet Feyyat 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI 
(Devamla) — Yazılı olarak cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Muhterem arkadaşlarım, Kültür Bakanlığı müza

kereleri bitmiştin 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Kültür Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 227 554 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarım-* 
za sunuyorum. Kabul edenler..., 
Kabul etmeyenler... Kabal 
edilmiştir. 

111 Kütüphanecilik Eski Eser ve 
Müzecilik ile Folklor Hizmet
leri 361 381 0C0 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum, Kabul edenler..., 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Kültür - Sanat ve Eğitim 
Hizmetleri 181 340 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.., 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtı
lamayan Transferler 364 127 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.., 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bütçenin tümünü oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Kültür Bakanlığı Bütçesinin Türk Mil
letine, Bakanlığa hayırlı uğurlu olmasını dileriz. 

C) GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

19. — 1978 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi : 1/80; C. Senatosu : 1/553) 
(S. Sayısı : 757) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler; 
Şimdi, programımıza göre Gençlik ve Spor Ba

kanlığı Bütçesi üzerinde müzakereleri açıyorum. 
Lütfen Komisyon ve Bakanlık yerlerini alsınlar... 
Bakan ve Komisyon yerini almıştır; görüşmelere 

başlıyoruz efendim. 
Gruplan adına söz alan üyelerimizden, Milli Birlik 

Grupu Adına Sayın Ahmet Yıldız?... Yoklar. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hü

seyin Öztürk; buyurunuz efendim. 

CHP GRUPU ADİNA HÜSEYİN ÖZTÜRK (Si
vas) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; Gençlik ve Spor Bakanlığının seçkin gö
revlileri, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına son
suz saygılarımı sunarım. 

Tüm gençlik sorunlarını kapsayan 'bir amaçla ku
rudan, koordinatör bir görevi olan Gençlik ve Spor 
Bakanlığının spor faaliyetleri yanında gençler için, 
eğitimsel, sosyal, kültürel programlar dÜzenfemtek, ye
tenekleri ve yönsemelerine göre, gençlerimizin yetiş
melerini sağlamak, bu Bakanlığın başlıca görevlen-
rirtdendfa. Ayrıca, gençliğin genel ve özel ihtiyaçla
rının araştırılıp önemle üzerinde durulması Bakan-
Iıâs. çalışmalarında esas teşkil etmektedir. Çağımızda 
beden eğitimi, genel eğitim içinde geniş ve önemü 
bir yer tutmaktadır. Çocuğun moral ve beden geliş
mesinde olsun, öğretim işinde olsun başta gelen 'bir 
vasıta olarak beden eğitimi büyük bir önem 'taşımak
tadır. Sporun insanlarda bejden gelişmesi kadar, ruh 
sağîığındaki olumlu etkisinden başka uluslararası 
maddi ve manevi gücü bakımından değeri de gün 
geçtikçe artmaktadır. Bu ne'denüe 1961 Yılında da 
Gençlik ve Spor Bakanlığı kurularak spor hizmetleri 
Milli Eğitim Bakanlığından alınarak Ibu Bakanlığa 
devredilmiştir. 

Yıllar geçmeline rağmen, bugün her dereceli okul-
Isrnmızda öğrencilerin yaşlarına, bünye özelliklerine 
göre, Ibeden eğitimine tafbi tutulmasına olanaklar sağ-
Inurması yeterli derecede 'başarılmış değildir. Se'behi 
ise, programlardaki açıklığın saptanamayışı ve yeter sa
yıda öğretmen ve tesisin sağlanamayışıdır. Oysa, öğ
rencilerimize fikir gelişme ve 'beceriler kazandırması 
yanında ruh ve beden sağlığı bakımından hir bütün
dük yaratan ibeden eğitimi işinin 'sağlanması Devletin 
en önemli görevi olarak ele alınıp çözümlenmeliydi. 
Daha önemlisi halka spor kültürü verecek ve yaya
cak olanaklar geliştirilmeden gerekli teslisler kurul
madan, gençlerin boş zamanlarını değerlendirecek, 
enerjisini sağlıklı şekilde harcayacak ortamlar yaratıl
madan, finansman kaynakları bulunmadan profösyo-
nel sporun Ibu şekilde yaygın hale getirilmesi yapıl
malıydı. Daha çok amaÜör Sporun geKştirilmesiyie il
gili çalışmalar yapılması, hem ekonomik bakımdan 
rahatlık sağlanmış olurdu ve hem de sporun gerçek 
kaynağı olan geniş bir taban içimle gürleşmiş, olanak
ları çoğalmış ve her halde yetenekli sporcular (bulmak 
kolaylaşırdı. Ayrıca okullarımızda açık ve kapah 
spor safhaları ile semt sahaları, köylerde spor evleri ve 
meydanları gibi kuruluşlarla sporu yaygın hale getir
mek mümkün olabilirdi. 
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Okullarımızda 'beden eğitiminin tesis ve araçlarıy
la beden eğitimi yapılması sağlanmadığı sürece de 
sporda 'başarılı sonuçlar almak, ulusal birliğimizi kı
vançla yabancı ülkelerde ve yarışmalarda temsil et
mek zor olacaktır. Bilhassa altetizme verilmesi gere
ken önemin bugüne kadar gerekli seviyeye uîaştınl-
maması sonucudur ki, tüm yarışmaların kaynağını 
teşkil ©den kondüsyon yönünden iyi yetişmiş elaman
lara kavuşmamız kolay olamayacaktır. 

Bu işleri planlayıp amaçlarını saptayarak prog
ramlarını düzenleyerek su yüzüne çıkarması gereken 
Merkez Danışma Kurulu maalesef başarılı olamamış
tır. Bu kuruü, ya seviyeli bilim ve spor adamlarıyla 
oluşturulmalı veya yüksek spor konseyi kurularak bu 
sorunumuz çözümlenmelidir. 

Bir türîü kuruluş amacına yönelik bir düzene ko
namamış olan, (Gençlik Kültür Merkezi) nin yeni 
baştan ele alınarak bir eğitim sistemi ficinde işleyişi 
sağlanmalıdır. Halkevleri, Halk Eğitim Merkezleri de 
gençlerin spor yapalblleceği, boş zamanlarını değerlen
direbileceği amaçlarda birleştirilerek organize bir ça
lışma kuru!ma?ıdır. Köylerde ise, ata sporları planlı 
ve bilgili bir şekilde organize edilmeli, spor faaliyetleri 
b%ili yönetic'Ierln denetimi altında geliştirilmelidir. 
Tüm kuruluşlara ait tesisîer bir program sistematiği 
içinde spor yapacak herkese açık tutularak gerekli 

«Panaklar da sağlanmalıdır. Atatürkçü görüş ve 
inançla ki sporcuların yetiştirilmesinde halka yapıla
cak önderlikler sonucu ulusal duygusu, manevi gücü, 
fiziksel gelişimi, ruh yapısı sağlam, sporda 'bilgili 
insanlar yönetiminde, sporcular yetiştirilmesi mümkün 
oîacaktır. 

Ayrıca, ülkeye yaygın spor politikasıyla çok sayıda 
insanın spor yapma olanağının sağlanması ve sporun 
her dalında çok sayıda seçkin sporcu yetiştirilmesi sa
yesinde yurt içinde ve yurt dışında tüm spor alanların
daki ulusal yarışmalarda başarılı sonuçlar almamız 
kolaylaşacaktır. 

Ayrıca, ülkeye yaygın politikasıyla çok sayıda in
sanlara spor yaptırırken, bu insanların spor yapaca
ğı alanların ve sahaların da mutlaka daha şimdiden 
planlanıp, programlaştırıhp ele alınması lazımdır. 

Spor Akademisinden her dalda bilgili antrenör, 
monitör, spor hekimi, teknik elemanlar iyi hakem 
yetiştirilme işi ise, spor sahalarında daha iyi sonuçlar 
almamızı etkileyecektir. Bilhassa, hakemlerimizin 
ruh, ahlâk, karakter, fiziki yapı, irade ve zekâ yön
leriyle bir testten geçirildikten sonra bu mesleğe alı
narak yetiştirilmesinde çok olumlu sonuçlar vereceği 
kanısındayız. 

Yaz aylarında tatil ve eğitici dinlenme kampla
rından çok sayıda gencimizin yararlanmasına olanak
lar hazırlamak faydalı olacaktır. Bunun güzel bir ör
neğini 1974 yılında vermiş bulunuyor bu Bakanlık. 
Ayrıca, gençlik kır konakları ve kampları ile, hem 
tabiat ve halkımızı tanımak olanağının yaratılması ve 
hem de açık havada gençlerimizin arkadaşlık duygu
larını ve çeşitli dayanışmalarını sağlayan ortamların 
yaratılmasının faydalarına inanıyoruz. Bütün bu ça
lışmalarda sağlıklı bir gençliğin geliştirilmesi için, spor 
sağlık merkezlerinin kurularak gençlerin bilimsel ve 
sağlık araştırmalarıyla spordaki başarılarını etkileye
cek yetenek ve özelliklerinin saptanması sorununun 
da çözümlenmesinde faydalar görüyoruz. Köy genç
liğinin sağlıklı bir çalışma ortamı içinde yapacakları 
sporların sağlık yönünden programlaştırılmasmm 
olumlu sonuçlar vereceğim sanıyoruz. Kurulacak 
gençlik konseyleriyle ilgililerin birlikte çalışma orta
mı yaratarak gençlere kendi sorunlarının çözümünde 
sorumluluklar yüklemenin eğitsel değerinin büyüklü
ğünü kabul ediyoruz. Ne yazıkki bu arz ettiğim hu
susların çoğu yeterli şekilde ele alınıp çözümlenme
miştir. 

Gelişme, yetişme çağında olan gençlerin içinde 
bulunduğu ortamı göz önünde tutarak beden ruh ve 
sosyal yönleriyle incelenip tanınması ve ihtiyaç duy
duğu yönde eğitmek için iyi yetiştirilmiş yönetici ve 
beden eğitimi öğretmenlerine, onlara rehberlik ya
pacak kişilere ihtiyaç olduğunu kabul ediyoruz. 

Çocuğun eğitiminde, moral ve bedensel gelişme
sinde önemli yer tutan ve etkisi olan sporun daha çok 
jimnastiğin iyi düzenlenmesi ve uygulanmasında sağ
lıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesinin kolaylaşaca
ğı kanısındayız. Bu balamdan her dereceli okulları
mızda beden eğitimi derslerinin konması, programlı 
şekilde işlemesi gerekmektedir. Ayrıca, ülkenin çeşit
li bölgelerinde sportif oyunların yapılması ve çeşitli 
yarışmaların sağlanması için, gençlik merkezleri, lo
kalleri, spor sahaları, dinlenme kampları, izcilik teş
kilatları kurup geliştirmek de önemli sorunlarımızdan-
dır. Gençlerin boş zamanlarını değerlendirmek, kötü 
alışkanlıklarından alıkoymak ancak, bu kuruluşlarla 
yaratılacak ortam içinde ve olumlu faaliyetlerle müm
kün olacaktır. 

Üniversitelerimizin mediko - sosyal merkezlerin
den de faydalanarak gençlerimizin ruhsal, bedensel 
ve sosyal yönleriyle incelenip tanınması özellikleri, 
yetenek ve istekleri iyi saptanmalıdır. Yapılacak prog
ramlar sporda ve eğitimde bu esaslara göre gelişti-
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rilmelidir. Gençliği tahrik eden konular saptanmalı 
ve çözümü bu bilimsel incelemelere göre yapılmalı
dır. O zaman gençliğin bugün içinde bulunduğu ve 
yetişkinlerle karşıt düştüğü ve tedirginlik, güvensizlik 
içinde bulunmasını etkileyen, kendilerine değer veril
mediğini sanarak normalden sapmalan ve bulunduğu 
ruh sıkıntılarından kurtarılmaları da mümkün olacak
tır. 

Ülkedeki ve dünyadaki tüm gelişmelerden en çok 
etkilenen gençliktir. Çünkü, gençlik hassastır ve ra
dikal gençlik çağı atılımları içindedir. Gençliğin ça
lışanlardan yana olması idealciliği de bundandır. Hak
larım başkalarınınkine sahip çıkarak araması, ülke kal
kınmasında görev alma hevesi, sorumluluk yüklenme 
hislerinin canlılığı göz önünde tutulursa, gençlerle an
laşmak ve gençlik sorunlarını kolayca çözmek müm
kün olacaktır. Gençliğin mevcutla yetinmediğini bil
meliyiz. Ona göre gereksinmelerine ortam ve olanak 
hazırlamalıyız. 

Türkiye'deki büyük kültür değişmesi, ekonomik 
ve kültürel farklılıkların etkisiyle oluşan ortamda 
Anayasa düzeni içinde yasalar, tüzükler ve yönetme
liklerle gençlerin isteklerinin bağdaştırılması tamamen 
bilimsel çalışmalarla mümkün olacaktır. O zaman 
olaylara konacak teşhis ve çözüm yolları da kolayla
şacaktır. Böylece karakterli iyi vasıflı, hukuka saygılı, 
kendine güvenen, ulusunu ve ülkesini seven insanlar 
olarak gençlerin yetişmesinde görevli bir kurum olan 
Gençlik ve Spor Bakanlığının görevleri de kolaylaş
mış olacaktır. 

Ülke çapında okullar arasında atletizm, voleybol, 
basketbol, güreş, boks, eskrim, bisiklet, masa tenisi, 
okçuluk, judo, tekvando, halter, su sporu, dağcılık, ka
yak, buzhokeyi, vücut geliştirme gibi yarışmalar dü
zenlemek, yetenekli kişileri seçip uluslararası yarış
malara gönderebilme olanakları sağlanmış olacaktır. 

1938 yılından beri ülkemizde kıt imkânlar içinde 
faaliyette bulunan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün, gençlerimizin fizik ve moral bakımından yetiş
mesini, devrimci ve ulusal bir amaçla göreve hazır
lanmalarını yürütme, çabaları yetersiz kalmıştır. Hem 
gençlerimizin hem de halkımızın boş zamanlarını de
ğerlendirme bakımından oyun, jimnastik ve çeşitli spor 
faaliyetlerini yöneten bu teşkilatın gün geçtikçe göre
vi büyümede ve önemi artmaktadır. Bugün sporun ana-
kucağından üniversiteye kadar ve daha sonra da in
sanların yaşantısı boyunca devam etmesi çağımızın 
bir gereği olarak önem kazandığı dikkate alınırsa, 
spor tesislerine yapılacak yatırımların önemle ele alın
ması gereğine inanıyoruz. 

I Türkiye'de spor faaliyetlerinin daha bilimsel bir 
I sistem ve programla düzenlenmesinin gereğine inanı

yoruz. Bugün büyük sıkıntılar içinde olan spor ku
lüpleri bir federasyonda birleştirilmelf ve güçleri ar
tırılmalıdır. Bu federasyonlarda temsilcilikler bulun
malı ve yönetim gücüne katılmalıdırlar. Spor birliği 

I kurulmalı, sporun yönetiminde de bu teşkilât söz sa-
I hibi olmalı ve Devletin gücüne katkıda bulunacak bir 
I kuruluş haline getirilmelidir. Ayrıca bu kuruluşların 
I yardımıyla sporcu ve yöneticilerin sigorta edilmesi 

sağlanmalı, ulusumuza devamlı şampiyonluk kazan
dıran sporculara emeklilik aylığı bağlanmalıdır bu 
büyük bir teşvik olur. Spor vakfı geliştirilmeli, eko-

I nomik olanaklar içinde Anayasamızın hükümlerinden 
I olan özel yetenekli fakir gençlerin eğitimindeki ge

lişmeleri etkileyecek ortamlar yaratılmalı ve böylece 
I büyük sporcuların yetiştirilmesi sağlanmalıdır. 
I Kredi ve Yurtlar Kurumu bugünkü özel hüküm-
I terinden ve tüzel bir kişiliği içindeki çalışmanın do-
I ğurduğu sakıncalardan kurtarılması için bir kısmı 
I Milli Eğitim Bakanlığına, bir kısmı da üniversitelere 
I devredilmelidir. 

I Ayrıca, Yurtlar Kurumunun bilhassa yüklendiği; 
yurtların daha çok ağırlığını taşıyan Gençlik ve Spor 

I Bakanlığı ise, o yurtların tüm sorumluluğunu üzerine 
almalıdır. 

Bu yurtlar sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri 
bakımından gençlerin eğlenecek, dinlenecek, boş za-

I manlarım değerlendirecek, özelliklere kavuşturulma-
I lıdır. Bu bakımdan yurtların yeniden hukuksal bir dü-
I zene konması, bugünkü denetimsizlikten ve başıbo

zukluktan kurtarılması gerekmektedir. Bu yurtlarda 
homojen bir grup oluşturulmalı, sosyal dayanışma
lar sağlanmalı, iyi bir yönetim içinde yetişmeleri ve 

I barınmaları bir düzene konmalıdır. Bugünkü kanlı 
I olayların kaynağı oluşundan bu yurtlar kurtarılmah-
I dır. Yurtlardaki boş kapasiteler doldurulmalıdır, 
I yurtların kapatılmasıyla öğrencilerin çoğunu mağdur 
I eden, başta Genel Müdür dahil tüm yöneticiler hak

kında soruşturmalar açtırılarak, mutlaka bunlar işîe-
I dikleri suçlardan ötürü cezalandırılmalıdır. 

I Sayın üyeler; 
I Gençlik olayları dışarıdan görüldüğü gibi, bir bü

tün içinde düşünülüp değerlendirilemez. Hele, yasa 
dışı olayları, gençlik olayları kabul etmek, ne aklen, 
ne de mantıken mümkün değildir. Hele çoğunluğu 

I Atatürkçü, Cumhuriyetçi ve devrimci olan gençleri-
I mizi, imgeci (Hayal perest) bir görüşle milliyetçi cep-
I helere ayırarak, okulları yurtları bombalayan, cadde-
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lerde vatandaşlarımızı vuran, cinayetler işleyen ko
mando denilen suçlu gençlerle bir tutmanın olanak 
dışı olduğunu açıklamak isteriz. Bunu soldaki, aynı 
kanaatteki insanlar yapıyorsa, onları da bağışlamayız. 
Bu cephecilik zihniyetini, komandoculuk oyunlarının 
yurtlarda, okullarda, ülkü ocakçı ve komando düşün
cesine sahip kişilerin işledikleri suçları dikkate ala
rak, bunların derhal temizlenmesinin ülke yararına 
ulus yararına olacağı kanısındayız. Hele, beğenme
dikleri düşün ve davranışta olan gençlere karşı, bu 
kesimin eylemlerinin yasalara ters düştüğünü dikkate 
alarak bunların üzerine önemle gidilerek, bilhassa 
yurtların bir huzur ve rahatlıkla kalınan can güven
liği sağlanmış yerler olmasında Gençlik ve Spor Ba
kanlığına düşen görevin büyüklüğünü bilerek yar
dımcı olmak kararındayız. 

Bu yurtlarda kalan komandoların çoğu, kendin
den başka düşüncede olan arkadaşlarını bu yurtlara 
koymamak için her türlü çareye başvurmuş, işkence 
odaları kurmuş, her türlü silahı rahat rahat kullan
mışlardır. Bin mevcutlu yurtta 200, 300 kişi kalmak
tadır ve bunlara günlerce, aylarca, yıllarca cephe ik
tidarı göz yummuştur ve bu göz yumuş, Türkiye'de 
üniversite gençlerinin yurtlardan yoksun bıraktığı için 
evlerde, bodrumlarda, otellerin bodrum katlarında 
barınmak zorunda bırakmış veya okuyamadığı için 
yer bulamadığı için köyüne, evine dönmek zorunda 
bırakmıştır. Onun için yalnız bunların başında olan 
yöneticiler değil, diğer çocukların okumasını, yurt
lara girmesini önleyen, bu komando denilen eşkiyanın 
da mutlaka kökü kesilmelidir. 

Beni sabırla dinlediğiniz için gerçekten bu büyük 
konuda daha çok söylenecek şeyler olmasına rağ
men, zamanın azlığı nedeniyle daha fazla zamanınızı 
almayacağım. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Milli Birlik Grupu adma Sayın Ah

met Yıldız. 
Buyurun efendim. 
MB GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (Tabii 

Üye) — Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arka
daşlarım; 

Eskinin yüzyıllarının gelişim sürecinin uzunluğu
nu birkaç yıla sığdıran çok hızlı devrimsel değişim 
çağım yaşıyoruz. Bilimsel bulgulardan ve teknolo
jik devrimden kaynaklanan çağcıl, hızh oluşum ve 
değişimler, tüm görenek, gelenek, alışkanlık ve 
hatta inançlarda, sarsıcı etkiler yapmakta ve bir
çok yeni değerler oluşturmakta türlü yeni ilişkiler 
geliştirmektedir. 
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Tarihin akış hızım büyüten ve dünyayı kücülte- . 
rek ülkelerarasındaki etkileşimi çok yoğunlaştıran 
bu olgunun oluşturmakta olduğu yeni insanlarla, 
eski kuşaklar arasında çağcıl gelişmelere öncülük 
edenler ve onları benimseyenlerle, onlara göre ye-
nileşemeyenler arasında ve çağa uyacak sistemleri 
geliştirmek isteyenlerle, var olanı sürdürmek iste
yen tutucular arasında görülen uyumsuzluk bizde 
giderek daha da büyümektedir. Çağcıl oluşumun 
geliştirdiği iki çok önemli olgu da her yerde belirgin
dir. 

Birincisi : Parlamento dışı muhalefettir. Gele
neksel kurumlardan olan parlamentolar, gereken 
hızlı yenileşmeyi sağlamada gecikmeleri .oranında, 
onun içindeki muhalefetin topluma doyum sağlaya
maması dışında bir muhalefet gereksinimi yarat
maktadır. Bunun somuta yansıması da işçi ve mes
lek örgütleriyle türlü kamusal kuruluşlar aracılığı ile 
oluyor. 

İkincisi : Çağımız bir bakıma da gençlik çağı 
olmuştur. Her yerde gençlik, eylemleri iktidarla
rının konulara yaklaşımlarına göre değişen çap ve 
şiddette sürüp gitmektedir. İşte, bütçesini görüş
mekte olduğumuz Bakanlık, böyle bir toplum ke
siminin sorunlarına çözümler üretmede önemli kat
kılarda bulunmayı üslenmiştir. Biz Bakanlığın za
ten çok yönlü çıkmazlar içinde bocalayıp duran 
Türk sporuyla ilgili görevlerinden çok, gençliğe iliş
kin işlevi üzerinde önemle durmak istiyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Görünürdekinin çok ötesinde bir işlevi ilk ba

kışta algılanan, algılanabilenleri çok aşan görevleri 
ve güncel durumumuzda da olağanüstü nitelik ka
zanan bir önemi olan Gençlik ve Spor Bakanlığının 
gençliğe yönelik uğraşlarına yerindetikli önlemlerin 
ve çözümlerin saptanabilmesi için önce duruma, 
gençlik durumuna, doğru ve gerçekçi tanımlamalar 
koymalıyız. 

Sayın arkadaşlarım; 
Gençliğin içinde bulunduğu durum ve koşullar: 

Genç kimdir, önce onu tanıyalım?.. Gençlik en 
coşkulu, en doyumsuz, gelecekten en çok pay iste
yen, inançları uğruna en bağnazca atılımlarda bu
lunabilen, yaşadığı toplumda söz sahibi obuayı öz
leyen, çıkar ilişkilerine en az bulanmış, kurulu 
düzenin alışkanlıklarına en az kapılmış, duyguları 
ve düşünceleri lekelerden en arınmış, daha iyi ya
lınlar için en yoğun arayış içinde olan ve yurdun 
yarınları için simgeler oluşturan bir toplum kesimi-
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dir. Gençlik, tek yönlü tekelci sistemlerin tepeden 
inmeci güdümlü olmayan hiçbir ülkede tutucu ola
maz. Ancak böyle tekelci sistemlerde gençlik tutu
cu olabilir. Tersine siyasal partilerin en solunda, 
en ilerisinde ve en devrimci kesimlerim oluştururlar. 
Bu nedenle, tüm devrimciler gençliklerini siyasal 
savaşımın önünde bulundura gelmişlerdir. 

Atatürk de Cumhuriyeti ve devrimleri Türk genç
liğine emanet etmiştir. Çağımız olguları içinde 
özel bir önemi olan gençliğe yönelik tutumlar için 
seçkin bilim ve devlet adamlarının uyarıcı görüşle
rine de kısaca değinmek istiyoruz. 

Eski Fransız Başbakanı Mendes France, «Reji
min yönüyle gençliğin eğilimleri arasında bir ayrıl
ma olduğu andan itibaren felaket yakındır.» diyor 
ve otoriter eğilimlerin gençleri isyan ettirici etkile
rine değiniyor. Bizim gibi çevrelerin bir türKi an
lamadıkları uyandır bu. 

Bir Birleşmiş Milletler raporunda «Gençliğin şim
diki sabırsızlığı yapıcı yollardan yönlendirilemezse, 
kuşaklar arasındaki uçurum genişleyecek ve ölçüsü 
şimdiden kestirilemeyecek bunalımlara yol açacak
tır» diyor. Yıllardır bizim de savunduğumuz görüş 
bu idi. 

Fransa'da Başbakan ve Milli Eğitim Bakam Ed-
gar Faure, «Öğrencilerin eylemi ne bir avuç yöne
ticinin enerjisi diye, ne de şiddetten haz duymakla 
açıklanamaz. Bunun kaynağında ağır bir rahatsız
lık vardır.» 

Yetkin bilim ve devlet adamlarının paylaştıkları 
kamya göre, kimi gelişmiş ülkelerde sanayi uygar
lığının kör aygıtına karşı, mekanizmasına karşı or
taya çıkan şey bilimsel ve teknik devrim çağının 
insancıl özelliğidir. Bu savaşım vardır dünyada. 
Bu tanımlamaya göre işçilerin hak savlarının, iddia
larının, memur araştırmalarının ve öğrenci istek
lerinin ortak katsayısı, var olan yapıya ödün yerine 
tarihsel oluşuma katılma, ekonomsal, siyasal ve 
ekinsel, kültürel planda geleceklerin bağlı olduğu 
kararların alınmasına katılma gereğidir. 1968 - 1969 
eylemlerinin temelinde yatan gerçek budur. 

Yine o bilim adamları, henüz başlangıcında ol
duğumuz, (altını çizerek bu görüşü sunuyorum) 
teknolojik sarsıntının oluşturacağı daha hızlı bir 
devrim uyarması, giderek büyüyen sapmalara ve 
daha korkulu gelişmelere dönüşmesi ya da akılcılık 
egemen olursa, tümden tersine bunları yerecek bir 
değişim dönemini aşması olasılığı gençliğe yönelik 

tutumu belirleyici olacaktır. Asıl belirleyici bu ola
caktır. Soldan korku, yine akılcı solla karşılaşırsa, 
akılcı olur bu görüşe göre. 

Komünistinden kapitalistine değin, bütün ülke
lerin liderleri, bilim adamı ve uzmanlarının görüş
lerine uyan önlemlerle gençliklerinin bunalımlarım 
gidermekte başardı olmuşlardır. Asd nedenin ön
ceki görüşleri içinde yaşadığı koşulları beğenmemek, 
çare sandıkları görüşleri egemen kılarak ancak daha 
iyi bir düzeni kurma eğiliminden kaynaklanan genç
lik olaylarının gerçek niteliğini, mahiyetini kavraya
mayan geçmiş iktidarlarımızın desteklediği baskıcı 
gruplarla kimi güvenlik kuvvetlerini, karşıtlarım 
ezmek için kullanması, tepkileri isyana dönüştür
müştür. 

Bugünkü düzenin inatlaşıp böylece sürdürülme
sinde, üniversiteleri ve gençleri suçlamak, dışarıdan 
güdüldüklerini söylemek, tüm iyi isteklerde bulu
nanları komünist yaftası yapıştırmak ,coşkulu genç 
insanlardan birinin yanında öbürünü düşman görün
mek, birer eğitim dükkânı olan özel okulları ya
şatmaya çalışmak ve böl, yönet taktiğim uygulamak 
bizdeki durumu çok karmaşık hale sokan başlıca 
nedenler olmuştur. 

Fransa'daki Oksidan Derneği kapatılırken, biz
deki karşıtı desteklenir ve onlar da değil de, onların 
saldırdıkları insanlar saldırıya uğrarsa, suçlanırsa ve 
CIA'nın öğütlediği üzere yarı askersel örgütlerin ye
tiştirilmesine yıllarca göz yumulursa olacağı odur 
işte. 

Başlangıçta rejimsel ve ideolojik yönü hiç de ağır 
basmayan, somut sorunlara ve onların en iyi çöze
cek yöntemler arama niteliğindeki gençlik olaylarım 
sonradan dehşetle yakındıkları biçime dönüştürme
de Sayın Demirel iktidarlarının tutumları baş etken 
olmuştur. Kimi örnekler, iktidarın olay çıkarma
ya, sanki çdonayan yerlerden hoşlanmadığı izleni
mini vermiştir. Kabul etmek istemediğimiz bu izle
nimi doğrulayan iki ibret verici örnek vermek isti
yorum. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde olaylar olmu
yordu. İki kez araştırmaya gittik, beğeniyle dön
dük. Hemen arkasından o bildiğiniz öyküler, rek
tör değişimi, küçümsemeler, olaylar başladı. 

Trabzon'da bir eğitim fakültesine gittik, hepimiz 
çok beğendik karma bir ekipti, olay çıkmıyordu. 
Biz döndük; hemen o müdür, yöneticiler hepsi de
ğişti. Ondan sonra da olaylar başladı. 
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Arkadaşlarım; 
Hepimizin sorumluluğu bulunan, pek çok kim

senin bilerek ya da bilmeyerek rol aldığı ve iktidar
ların başrolde bulundukları Türkiye dramının son 
perdesini kapatmaya çalışırken, onun acıklı sahne
lerinin oynandığı gençlik kesiminin sorunlarıyla il
gili hata ve yanlışlar saymakla bitmez. Türk genci
ni doğasına, niteliklerine ve ulusal geleneklerine 
tümden aykırı bir konuma sürükleyen gidişin göz
lenen belirtilerini tammlamaya korkunç sözü bile 
yetmez. Gerçekten ezebildiği insanların kanları ile 
beslenen emperyalizmin, gücünü insanlık düşman
lığından alan faşizmin, türlü gericiliğin ve anamalın 
buyruğuna sokulmak istenen Türk gençliğini birbi
rine kırdırmayı, kimi yüce kavramların kandırıcı-
Iığıyla kutsal bir dava niteliği de gösterenlerin genç
lere sundukları zehirlerle onları birbirlerinin kanla
rına susamış hale getirmeyi başarmışlardır. 

Arkadaşlarım; 
Gençleri uygar düşünsel yarışma yerine, en il

kel bir boğuşmaya sürükleyerek yarınlarımıza kıy
maya yönelmiş gidişe dur demek, onun uğursuz 
birikimlerinden toplumumuzu arıtmaya yardım ede
ceğine inandığımız görüşlerimizi de özet olarak su
nacağız. 

Her şeyden önce gençlik olaylarım sosyo - poli
tik oluşumdan, toplumun sosyo - ekonomik yapı
sından kaynaklanan etkenlerle daha da belirginle
şen çelişkilerden, yakın çevrelerin etkilerinden ve 
geleceğe ilişkin özlem ve kaygılarından soyutlaya
rak ele almak isteyen, hatta bunları salt kolluk işi, 
zabıta işi ya da sağ - sol çatışması gibi çok kaba 
görüntüsel kanıtlara indirmeye çalışan görüşlerin 
etkilerinde kalınmadan sorunlar ele alınmalıdır. 

Yeni düzen kurma isteminin en güçlü ve yay
gın özlem olduğu çağımızda, iktidarın tutumu en 
belirleyici etkendir. İktidar - toplum dengesinin ik
tidar aleyhine açıkça bozulduğu halde iktidarın düş
mesi olasılığı bayram sevinci yaratacak birikimler 
yarattığı halde çekihnemekte inatlamanın tüm top
luma, özellikle gençlik kesimindeki tepkilerini yaşa
dık. Bundan ders alındığını umarız. 

Böylece iktidara ve tüm yöneticilere yaraşan 
gerçekçi tutumun, gençlikle halkı bütünleştirme, top
lumla, kendisi ile yabancılaşmaktan koruyarak onu, 
devlete ve topluma, gençliğe gereken yeri ve yet
kileri vermek olduğunu bundan sonra uygulama
da da görüleceği umudundayız. Sayın Bülent Ece-
vit'in deyimi ile; «Devlet gençlikle, gençlik de top
lumla bağdaşma yolunu bulmalıdır.» 

Atatürk'ün, 30 Ağustos 1924'te Dumlupmar'da 
gençliğe şu seslenişi bugünkü yöneticilere doğruyu 
gösterdiği inancı ile yeniliyorum: 

«Ey yükselen yeni kuşak, gelecek sizindir. Cum
huriyeti biz kurduk, onu siz yükseltecek ve sürdü
receksiniz.» 

Bu seslenişten esinlenen ve gençliğinden korkma
yanlar Atatürk'ün Bursa demecini yalanlamaya ve 
Gençliğe Hitabesini çarpıtmaya uğraşma yerine, 
gerçekleri, onların gereklerim yapmaya çalışır. Ger
çekten onlardan korkmayanlar Atatürk'ün olumcul, 
pozitif, akılcı ve pragmatist ilkeleri ile çağdaş dün
ya bileşimini, sentezini benimseyip gerçekten ya
rarlı çözümleri uygulamaya çalışmalı ve bunları top
luma da benimsetmelidir. 

Öbür yandan şiddet eylemlerine kapılarak, (genç
ler için söylüyorum) dünyayı öğrenmeden onu de
ğiştirmeye kalkışmanın halka karşın halk devrimini 
gerçekleştirmeye girişmek gibi ırmağı yatağından 
dışarıya akıtmaya çalışmanın da devrimcileri top
luma yabancılaştıracağını, ya da en azından onları 
bölerek birbirine düşüreceğini gençlerimize anlata-
bilmeliyiz. 

Sayın arkadaşlarım; 

Çağımızın gençliği her yerde kurulu düzene kar
şı en azından kuşku içindedir. Bu kuşku için iledir 
ki, o düzene göre işleyen otoritelere karşı çıkarak 
komünistinden kapitalistine değin, sürekli tartışma 
ve eylemlerle toplumsal oluşum diyalektiğinin karşı 
tezini temsil etmektedir. Toplumsal oluşum diya
lektiğinin karşı tezi artık bugün çağımızda gençlik
tir. Bu suretle geleneksel demokrasinin kamuoyunu 
oluşturan tartışmalı yönetim yönteminde eskiden alı
şılmamış yeni bir biçim oluşmaktadır dünyada. Bu 
yöntem ve biçimde düşüncelerine yer verilmeyen bir 
toplumda kendini özgür saymadığından, otoriteye 
karşı gelen gençliği sindirmeye, eylem serbestisini 
kısıtlayıp dinamik çağın uyuşturulmuş taze kanı ha
line getirmeye, toplumun en canlı gücünü kötürüm-
leştirmeye çalışma yerine, ona toplumsal oluşum 
diyalektiğinde karşı tezi temsil ettiği kabul edilerek 
çözüm olabilecek bileşimi, sentezi bulmaya ve di
yalogun bir yanı olarak yaratıcı gücünü göstermesi 
için olanak verilmelidir; ancak sentez böyle yapıla
bilir. Yaşadığı çağın dinamiği ve geleceği olan 
gençle ilişkide en etkin yöntem, diyalok olduğu
nu hükümet, öğretmen, anne - baba, hepimiz anla
malıyız artık. 
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Her genç için doğal sayılması gereken düşler ev
reninin karanlık romantizmine saplanmaktan kurtu
lup, yarının yöneticisi olarak toplumu peşinden sii-
rükleyebilmesi için, yaşadığı toplumun gerçeklerini 
algılayabilen, idrak edebilen, onlara doğru açıdan 
bakabilen bir yetişkinliğe ulaşarak yaşam savaşın
da daha başarılı olabilmesinde bir önceki kuşağın 
kendi sorumluluğunu kavramış ohnası çok önemli
dir. 

Yannın önderleri, toplumun geleceği olacak 
gençler o toplumun gerçekleriyle yoğurulmah, ey
lemleri içinde olgunlaşmalı ve toplumsal yönlendirme 
eylemleriyle de bir duygusal özdeşleşmesi sağlan
malıdır. Bunda yetişkinlere çok önemli görevler 
düşmektedir. 

Şu gerçek tüm anlamı ile kavranıp benimsenme
lidir. Gençliğin beğenmediği ve kendi rolünü yap
masında olanak tanımayan tutum ve düzenlere karşı 
tepki göstermesi, bu tutum ve düzenleri sürdürme
de inat edenlere karşı da baş kaldırması, çıkar tut
kularına bulaşmamış delikanlılığın gençlik heyecan 
ve deviniminin eyleme yansımasıdır. 

Gençlik ve politika: 
Sayın arkadaşlarım; 
Çok yönlü tartışmalara konu olan ve çoğu kez 

de asla gerçekçi olmayan yorum ve yaklaşımlara 
konu olan gençlik - politika ilişkisi üzerinde de bi
raz durmak isteriz. 

Parlamento dışı grupların en etkini sayılan genç
liğin, iç politikayı, toplumsal kalkınma konuları
nı ve dış ilişkileri etkileme görevlerini yerine getir
mesi demokratik rejimlerde ülkelerin gidişine olumlu 
bir katkıda bulunmasını, rejime inanan, yahut inan 
besleyerek kurallarım öğrenip içine sindirmesini ve 
sorumluluk bilincini geliştirmesini sağlar. Böyle 
bir işlevi üstlenirse bu olgunluk gelişir bir gençte. 
Bizim gibi gelenekçi aileden gelen baskılara boyun 
eğmesinin, toplum içindeki etkinliğini kısıtlamanın, 
söz hakkının ve eylem alanım daraltmanın oluştura
cağı gençlik, hoşgörmezlik, otoriteye kesin ve tar
tışmasız itaat, kurallara körükörüne bağlılık, dog
matizme kapılma, sevgi ve anlayış yerine güç ve 
kuvvete önem verme, önyargılı, kendilerini ve 
gruplarım öbür toplum kesimlerinden üstün tutucu 
bir kısırlığa itici yönde bîr kişilik oluşturmaya zor
lamış olur. 

İşte gençlikte asıl bu kötü kişiliğin oluşması, be
lirttiğimiz olumsuz davranışlardır. Birçok ünlü ki
şinin paylaştığı bu görüşü kabul edemeyen Osmanlı 

kafalılarımıza, gençliğin politika ilişkilerinin neliği 
ve önemini kavratmak olanaksızdır. Bu olguyu kav-

, ramaymca gençliğin politikadaki... 
BAŞKAN — Efendim, iki dakikanız kalmıştır. 
MB GRUPU ADINA AHMET YILDIZ (De

vamla) — Bunlar içinde önce okulunu bitirsinler, 
sonra politika ile uğraşsınlar, üniversitelere politika 
sokulmamalıdır türünden insanların bir yönünü sıkı 
sıkı sarmalayıp kötürümleştirirken, öbür yönlerini 
geliştirmeyi öngörmek, insanı sakatlamak ve evren
sel etkileşimden genç kafaları soyutlamak gibi akıl 
ve mantık dışı savlar ileri sürenler de vardır. Bir 
yanım kötürümleştirecek; uğraşmasın, kör kalsın. 

Aslında olanaksız bir kuruntu halinde kalması 
kaçınılmaz olan bu tür tutumlarda bulunanlar ken
dilerine güvenmeyen ve savundukları görüşleri kabul 
ettiremeyeceklerini bildiklerinden serbest tartışma
lardan kaçınanlardır. Bunların çoğu kendi çocuk
ları ile bile tartışacak bir düşünsel hazırlıktan ya da 
doğruları kabul edecek, olgunluktan yoksundurlar. 
Çocukları ile konuşamazlar. 

Sayın arkadaşlarım; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 

görüşlerimizi dört öneri ile bitirmek istiyoruz: 
1. Son yıllarda büsbütün kaygı verici hal alan 

geleneksel spor dallarında bile bizi çok mahcup du
ruma düşüreduran sporumuz köktenci bir tutum ve 
değişimle her türlü kayırıcılığa da son vererek, 
tümden ele alınarak sürüklendiği çıkmazlardan bir 
an önce kurtarılmalıdır. 

Amatör, yaygın spora da büyük önem verilme
lidir. 

2. Gençliği bunalıma sürükleyen bütün neden ve 
görüntülerden, toplum hızla arınmalıdır. İşgal altın
da tek yurt ve zorba egemenliğin de tek... 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, müddetiniz dolmuştur, 
lütfen efendim. 

MB GRUPU ADİNA AHMET YILDIZ (Devam
la) — Bir dakika, bitiriyorum zaten. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın dahi söylediği gibi, 
yan tutan ya da kışkırtan polis görevlilerine de özel 
önem ve dikkat verilmelidir. 

Yurtlar ve Kredi Kurumu, kuruluş amacına yöne
lik biçimde yeniden düzenlenmelidir. 

3. Bütün gençlik kesimleri ile diyalog yöntemi 
uygulanmalıdır. Yakın geçmişte bunun tümden tersi 
yapılmasından çok zarar gördük. Gençliği suçlama
nın dışarıdan etkileniyor demenin anlamı yoktur. 
Yöntem, diyalogdur. 
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Son önerimi sürüyorum: Belirttiğimle ve uygula
dıkları her üHse olumlu sonuçlar veren görüşlere da
yanan kalıcı, sağlıklı ve genel bir benimseyiş sağla
mak için, Sayın Bakana bir gençlik kurultayının top
lanmasını öneriyoruz. Tüm gençlik örgütlerinin sağ
cı, soîeu, hangi türden olursa, tüm gençlik örgütleri
nin en geniş katibim ile en geniş çerçevede tartışma
ların yapılacağı bir forumda tüm gençlik sorunları ele 
alınmalıdır. Ben onbinlerce genç üyesi bulunan bir 
örgütün Başkanı olarak buna hazırım. Katkılarda bu
lunmayı görev sayarım. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bütçesinin rakamsal sınırlanın çok aşan ve zaman 

kısa olduğu için ancak bu kadar görüşlerimizi belir
tebildiğimiz Gençlik ve Spor Bakanlığına başarılar di
ler, Sayın genç Bakanın basanlarını alkışlamayı bu 
andan beklediğimizi belirtir, hepinize saygılar suna
rım. (CHP ve MB Grupları sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Barlas Künîay, Adalet Partisi 
Grupu adına, buyurunuz efendim. 

AP GRUPU ADINA BARLAS KÜNTAY (Bur
sa) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

AP Cumhuriyet Senatosu Grupu olarak Gençlik 
ve Spor Bakanlığının çalışma sahasına giren ve gir
mesi lazım gelen konular hakkındaki görüşlerimizi su
nacağız. 

Evvela şunu ifade edelim; hür ve demokratik bir 
sistemin işleyebilmesi için vatandaşlarımızın seviyeli, 
karakterli, faziletli, ahlaklı, kültürlü ve geniş görüşlü 
şahsiyetler olarak yetiştirilmesine yöneltilen bir be
den ve ruh eğitimi sistemine sahip olmak hizmet an
layışımızın temelinde vardır. Sıhhat, ahlak ve moral 
bakımdan iyi bir nesil yetişmedikçe ne siyasi, ne ikti
sadi, ne de sosyal hayatın güçlüklerini yenebilmenin 
mümkün olmayacağına inanıyoruz. 

Konuya, Türk sporunu ele alarak giriyorum. Eko
nomik ve sosyal kalkınmanın başlıca unsuru olan in
san gücünün beden ve ruh yapısmın geliştirilmesinde 
spor önem taşır. Batıda olduğu gibi, bizim de kendi 
bünyemize, kabiliyetlerimize, geleneklerimize ve im
kânlarımıza uygun bir spor politikasına olan ihtiyacı
mız daima kendisini göstermiştir. Bunun ilk ve değer
li belirtisi 1965 yılında işbaşına gelen Hükümetin 
Programında görülmüştür. Daha sonra, İkinci Beş 
Yıllık Planda gençlik ve spor konusundaki bütün ak
saklıklar tam manası ile teşhis edilmiş ve tedbirleri 
ile hederler en iyi şekilde ifade edilmiştir. Bu konu
daki en önemli aşama, 1969 tarihinde yine AP Hükü
metleri tarafından yapılmıştır. Gençlik ve spor ile il

gili konular bir çatı altında toplanıp Gençlik ve Spor 
Bakanlığı kurufamıştar. Bakanlığın Teşkilat Kanunu 
tasarısı da geçen hükümetler zamanında hazırlanmış 
ve şu anda açıklanmaya hazır bir haie getirilmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışmasının plan ve 
programı, istikbale giden nesili yetiştirmek politika
mızın ağırlığını teşkil edecektir. Bu programın anahe-
defierinden birisi; gençliğin fizik ve moral kabiliyet
lerinin toplumun yararına geliştirilmesi amacı ile spo
run geniş kitlelere yayılmasını temindir. Diğeri de, bu 
gayenin tahakkuku için eğitici ve öğretici kadronun 
yetiştirilmesi zaruretidir. 

Oku! ve spor: 
Vatandaşların fizik ve moral eğitimini yönete

cek bir teşkilat olarak kurulan Gençlik ve Spor Ba
kanlığı bir miüetin temeli ve istikbali olan gençliğin 
yüzde 90?uu içine alan okul çağındaki ve içindeki 
gençlerle ilgilenecektir. Aksi takdirde, ortaya çıka
cak meseleler yaşamak azminde olan bir milletin 
geleceği için ciddi endişe ve tehlikelerin başlangıcı 
olabilecek değerde sosyal bir probSem oümaya mü
saittir. > 

Gençlik ve Spor Bakanlığıma kuruluşu ite hara-
ber okul içi sporu memleketimizde de gerçekten önem
le ele alınmıştır. 1969 yılında Mili i Eğitim Bakanlığı
na bağlı ilk, orta ve yüksek dereceli okullardaki bü
tün öğrencilerin beden eğitimi, spor, gençlik kampı 
ve izcilik ile ilgili bütün harcamaları 750 bin lira 
Mi. Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulması ille bir
likte bu miktar ilk kalemde 200 milyona çıkarılmış
tır. Bütün okullar spor malzemeleri ile donatılmış
tır. Bunun için bugüne kadar 300 milyonun üze
rinde para harcanmıştır. Beden eğiitmi ve spor ilko
kullara, yine ilk defa AP hükümetleri döneminde 
sokulmuştur. Bu devrede ilkokullar için 70Û beden 
eğitimi Öğretmeni yetiştirilmiştir. Bu icraat sporun 
okullardan başüayarak gelişeceği inancının en ba
riz örneğidir. 

CHP'sinin 1974 yılındaki 7 aylık iktidarı sırasın
da bu anlayışın tam tersine rastladığımızı üzülerek 
belirtiyorum. Bu devrede bu okulları spora doğru 
takviye etmek şöyle dursun, ilkokullara beden eğiti* 
mi öğretmeni yetiştiren kurslar kapatılmış, ve Ek-
okuL'ara beden eğitimi ve spor öğretmeni gönderil
memiştir. 

Yüksek dereceli okul ve üniversitelere gelince : 
Bu, gençliğin spor bakımından en verimli bir ya

şa sahip oMuğu bir devredir. Gerek yaş, gerek fi
kir seviyesi bakımından bu büyük münevver kitle-
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nin yurdun spor kalkınmasında, toplumun spor yolu 
ile karakter eğitiminde büyük bir varlık olacağını 
kabul etmeliyiz. Üniversite gençliği çağında bulu
nanlar kuvvet, kudret, yetenek ve iş başarma arzu
larım tatmin etmek ve denemek isterler. Toplumu
muzda zaman zaman rastlanan gençlik hareketleri
nin atsıl sebebi burada aranmalıdır. Bu yaş devre
sinin tabii bir icabı oîan temayüllerinden faydala
narak iyi planlanıp yöneltilen sportif faaliyetler va
sıtası ile yüksek tahsil gençliğini disipline ettiği
miz ve ona sportif alışkanlıklar verdiğimiz takdir
de boş zamanlarını değerlendirmiş, enerjilerini kana-
lize etmiş ve kendilerini mutluluğa yöneltmiş ola
cağız. 

Ancak sporun okullara tesis ile, malzeme ile, 
ilgili teknik elemanla, ilmi ve teknik yayınla girme
si mümkündür. Vaktiyle okullar yapılırken, gençli
ğin beden ve ruh eğitimi, nesil yetiştirme politika
sı gibi meseleler düşünülmediğinden spor tesisleri 
de ele alınmamıştır. Artık spor tesisi olmayan okul 
inşaatı düşünülmemelidir. Okul projeleri tetkik ve 
kabul edilirken ders yapılacak sınıf, Iaboratuvar gi
bi spor tesisinin de projelerde yer alması istenme
lidir. Okuliçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdür
lüğünün en geniş imkânlarla çalışması temin edil
meli, üniversite spor siteleri kurulması teşvik edil
melidir. 

Spor Klüpleri : 
Türkiye'de profesyonellik kabul edilirken, ama

tör spor dallarının korunması için gereken tedbir
ler alınmamıştır. Amatör spor ihmal edilmiş, gerek
li ilgiden ve tesisden yoksun bırakılmıştır. Kongre
lerde klüp yöneticilerinin başarısının yatırımlar, sos
yal faaliyetler, aktif olarak spor yapanların sayısın
daki artış ile değil; profesyonel futbol takımının 
maçlarda aldığı sonuçlarla ölçülmesi alışkanlık ha
line gelmiştir. Gayretlerin üzerinde toplandığı tek 
gaye, profesyonel futbol takımının şampiyonluk ka
zanması ovmaktadır. Bu amaca varmak için yüksek 
transfer ücretleri ödenerek isim yapmış futbolcu
lar kadroya alınmakta, sporcu yetiştirmek yoluna 
gidilmediği gibi, tesisler için de yatırım gayreti gös
terilmemektedir. Bu sebeple, borç içinde yüzen bu 
kulüplerin kongrelerinde idareci seçerken çok zaman 
spor kültürü olan kimseler yerine, kulübün borçla
rını ödeyebilecek şahıslar İdareci olarak seçilmek
tedir. Spor kulüpleri, futbol kulüpleri durumundan 
kurtarılmalıdır. Çeşîtil spor branşlarında faaliyet 
göstermeleri ve çok sayıda yurttaşın spor, sosyal ve 
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kültür faaliyeîEerini sağlayacak hale gelmeleri temin 
edilmelidir. 

Burada, 1© sene evvel Millet Meclisi kürsüsün
de söylediğim bir hususa tekrar temas edeceğim. 

Profesyonellik bir mesMt ve ticaret konusu ol
duğuna göre, profesyonel spor faaliyetleri Türk Ti
caret kanunlarına göre kurulacak anonim şirketler 
taraımdan yürütülmelidir. Profesyonel faaliyette bu
lunacak kulüplerden, Batı'da oMuğu gibi spor tesis
lerine, üyelerine sosyal faaliyet yaptırabilecek çeşitli 
tesls!ere sahip olabilmeleri gibi, şuilar aranmalıdır. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü her bakım
dan amatör kulüpleri desteklemelidir. Bu arada ama
tör spor kulüpleri yeniden ele alınarak gerçekten 
birer kulüp hüviyetine kavuşturulmalıdırlar. 

Federasyonlar: 
Federasyonlar ihtisas kulübü gibi çakşmamah-

dır. Federasyon başkanîarı sık sık değiştiriîmemeli-
dir. Federasyonların ilmi bir plan ve programla ve 
gerekli imkanlarla çalışmaları temin edilmelidir. Fe
derasyon başkanlığı bugün Türkiye'de fahri bir gö
revdir. Federasyon başkanlarının kendi esas görev
leri yanında, fahri olarak yaptıkları bu görevi tam 
anlamıyla yerine getirmeleri beklenemez. Federas
yon başkanlığı müstakil bir görev olmalıdır. 

Spor tesisleri : 
Memleket sporunun gelişmesi, toplumun aktif 

o'arak spor yapabileceği tesislerin varlığına ve bu 
anlayışla işletilmesine bağlıdır. Seyirci değil, spor
cu yetiştirebilmek için tesislerin kitle sporuna dö
nük olması lazımdır. Bunun için de saha ve tesis ya
tırımlarında semt sahalarına doğru gidilmesi çok 
sayıda ucuz, sağlam, sıhhatli spor tesisleri yapılma
sı gerekmektedir. 

Yatırımlar; amatör spor faaliyetlerine dönük ol
malıdır. Amatör kulüplerden saha ve tesislerde yap
tıkları çalışmalar için ücret alınmamalıdır. Tesisler
de bir p5an ve program dahilinde isteyen bütün va
tandaşlar yararlanmalıdır. Spor tesisleri bütün spor 
dalarına dengeli bir şekilde yayıhnalı ve Türkiye' 
nin her köşesine dağılmalıdır. 

Bu konuda geçen hükümetler başarılı hizmetler 
vermişler, yapılan spor tesislerinin ilçelere ve hatta 
nahiyelere kadar ulaşmasını temin etmişlerdir. Bu
günkü Hükümetin de bunu aynı anlayışta devam et
tirmesini dileriz. 

Türkiye'deki bütün spor tesislerinden rantabl ola
rak yararlanmalıdır. Spor tesisleri hangi teşkilatın 
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elinde otursa olsun o teşkilatın kullanma saati dışın
da halka açılması için gerekli organizasyon yapıl
malıdır. Sporda ihni çalışmaya önem verilmelidir. 
İlmi spor neşriyatı konusu desteklenmelidir. İdare
ci, teknik adam, sporcu ve vatandaşlarımız için çı
karılacak teîif ve tercüme eserler, spor kültürünün 
gelişmesini temin edecektir. 

Gençliğin sportif, sosyal ve kültüre! faaliyetleri 
için yapılacak tesisîer konusunda en büyük mali im
kan Spor - Toto ve Spor - Loto gelirleriyle temin edi
lecektir. 

Spor - Toto, bugünkü haliyle başarın değildir. 
Yeniden ele alınmalıdır. Arkadaşlarımız tarafından 
verilen Spor - Loto kanun teklifi uygun görülürse, 
Bakanlıkça da desteklenmesi ve bir an evvel kanun
laşması temin edilmelidir. 

Spor Sağlığı : 
Spor, dünyamızdaki noksanlarımızdan birisi de 

budur. Dünya milletleri sporda sportif ilişkisiyle 
insangücünün maksima noktasında başarılar döne
minde iken, biz, henüz ön sağlık şartFarmı dahi ge
liştiremediğimiz bir dönemdeyiz. Gerek merkez teş
kilatında, gerek taşra teşkilatında devamh faaliyet 
gösteren sağlık merkezleri yoktur. Sporcular sağlık 
bakımından tamamen kontrolsüzdür. Memleketimiz
de spor hekimi olmadığı gibi, üniversitelerimizde de 
spor hekimliği kürsüleri yoktur. Geç kalmış olduğu
muz bu konuda bir an evvel harekete geçmeliyiz. 

Aynı zamanda spor sağlığı teknisyeni müesse
sesi de kurulmalıdır. Spor yapanların ve spor faali
yetlerinin yoğun olduğu illerden başlamak üzere bü
tün illerde spor sağlık merkezleri durulmalıdır. 

Spor Adamları : 

Bugün sportif faaliyetlerde ileri gitmiş memk> 
ketüerin yaptıkları müsabakalarda aldıkları müspet 
sonuçlar tesadüflere bırakıîmsmîştır. Bu ülkelerin 
sporcularını yöneten teknik adamlar, spor akademi
si ve enstitülerinde yüksek spor tahsili ve ihtisası yap
mış kimselerdir. Bunlar aynı zamanda dünyadaki 
spor hareketlerini yakından takip eden ve ilerleme
leri kendi memleketlerinin milli bünyelerine adapte 
eden araştırmacılardır. 

Memleketimizde yakın zamana kadar spor akade
mileri yoktu. Çeşitli spor dallarında faaliyet göste
ren teknik adamların bir çoğu, tahsil seviyelerinin 
çok düşük olması sebebiyle modern spor tekniği dı
şında tamamiyEe iptidai bilgilerde faaliyet göster
mişlerdir. Bu durum Türk sporunu uluslararasında 
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en iyi şekilde temsil edecek sporcuların yetişmesine 
imkân vermemiştir. Geçen hükümetler zamanında 
bu konu önemle ele alınmış ve memSeketimizde ilk 
defa bilimsel sporun temeli olan üç spor akademisi 
açılmıştır. Böylece genç adam psikolojisi, fizyoloji 
ve anatomi bilmeyen birisine genç kaabiliyetleri 
teslim edip başarı beklenmeyeceği artık anlaşılmış
tır. 

Bu çok değerli bir başlangıçtır, Ancak, kâfi de
ğildir. Daha evvelki hükümetlerin başlattığı bu hiz
meti geliştirmek, spor akademilerinin adedini yurt 
çapında artırmak lazımdır. 

Türkiye'ye dışarıdan getirilen yabancı spor ada
mı ve antrenörlerin memleketimizin sosyal, külltürel 
ve ekonomik yapısını bilmedikleri için başarılı ol
maları mümkün değildir. Çünkü, yabancı spor adam
ları memleketimizin çeşitli şartlarını dikkate alarak 
uygun bir spor ekolü kurmak yerine, kendi ülkele
rindeki spor ekolünü monte etmek gayretini göste
riyorlar. Bunu da başaramadıktan için verimli ola
mıyorlar. Bu sebeple yabancı spor adamîannm uz
man ve kurs öğretmeni olarak faydalı; fakat me
najer ve antrenör olarak yararlı olamayacağı gö
rüşündeyiz. 

Spor adamlarından bahsederken spor idarecile-
riyte ilgili bir konuya da temas etmek istiyoruz. 

Biraz evvel izah ettiğimiz şartlar içerisinde, spor 
teşkilâtında görev alacak, spor kültürüyle yoğrul
muş idareci de memleketimizde kolay yetişmemek
tedir. Devlet kademesi içinde zamanla yükselen, her 
tecrübeli kişinin Devlete ve millete maliyeti vardır. 
Memleketimizde ilmi ölçülerle yetişmiş maalesef 
pek az spor adamı ve gençlik lideri bulunmaktadır. 
Bunların masaları başkalarına verebilmek için bu 
değerleri bir çırpıda aktif görevlerden uzaklaştır
mak hak, hukuk ve hizmet vaat ederek işbaşına ge
lenlerin kendi iddialarıyla ters düşmeleri demektir. 
Bir bakanın beraber çalışacağı arkadaşlarını seçip 
bunları işbaşına getirmesi en tabii hakkıdır. Ancak 
bunu yaparken başarılı oBmuş Devlet adamlarını bir 
çırpıda bertaraf etmesi Devletin yararına değildir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığındaki makamların pek 
çoğu uzmanlık yerleridir; ihtisas ve tecrübe ister. 
20 - 30 yıllık tecrübe sahibi ve konusunda uzman ol
muş Devlet adamlarını, onların memuriyet haysi
yetlerini, gururlarını, meslek sevgilerini çiğneyerek 
görevlerinden uzaklaştırmak Gençlik ve Spor Ba
kanlığının yeni dönemi için iyi bir başlangıç olmamış
tır. 

126 — 
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Spor teşkilatımızda, bakanların siyasi eğilimle
rine göre, sık sık adam değiştirmekle Türk sporu
nu bir yere ulaştırmak mümkün değildir. 

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü : 
351 sayılı Kanunun aksayan taraflarını gider

mek, resmi ve özeli yurtların denetimini sağlamak 
amacıyla yapılan değişiklikleri kapsayan kanun ta
sarısı, bundan evvelki Hükümet zamanında hazır
lanmıştı. Bugünkü şikayet, sıkıntı ve aksaklıkları ön
leyecek olan bu tasarının kanunlaşması için bugün
kü Hükümetin de yardımcı olmasını bekliyoruz. 

Öğrenci kredisi: 
Daha evvelki hükümetler tarafından isteyen her 

öğrenciye kredi verilecek düzeye çıkarılmış ve yüz-
bin öğrenciye kredi verilir bir hale getirilmiştir. Kar
ma Bütçe Komisyonunda bunun adedinin daha da 
arthrlımasını ve kâfi olmamakla beraber öğrenci 
kredisinin 70C> liraya çıkarılmasını memnuniyetle kar
şılıyoruz. 

Burada, özerk bir kuruluş olan Yurtlar ve Kre
diler Kurumunun Genel Müdürünü görevden aümak 
üzere dün başvurulan uygulamaya üzüntüyle temas 
etmek istiyorum. 

Genel Müdürü görevden almak için bilinen ya
sal ve normal yolların hiç birisine başvurulmadan 
uygulanan metodun hiçbir gerekçe ile hukuk devleti 
çatısı içerisine sığdırılması mümkün değildir. Devlet 
memurlarının tayini konusunda Devlet hayatına ge
tirilen bu üzücü tatbikatın bundan böyle hiçbir ta
sarrufa emsal teşkil etmemesini temenni ederiz. 

Sayın Bakana ve arkadaşlarına yardımcı olmak 
istediğimiz için söylüyoruz. Samimiyetle bu nokta
dayız ve bunun için söylüyoruz. 

Yasaları çiğneyerek hukuk devleti içerisinde 
hiçbir hizmete başlamak ve onu yürütebilmek müm
kün değildir. Yasalarımız hak ve hukuk içerisinde 
hizmet yapabilmenin bütün imkânlarını vermiştir. 
Her meseleye bu yoldan geçilerek ulaşılmasını dili
yoruz. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluşu ile bera
ber, gençliği her türlü aşırı ve zararlı cereyanîardan 
uzak tutmak, enerjisini faydalı meşguliyetler vere
rek kanalize etmek için Boş ZamanSan Değerlen
dirme Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bah'da çok 
önemli yeri olan bu faaliyetler, Türkiye'de yeni or
ganize edilmiş olmasına rağmen önemli gelişmeler 
vermiştir. Yakın zamana kadar, bir metre kare yeri 
ve bir adet çadırı bulunmayan gençliğe, bu Umum 
Müdürlük hizmetiyle 13 tane deniz ve göl kenarın

da ssabit tesis kazandırılmıştır. Bunların yatak ka
pasiteleri 20 bin, maddi değeri bir milyarın üzerin
dedir. 

Suç işlemeye teşvik edici bir ortamda bulunan 
genç'ik için önleyici ve düzeltici çalışmalar, bu or
tamın etkisini azaltıcı eğitim spor tesisleri içinde 
olacaktır. Daha evvelki hükümetler zamanında olum
lu bir şekilde eîe alman boş zamanlan değerlendir
me faaliyetlerinin, Gençlik ve Spor Bakanlığının 
bugünkü yöneticileri tarafından daha da geliştiril
mesini temenni ediyoruz. 

Dünya izciliğinde çok sağlam bir yeri olan Tüıik 
izciliği de desteklenmeli, izci adedimiz artırılmalı
dır. 

Batıda süratle gelişen spor teknolojisini ehliyetle 
takip edip yurdumuza aktarmak, Avrupadaki işçi
lerimize ve çocuklarına spor yapmak imkânlarını 
temin etmek, uluslararasında sık sık düzenlenen Av
rupa Konseyi, UNESCO, Avrupa Spor Konferansı 
gibi toplantıları aynı ekiple günü gününe takip ede
rek memleketi bu toplantılarda ehliyetle temsil edip 
memlekete haber ulaştırmak üzere Orta Avrupada 
(Şimdilik Orta Avrupada) Türk spor bürosu kurul
masını teklif ediyoruz. 

Milletlerarası toplantılara her defasında bir ay
rı arkadaş gittiği için, bu toplantılardan memleke
timiz, spor teşkilâtımız, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğümüz hiçbir zaman istifade edememiştir. Bir 
kopukluk olmuştur. Oradaki milletlerarası önemli 
toplantılar ciddiyetle, önemle takip edilememiştir. 
Bu büronun kurulmasını temenni ediyoruz. 

Gençlik olaylarıyla ilgili görüşlerimiz : 
Bugün bazı gençlerin ve bazı kimselerin, demok

ratik düzeni yıkmak isteyen profesyonel kurmayla
rın emrinde, Türkiye'de üzücü ve yıkıcı faaliyetle
rin peşinde oldukları bir vakıadır. Aslında, yeni ne
sil sağlıklı, okuyan, merak eden, araştıran ve dü
şüren bu nesil olarak yetişmektedir. -Olay yaratan
lar, gazetelerdeki üzücü haberlere manşet olanlar 
bu neslin sadece % 5'inıi teşkil ediyorlar. Ancak, 
gençliğin % 95'ini meydana getiren iyi niyetli, müs
pet gelişen kesimi de kabul edelim ki sahipsiz ve 
rehbersizdir. Kimden örnek alacağını bilememekte
dir. Önünde inandırıcı bir model olmadığı için, olay
lara ve aktörlere ihtiyat iîe şüphe ile tereddüt ile 
bakmaktadır. Gençlik politikayı, Devlet idaresini, 
sosyal ve siyasal olayları merak ediyor. «Türkiye 
nereye gidiyor?.. Nereye gitmelidir ..» Bunu arıyor, 
okuyor, konuşuyor, araştırıyor ama etrafına bakar-
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ken, kafasındaki suallere cevap ararken, özlü, muh
tevalı ve yeterli hacimde fikir ürünü ve seviyeli neş
riyat bulamadığı için kendisine güven hissine ulaşa
mıyor. 

İşte saym senatörler, Türkiye'deki kör dövüşünün 
asıl sebebi budur. Gerçek, araştırma ve tartışma ile 
bulunur. Gerçeğin tekelinin yalnız kendisinde ol
duğunu iddia eden insanlar totaliter rejim tarafh-
siîlırlar. Onlara göre kendileri gibi düşünmeyenler 
yanlışlık içerisindedir. Tartışmayı lüzumsuz bulur
lar. Eylemi yapan bunlardır. Karşı fikirleri batıl 
kabul ettiklerinden karşı fikirleri susturma yoluna 
giderler. Bunlar için susturmanın en kestirme yolu 
öldürmektir. 

Türkiye'de bu taassup bir modern softalık ha
linde Marksist çevreler tarafından başlatılmıştır. 
Kendileri dışında oian herkesi halk düşmanı ilân 
edip, iyi niyetli, masum insanları bu hedefleri orta
dan kaldırmak üzere, sokaklara, meydanlara sürmüş
lerdir. Öte yandan, başka türlü düşünen çevreler 
ilk anlarda kendilerini korumak ve ortaklaşa da
yanışma ile bu saldırganlara karşı direnmek üzere 
harekete geçmişlerdir. Ancak, bunu sömüren bazı 
çevreler, gençliğin bir kesitindeki bu doğal eğilimi 
kendi siyasi maksatları için kullanmak istemişler
dir. 

Çıkış noktasını belirttiğim bu çevreler, bugün 
gençlerimizin ve vatandaşlarımızın arasında demok
ratik sistemin yürüyemeyeceği inancım yaymaya ça
lışmakta ve bazı gençlerden oluşturdukları vurucu 
kuvvetlerle totaliter bir sistemi Türkiye'ye getirme
nin hazırlığını yapmaktadırlar. 

Türkiye'yi bölüp parçalamak isteyenler, tarihimi
zin bize verdiği kendimize güvenme hissini tahrip 
edecek bir oyun oynuyorlar Türkiye'de. Bu oyunun 
senaryosu dışarıda hazırlanmıştır. Hedefi Türk Dev
letini ve demokratik düzeni yıkmaktır. Cumhuriyet 
55 yaşına, yani olgunluk çağma girmekte olan mo
dern Türkiye'nin hür, uygar ve Bardı bir toplum dü
zeni olan demokratik sistem içinde yaşayamayaca
ğını ispatlamaya çalışan Marksist ve komünistler ile 
bunlara uyanlar Türkiye'yi bir kanlı meydan ha
line getirmişlerdir. Sokaklarda, okuî ve üniversite 
avlularında birbirlerine silah çeken bu zavallı insan
lar, biraz evvel belirttiğim gibi gençliğin % 95'ini 
oluşturan suskun çoğunluğun dışındadır. 

Ümidimiz, gençliğin çok ufak kesidini kendile
rine alet eden asd aktörlerin bir an evvel teşhis ve teş
hir edilmeleridir. Gençliğin büyük çoğunluğunun da 

bu kavga, gürültü ve anarşi havasından ümitsizliğe 
kapılmadan, Türkiye'nin geleceğine, demokrasinin 
akıbetine olan inançlarını yitiraıemeleridir. Bunun 
için hepimize görev düşmektedir. Anne, baba, ağabey 
olmaktan başlayarak, derece, derece, hoca, yönetici 
ve siyaset adamı olanlarımıza büyük sorumluluk düş
mektedir. 

Türkiye'de bu tehlikeli senaryoyu yönetenlere 
yardakçı olmak yerine, itham ve karşı ithamlarla bir-
bMerimizi suçlama yerine, vatanseverce sorumluluk 
duygusuna sahip aydın kişiler olarak konuya ortak
laşa bakmamızda fayda vardır. 

BAŞKAN — Sayın Barlas, iki dakikanız var efen
dim. 

AP GRUPU ADINA BARLAS KÜNTAY (De
vamla) — Rejimin temelini ve geleceği ilgilendiren 
bu derece önemli bir konuda hafifliğin, polemikte 
üste çıkma arzusunun yeri olmamalıdır. «Partiler 
arası asgari müşterekler» dediğimiz kavrama somut 
örnek olarak bu oSayı gösterebiliriz. MemMcetin ümi
di oian gençlerin bir hiç yüzünden heder olmalarının 
önüne ancak bu şekilde geçebiliriz. 

Asıl tedbir; ipleri elinde tutanları teşhir ve teş
histir. Bunu da hep beraber yapacağız. Buna hem 
muktediriz hem de mecburuz. 

Yüzlerce insan öldü. Bunları öldürenler kimdir?.. 
Bunlara modern silahlar nereden gelmektedir?.. Kim
ler getirmektedir?.. Hangi memleketten gelmiştir?.. 
Bankaları soyan kimlerdir?.. Bu paralar nerelerde kul
lanılmaktadır?.. Bu örgütler gayet profesyonel bir şe
kilde eylemlerini yürütmektedir. Bunlara organizas
yon ve metod yönünden teknik yardım yapanî'ar 
kimlerdir?.. Bunlar nerede eğitilmektedir?.. Hangi ya
bancı uzmanlar bunlara yardım etmektedir?.. Bu 
gençler hangi metodlarla bu gizli örgütlerce yönetil
mektedir. Hangi paravan örgütler bu terör teşkilatları 
için fidanlık olarak kullanılmaktadır?.. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

AP GRUPU ADINA BARLAS KÜNTAY (De
vamla) — Bitiriyorum Saym Başkanım. 

Eski Dev - Genç yeniden hortlamıştır. Bunların 
yöneticileri kimlerdir?.. Bunlar kimlerle temas halin
dedir?.. Vatan hainlerini kahraman ilan eden bugün
kü Dev-Gençlin yapmaya hazırlandığı faaliyetlerin 
hedefleri nelerdir?.. Memleketin çeşitli yerlerinde gay
ri resmi silah talimleri yapan, eğitim gören örgütle
rin bu son olaylardaki rolü ne olmuştur?.. Bu örgüt
leri yönetenlerin uzun vadeli olarak Türkiye'deki ni
yetleri nedir?.. İşte gerçek tedlbir budur. Bu suallerin 
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cevabı, teşhis ve teşhirdir. Yine hep beraber yapa
cağız, hep beralber yapmaya mecburuz. 

*En doğru teşhis ve temhiri getfirme'k suretiyle bu 
acı manzarayı kenardan hayreiî ve dehşet içerisinde 
seyreden ve geıîçüğin % 95'ini meydana getiren sus
kun çoğunluğa ümit ve bilinç vereibllnrek de İböylece 
mümkün olacaktır. 

Bu görev, en çok 'siyasi partilere, liderlerine, Türk 
aydınlarına, Türk basınına, 'Tüı'k eğitim camiasına, 
özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığına düşmektedir. 
Genlçîik ve Spor Bakanlığının bu konudaki başarısı 
herşeyden evvel olaylara otbjektif bir açıdan bakmak 
Sureliyle nsamkün olacaktır. 

ıGeEçîik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin Türk genç
liğine, Türk sporuna ve Türk Miîîe'tine hayırlı olması
nı diler, AP iCumhuriyet Senatosu Grupu adına say-
gilarımı sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Barlas. 
Gruplar adına konuşmalar (bitmiştir. Şahıslar adı

na konuşmalara geçiyoruz. 
ISsym femall tüban, Sayın Haüf Eriş, ikinize de bi

rer numara verilmiştir. 'Bir ıtaneöjz takdim tdhir şek-
I3y3e, birer numara verildiği için, biriniz birinci, biriniz 
ikincisiniz. 

Buyurun Sayın Eriş. 
Sayın Eriş, müddetiniz 10 dakikadır. 

RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler; 

Grup sözcümüz Sayın Küniay ve diğer grupların 
sözcüleri Gençlik ve Spor Bakanlığının çalısı altına 
giren konudan detayları ile ele aîdıkları için bu konu
lara 'temas edip, vaktinizi almayacağım. 

»Bakanlığın, Özellikle Sayın Bakanın bak, hukuk 
kaîdeîerine sığmayan, yasalara aykırı iki tasarrufunu 
huzurunuza getireceğim. 

B;'incisi; rğustocl'an üİbaren Gençlik ve 'Spor Ba
kar/ ığına ml'i'iah'Jem olarak küçük m a l a r l a alman 
47 personelin işine son verildiğini üzülerek öğrendik. 
Ba kon-ala 'Sayın Bii'lçe 'Karma Komisyonundaki iza-
hdhı?a da katılmıyoruz. Çünkü, Gençlik ve Spor Ba-
ksTîhğuun devlet memuriyetine alınacaklarla ilgili bir 
öze! yönetmenliği vardır. Bu yönetmenliğe göre, her
hangi bir kamu kuruluşunda devlet memuriyet sınavı
nı kazanan kişi, 657 sayılı Kanunun, devîet mernuriye-
lürce 'girişi ile ilgili şar'Garı ger'çekleştirme'si halinde ve 
i'mliühssn kazandığına dair evrakı ibraz ekmesi ha
linde işe alnur. 

Hal 'böyleyken, gelen hnilhan evraklarının şüphe 
doğurduğu ileri sürülerek 47 vatandaşın işine son v'e-

rilmişîir. Bu evrakların sahteliği iddia edildiği takdir
de, durumun Teftiş Kurulunca incelenmesi gerekirdi. 
Bu inceleme sonunda evrak 'sahte değilse, ;işe son ver
me işleminin yapılmaması gerekirdi. Bazı evrakların 
•sahte oMuğu teftiş raporunda belirtiliyorsa da, bu de
fa banım kim tarafından veya hangi kurum tarafım
dan yapıldığı oıiaya konulması lazım gelirdi. Bunların 
hiç birisi yapılmamış, sadece halkçı olduğunu iddia 
ederek işbaşına gelen idare, 'ilk iş oîarak bu masam 
VEİamdaşIarın ekmeğiyle oynamaya başlamıştır. 

'Sayın 'senatörler; 
îkinei konu, daha doğrusu ikinci olay şudur : 
Dün gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yüksek 

Öğrenim Kredi ve Yurl'iar Kurumu Genel Müdürü 
ve Yönetim Kuruîu görevden uzaklaştırıîmıştır. Bu
günün gazetelerinde buna ilişkin çeşitli haber ve yo
rumlar yer aîmıştır. Hükümetin kendi tasarrufu ve 
sorumluluğu altındaki eyS'em ve işîernîerini hukuka ve 
kenuna bağlı ve dayalı olduğu sürece saygı De karşı
lıyoruz, doğal buluyoruz; ancak burada; yani bu ta
sarrufta hukukilik ve kanunilik açısından da boşluk
lar ve saptırmalar olması yanında, 'tasarrufun şekil ve 
hava'sının çok tehlikeli gelişmelere veya yönelişlere se-
bdbiye'i verecek derecede' küçültücü, zedeleyici, çağ 
dışı, insanlık dışı olduğuna özellikle işaret etmek isli
yorum. 

Çünkü, Kurum, Anayasamızın kabulünden sonra 
kurı:?sn ilk müesseselerden biridir. Statülü özel hu
kuk hükümlerine tabi, 'tüzel kişilikli, sosyal amaçlı 
bir kurum oluşudur. Bakanlığa bağlılığı çok sınırlı 
ve yetersiz de olsa (ki, Sayın Gençlik ve Spor Ba
kanı bunu bir vesileyle belirtmektedir) hiyerarşik iliş
ki veya bağ değil, idari vesayet bağlıdır. Bu da Ba
kanlığın idari vesayet denc'timi demektir. 

Kumruda bclYiiIcn; yası ' Kurumun kuruluş vç 
görevlerine ilişkin 351 says'ı Kanunda tespit edilen 
kau^irvıla 'sinirlidir; yani Kurum idari ve mali yüıılsr-
ien özeık bir kuruluştur. Bakanlığın hn denetimi, lîli-
kihıre'i denelirni balığı altındaki ilgili madde gere-
ğİH'ce 'Maliye Bakanlığının veya Gençlik Ve Sp'or 
Bakanlığının her zaman denclleme y^iklsi vaıdır. 
Anzc'k, bu h'-ükmün Kurumun s'atal'üi'ürJü, özellikle 
özerkliğini zedeleyecek kı'sitla'mayacsk, yofe etmeye
cek şeklide olması idare hukuku prensiplerinin gereği -
dii'. Çünk'ü; 

1. — Ür,'Jveicli'e ve 'akademileri 'tem'jilen yönetim 
kut'ırurtda bulunan Genel Kurulca seçilerek Yöne
tim Kurulu üyeliklerine gelirilen uç kişi, ysn-3 ite c^-
rciim üyesi ye ikili organlarca seçilaıedikleıi, görer-
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leridiriîmedikîeri gerekçesiyle Yönetim Kurulandan 
uzaklaştırılmışlardır. 

Bu da 351 sayılı Kanuna aykırıdır. Çünkü, Yö
netim Kurulunun kuruluşuyla ilgili 351 saydı Kanu
nun 7 nci maddesinde buna ilişkin bir şart yöMur. 
Aksine, «Genel Kurulca kendi üyeleri arasından ve
ya dışarıdan seçilecek 7 kişiden oluşur» hükmü var
dır. 

2, Genel Müdür ise, Kanunun 10 ncü madde
sine göre Yönetim Kurulunca teklif edilir, devralınan 
yetkiye dayanılarak Gençlik ve Spor Bakanınca inha 
edilir, Bakanlar Kurulu tarafından atanır. 

Alınmasının da aynı yollarla olması gerekir. Te
amül ve uygulama Genel (Müdür için budur. Tayin
leri kendi yetkisinde olan birkaç (bakanlık müMlIşine 
yaptırdığı belirtilen, sonucunun ne olduğu da (bilin
meyen ve açıklanmayan İddia ve isnatlara dayanarak 
özerk (bir kurumun en üsü dereceli âmirine uygulanan, 
aslında Bakanın basındaki heyanîarına göre 'tezgâhla
nan bu oyunun her cephe'si idare hayatımız için kötü 
'bir örnek, olay, talihsiz ve yüz kızartıcı, devlet me
murluğunu küçültücü, insan haysiyetini zedeleyici bir 
tasarruftur. Bu durum, hukuka ve kanuna saygısızlık
tır. Hukuk ve kanunu, kendi görüş, amaç ve çıkarları 
doğrultusunda yorumlayarak kullanmaktır. Tasarru
fun uygulanış şekli ve havası ise, hiç bir idari anla
yışla bağdaşmayacak derecede yakışıksızdır, Sayın 
Bakanın dilinden düşürmediği çağdaşlığa, özgürlüğe, 
barışçılığa ve insancıllığa aykırıdır. Türk idaresinde 
örnek y-f-pı̂ a'L'Uecck, derslerde ibreli âlem neViriicn 
ele alınabilecek clnrten yüzkızartıcı bir tutum, uygu-
tema ve :blr davranıştır. Memur hasiyet ini sn, özerk 
Ivc-mrZzıa saygi'ian söz edenlerin, 'böylesine ter'j d?-/-
r£:::fzn, lâtereJe anarşiye yol açmıştır, çünkü ku
rum i]e vgıll 'bu tasarraf, normal idari yollarla 'değil, 
polis hııliim yoluyla gerçekteştirilmişl'ir. Kurumun 
Çevre rl, içi polislerle çevrilmiş, 'sarılmış, îstanlbaFda 
'b::*;^duğu sararla Genel Müdürün odacına girilmiş, 
şahsi eşyaîarı dahi tutanakla başkaları tarafından top
lanmış ^e evine gönderilmiştir. Devle*,, idare hayatı
mız için çok ko'lü ve tsllhsiz hu uygulama, her hal
de hınç, kin nefret ve Mikam sahiplerinden fcaşlka hiç 
kimçjyi mutlu etmemiştir ve etmeyecektir. Hukuk ve 
kîınun, insanlık ve kamu görevlilerinin haysiyeti açı-
smden durumun takipçisi olacağımızı arz eder, hepi
nize saygılar 'sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Eriş. 
Sr.ysn İsmail İlhan, buyurunuz efendim. 

| İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
I senatörler, Gençlik ve Spor Bakanlığının değerli 

mensupları; hepinizi saygıyla selamlarım.' 
Grup sözcüleri Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe

si üzerindeki görüşlerini belirttiler. Ben de bağumsiz 
bir üye olarak bu bütçe hakkında görüşlerimi belirt
meye çalışacağım. 

I Yıllardır Gençlik ve Spor Bakanlığı, ülkemizde, 
dışarıda sağladığımız başarı veya başarısızlıklara gö
re değerlendirilmiştir; ancak bu yanlış tutumu bir 
yana bırakıp, asıl siyasetimizi, gençliğin yetiştirilmesi 
ilkesine dayamahyız. Gençlerimize sporu aşılamak 
ve her çocuğumuzun yeteneğine göre bir spor dalıy
la uğraşmasını sağlamak, profesyonel futbol takımı
mızın dışarıda sağlayacağı galibiyetlerden çok daha 
önemlidir. 

Son yıllarda, gerek güreş, gerekse futbol karşılaş
malarında dış ülkelerdeki hezimetlerimizin, gençleri
mize uygulanacak spor siyasetimizle ilgisi yoktur. 
Bu hezimetler, Türkiye'de altyapı tesislerinin yoklu
ğuna ve diğer birçok sebebe dayandınhnabdır. An
cak, gençlerimize sporu amatörce aşılamak ve özel
likle altyapı tesislerini onların seviyesinde kurmak, 
ülkemizde öncelikle amatör spora önem vermek ge
rekir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gençlik ve Spor Bakanlığının en çok özen gös

tereceği husus, gençlerin sporla siyaseti karıştırma
masını sağlamak olmalıdır. 

Sayın Başkan, önemle üzerinde durmak istediğim 
bir konu da şlrndıVe kadar gençlerimizi amatör 
sporlara alıştıran altyapı tesislerinin özellikle üç bü
yük şehirde toplanmış olmasıdır. Bugün İzmir'de 
yüzme havuzlarında eğitim gören genç yavrularımız, 
Avrupa'deki başarılarıyla yüzümüzü güldürmektedir
ler, rncak bu imkan diğer ilfere de tanınmalıdır. Özel
likle Doğu Anadolu'da bulunan yavrularımıza da 

I sağlanmalıdır bu imkan. Oralarda da yüzme havuz
ları yapmak mümkün değil midir? Büyük Atatürk' 

I ün, «Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur» sözü, 
ı Dağu Anadolu'daki gençlerimiz için de geçerli de-
I ğil midir? 

Profesyonel sporlardan en çok sözü edilen fut-
! bola gelince: Tüıkjye'de filanca takım filan takımı 

yenecek djye yüzbinîerce îira veya milyonlarca lira 
sarfedip dışardan yabancı oyuncu getirmek, yabancı 
antrenör getirmekle gençliğin spor eğitim] arasında 
ne gibi bir ilişki bulunmuştur bilemiyorum. Gençlik 

j ve spor deyince, her nedense aklımıza hemen üniver-
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site gençliği gelmektedir. Oysa, üniversiteye gitme
miş, gidememiş, ancak genç olarak beden eğitimine, 
spora ihtiyacı olan milyonlarca gencimiz vardır. 
Hatta bunların sayıları, okumakta olan gençlerimiz
den çok daha fazladır. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 
bunlara spor yapacak yerleri, imkanları sağlamak 
zorunluğundadır. Zorunluğundadır diyorum, çünkü 
bu gençlerimiz boş zamanlarını hem kendileri ve 
hem de ülkemiz için zararlı, tehlikeli olan karanlık 
işlerle uğraşmaya bırakılmamalıdır. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, hiç bir siyasi ayırıma gitmeksizin, bütün 
gençlerimize aynı imkanları hazırlamalıdır. 

Sayın Başkan; 
Bundan evvel birkaç bütçe görüşmelerinde söy

lediğim gibi, Ecevit Hükümetinde, anarşinin önlen
mesi ve huzurun sağlanması konusunda en önemli 
ve sorumlu görev, Sayın Başbakan başta olmak 
üzere İçişleri, Milli Eğitim ve GençKk ve Spor bakan
larının omuzlarındadır. Bu sebeple, öğrenciler için 
a'macak önlemlerde, barışçı, tarafsız ve objektif ol
maları gerekir. Aksi takdirde, anarşi ve huzursuzluk 
azalacağına artar kanaatindeyim. 

Yüksek Öğrenim - Kredi ve Yurtlar Genel Mü
dürlüğünün çalışmalarım büyük bir takdirle karşılı
yorum. Kendisine başvuran ve maddi durumu uy
gun olmayan her gence kredi temin etmek için elin
deki bütün imkanlarını senelerden beri değerlendir
miş nihayet birkaç yıldan beri bu maksadına da 
ulaşmıştır. 

GençSik ve Spor Bakanlığından ve özellikle sa
yın Bakandan bir istirhamım olacaktır: Muş mer
kezinde, Malazgirt, Bulanık ve Varto ilçe merkez
lerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapılmasına 
daha evvel karar verilmiş olan veya yapımı düşünü
len, yapılması tasarlanan yatırımların durumlarının 
ne merkezde olduğunu ve 1978 yılında sözünü etti
ğim yerlerde hangi yatırımların öngörüldüğünü öğ
renmek isliyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı mensularına, Türk gençliğine ve aziz 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Ekrem Kabay, buyurunuz efendim. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler, konuk milletvekilleri, Sayın Bakan, 
Gençlik ve Spor Bakanlığının çok değerli yetkilileri; 

Gönlüm, tüm senatörlerimiz burada bulunsun is
terdi, gönlüm geçmiş dönemin, Gençlik ve Spor Ba
kanlığına ilgi duymuş kişilerinin tümü burada bulun

sun ki, memnuniyetle söylüyorum, önceki Bakan Sa
yın Ali Şevki Erek burada, önceki müsteşar, şimdi 
sayın milletvekili burada, ama kendilerinin isimlerin
den söz ederek, kendilerini asla suçlamayacağım, 
çünkü burada, benim söylediklerime cevap verme im
kânları yoktur, o nedenle suçlamayacağım, ama be
ni dinlerken, bazı değerlendirmeleri kendi iç dünya
larında, biraz sonra başlarını yastıklarına koydukları 
anda düşünmelerini, kendilerinden dostça, arkadaşça 
isteyeceğim. 

Değerli arkadaşlanm; 
Gençlik ve Spor Bakanlığının iki önemli anaso-

runu var; Gençlik sorunları. 
Gençlik sorunları üzerine, Gençlik ve Spor Bakan

lığının geçtiğimiz dönemde ne yaptığı, ne yapamadığı 
belli. Yapamadıklarının ağırlığı çok. Öyle hale gel
miş kî, gençlerimizin birisi bir düşünce kampında, di
ğeri başka bir kampta. Bu sorunun çözümü için her
hangi bir araştırma herhangi bir tedbir alma bir ya
na; gençlerimizin bu konuda keskin birtakım hareket
lere girmeleri sanki yöneticiler tarafından teşvik edil
miş, sanki yöneticiler tarafından tahrik edilmiş bir 
görünüm, belki de bir harita çıkıyor ortaya. 

Emek Mahallesinde oturuyorum. Emek Mahalle
sinde iki tane yurt vardır. Birisi bir vakıfa ait, birisi 
de Devlet Yurdu. Vakıfa ait yurtta kız öğrenciler ka
lıyordu. Bunun bir bölümü bir gün, takriben 200 -
300 kadar gence komando marşları söyleterek cad
de üzerinden, herkesin gözü önünde, yurttaşların gö
zü önünde, sanki Türkeş'in yıllarca önce söylediği 
«Büyük kentlerin sokakları işgal edilirse, o ülkede yö
netim ele geçirilir» düşüncesini ispat edercesine, Ada
let Partili bir değerli arkadaşımın Bakan olmasına 
rağmen ve gerçekten Sayın Ali Şevki Erek ve Sayın 
Başkan beni bağışlamalısınız, demokrasi inanc^ıZT 
inanıyorum, ama bu konudaki işlemi bir Bakan ola
rak o dönemde düşünmemiş, o dönemde görmemiş 
olmanızdan ötürü sizin adınıza gerçekten ben üzüntü 
duyduğumu ifade etmek istiyorum. Öbür tarafta bir 
Diyarbakır öğrenci yurdu vardır. Bir gün arabamla 
oradan geçiyorum, sokağın üzerine taşlar yığılmış. 
Gece bekçisine niye diye sordum; dedi ki, «Buraya 
bomba atılır diye çocuklar korkmuş o nedenle yapı
yorlar.» Bizim mahallede son üç ay içinde herkes ca
mını çerçevesini demir parmaklıklarla kapatır, çelik 
tellerle örter hale getirdi. Emek Mahallesi sanki bir 
karargâh seçilmiş. Demokrasinin özverisine demok
rasinin insan özgürlüğü açısından güvencesine Ada
let Partili arkadaşlarımın inandığını bu kürsüde bu 
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mikrofonlarda söylediği bir dönemde. Eğer bir ülke
de evlerin kapısı kilitleniyorsa, eğer bir ülkede evle
rin penceresine demir parmaklıklar takılıyorsa ve çe
lik telellerle örtülüyorsa; o ülkede özgürlük yoktur, 
o ülkede yönetimde söz sahibi olanların yönetimde 
hakkı yoktur. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Çünkü can gü
venliği de. yoktur. 

EKREM KABAY (Devamla) — Değerli arkadaş
larım; 

Türklerin en önemli vasfı kadınları korumaktır, 
kadınlara saygı duymaktır. Emek'teki Kız Öğrenci 
Yurdunda (Böyle solcu filan da değil) kız öğrencile
re erkek öğrencilerin içinizin almayacağı, Türklüğü
nüze yakıştıramayacağınız; beni bağışlayın, terbiye
min elverdiğinden ötürü değil, demokrasiyle düzeni
mizin ne ölçüde tahrip edildiğini anlatabilmek için 
alçakça, namussuzca haraketler yapılmıştır. Ne diyor? 
«Ben diyor hayatımda hiçbir solcu kız sevmedim, na
sıl tadına bakabilir miyim?» 

Bunlar geçmiş döneminin Sayın Bakanına ulaştı
rıldı, kendisine ulaşmamış olabilir; ama şu anda Yurt
lar ve Krediler Genel Müdürlüğünde işlem yapılmış. 
Değerli arkadaşlarım çok içten, çok dürüst bu me
seleyi getirdiler. 

Şimdi, hukuka yasaya inançlı olan arkadaşlarımın 
bir meseleyi de bilmelerinde yarar vardır. Bir üniver
site hocasının hiçbir zaman üniversitenin senatosun
dan veya yetkili kurulundan izin almadan başka bir 
göreve gitme imkânı yoktur; ama üç tane güdüm
lü, üç tane 38 lira bilmem kaç kuruşa (Sayın Ba
kan belki banlara cevap verecektiniz bani bağışla
yın, bugün gazetelerden edindiğim bilgilere dayanarak 
konuşuyorum ve hakkınıza tecavüz etmiş olduğumu 
da düşünmüyorum; bir üniversite profesörü 38 lira 
b'Inıem kaç kuruşa Yurtlar ve Krediler Genel Müdür
lüğündeki Yönetim Kurulu görevini üslenmeyi, ka
bullenmeyi önde bulacaklar, üniversitedeki alacak
ları 10 bin, 15 bin belki 25 bin lirayı tepecekler. Bu 
işin içinde bir hesap vardır ve izin almadan bu göre
ve başlayan kişilerin nasıl başlatıldığım demokrasiyi 
savunan arkadaşlarımın anlamada güçlük çekmeyecek
lerine inrayorunı. 

Değerli arkadaşlarım; 
Öyle bir noktaya geldik ki, cebimde mektup var. 

Bu mektubu, Cumhuriyet Savcısı arzu ederse benden 
derhal alabilir. 

Kaç dakikam var Sayın Başkan tecavüz etmek is
temem. 

BAŞKAN — Efendim üç dakikanız var. 
EKREM KABAY (Devamla) — «Emmioğlu» 

mektubun başlığı. «Ne haber, benden sana bir haber, 
nasılsın iyi misin? Ladik Lisesinin... Vali nasıl bizim? 
Emin'e iki mektup gönderdik, Allah'a çok şükür beş 
tane mektup aldım. O ineğe söyle daha da benden 
mektup beklemesin. Zaten yazdığım mektubu da onun 
hatırına yazmadım. Halamın hatırına yazdım, Mende
res'in hatırına yazdım» 

Bu noktada bir şey söylemek istiyorum: Ben as
lında MHP ile AP arasında bir ayrıcalık düşünüyo
rum, içimden öyle geliyor. Adalet Partisi demokrasi
nin kuruluşunda, demokrasinin temelinde emeği, kat
kısı olan bir partidir ve şimdi görüyoruz ki, Adalet 
Partili geçmiş dönemdeki bakanların etkin görevleri
ne MHP'liler geliyor, MHP'lilerin amblemleri 
asılı. Nasıl hazmediyorlar? Nasıl sindiriyorlar? De
mek ki, düşünüyorlar ki, biz bittik tükendik, bu ye
ni bir alternatiftir bizim için, onun üzerine inşa ede
riz her şeyimizi. 

Yanlıştır bu yöntem. «Çarşamban Mustafalar ve Yu
suf'a da selâmımı söyle, onlara mektup yazmadım, 
ama kusura bakmasınlar ha... Burasma okut onlara; 
ben Mustafa Kemiksiz, 'biraz kemik ye de, kemiklerin 
sertleşsin. Yusuf yine aym halde misin? Mustafa sen 
yine durgunsundur. Başka ne yazayım? Çok iyiyim, 
ara sıra iki ayaklı çakal avlıyoruz.» Çakal dediği bu 
ülkenin çocuklan ve devam ediyor. «Daha doğttı<«u 
Başoğlu'nun intikamına çıktık. Zaten bundan sonra 
işimiz gücümüz olay, olay bizim ekmeğimiz o» Affe
dersiniz burada çok terbiyesiz bir tabir var onu koy
muyorum. ....... koyduğumun dölü Eco'su rahat Hü
kümet başı olmayacaktır. Böyle emredildi hepimize.» 

Evet, şimdi değerli Adalet Partililer, değerli arka
daşlarım; mektubun zarfı, adı, sanı elimde. Bu mek
tubu Cumhuriyet Savcısına vermeye hazırım; ama 
eğer demokrasiye, hukuk devletine gerçekten inanı
yorsak. Bir şeyler yapmalıyız. 

«Biz yapacağız ha...» 
Gençlik ve Spor Bakam Yüksel Çakmur'u kutlu

yorum. Şu amaçla kutluyorum; bugün yüreğimden 
geldi, Mil'i Eğitim Bakanı konuşurken içim doldu 
böyle. 

Bu Hükümet sadece demokratik sol görüşlü olan
ların, bu Hükümet sadece Halk Partililerin Hükü
meti olmayacaktır. Bu Hükümet 45 milyonluk Ulusu
muzun Hükümeti olacak. Yasaların ölçüsünde ola
cak, ama bu konuda katkınızı bekliyorum. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
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EKREM KABAY (Devamla) — Yüce Kurula say- | 
gılarımı sunarım, teşekkür ediyorum. (CHP sıraların- I 
dan alkışlar.) I 

BAŞKAN — Teşekkür ediyoruz. 
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu?... Yok. Sayın İs- I 

mai! Kutluk?... Yok. Sayın Ali Oğuz?... Buyurunuz 
efendim. I 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkan, muh- I 
terem arkadaşlarım; I 

Gençlik ve Spor Bakanlığının Bütçesinin müzake
resi münasebetiyle ben de şahsi görüşlerimi yüksek I 
huzurlarınızda arz etmek üzere kürsüye gelmiş bulu- I 
nuyorum. I 

Muhterem arkadaşlarım; { 
Gençlik meseleleri çok önemli bir mesele olduğu I 

içindir ki, arkadaşlarımız yürekleri yana yana burada 
hadiseleri dile getirdiler. Buradan da anlıyoruz ki, 
gençlik meselesi hepimizin meselesidir. Ölen çocuk- I 
lar, vurulan çocuklar meseleleri sebebiyle birçok anar
şik hadiselere katılan çocuklar bu memleketin evlat
larıdır, hepimizin evlatlarıdır. I 

Aziz arkadaşlarım, 
Eğer meseleye bir millet meselesi, kendi mesele

miz olarak bakarsak, benim inancım odur ki, bir nok
tada, önce teşhisini, sonra da tedavisini ortaya koy
mak mümkün olur. Dünyada ve memleketimizde 
gençlik olayları son 18 yıla damgasını vuran olaylar 
olarak hayati önem kazanmıştır. Gençlik meselele
rinde memleket münevverlerinin ve partilerimizin, 
hükümetlerimizin bakış zaviyesinde ve verdiği değer
de, teşhis ve tedavide ittifak edemezlerse, bu üzücü 
ve kanlı hadiseler kanaatimce devam edecektir. 

Peki ne yapmak lazım: Benim şahsi görüşüm şu 
ki, arkadaşlarımızın da burada ortaya koyduğu çareler 
hepimizin bu mesele üzerinde çok hassas olmamızı 
gerektiriyor. Bu meselelerin altında yatan sorun veya 
sebep sadece ekonomik değil muhterem arkadaşla- I 
rım. Eğer öyle olsaydı, fakir ülkelerde bu meselele
rin derinliğine, genişliğine çok büyümesi ve zengin I 
ve varlıklı ülkelerde ise muayyen seviyelerde kalma
sı iktiza ederdi. I 

Halbuki, Avrupa'ya göz attığımız zaman Alman- j 
ya'da, Fransa'da hususiyle İtalya'da da aynı mesele
leri boy boy bir azim hadise olarak ortada görüyo- I 
ruz. Onlarda işsizlik meselesi neredeyse kalmamış, I 
Almanya meselelerinin çoğunu halletmiş, dışarıdan I 
beş milyona yakın işçi almış çalıştırıyor, emeklilik I 
işlerini halletmiş ve işçisine de diğer vatandaşları se- t 
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viyesinde bir hayat şartı hazırlamış, buna rağmen 
orada da anarşinin kol gezdiğini, huzursuzluğun gün
den güne arttığım görüyoruz. Öyleyse bunun altında 
yatan başka manalar, başka sebepler var. Bütün dün
ya bu sari hastalık gibi her ülkeye bulaşan bu kabil 
hadiselerin, bu kabil meselelerin halli için bir buna
lım içerisinde hissediyor kendisini ve bir çıkış yolu 
arıyor. Bizim kanaatimiz, bu çıkış yolunun maddi ol
maktan ziyade, manevi tedbirlerle halledileceğini, mad
di tedbirlerin de ona ancak destek olabileceğini ifade 
etmek isterim. 

Çünkü, bir noktada memleket evlâdının hepisinin 
başına bir polis dikeceğinizi düşünseniz 41 milyonun 
başına diktiğiniz 41 milyon polisin de başına ayrı bir 
polis dikmeniz belki gerekecek. Öyle ise zabıta ted
birleriyle bu meseleyi halletmenin imkânı yok. Evve
lâ hadiseler nelerden, hangi noktalardan çıkıyor bunu 
ayıklamak, ondan sonra da bunun üzerine milletçe 
yürümek lazım. Bunun üzerinde düşünürlerimiz, üni
versitelerimiz, partilerimiz ve hükümetlerimiz samimi 
bir şekilde çaresini aramak hususunda ittifak etmez
lerse, bunun üstesinden gelmek mümkün değildir. 

Herkes kendi ideolojik görüşü istikametinde, ken
di gençliğini harekete geçirip faaliyet gösterdiği müd
detçe, 150 tane oradan öldüğü takdirde, 150 tane de 
bu taraftan ölmesi mukadderdir. Bugünkü manzara 
hep böyle devam etmiştir muhterem arkadaşlar. Bu
nun dışında başka gençlikler de var memlekette; ama 
onların faaliyetlerine dikkat ederseniz, kendi çerçeve
leri içerisinde, gayet efendice bir faaliyet olarak sür
dürülmekte, ne kimseyi öldürmekte, ne de kimse ta
rafından öldürülmektedir. Demek ki» bir partinin 
gençliği olabiliyor, kendi ideolojik istikametinde faa
liyette gösterebiliyor; ama hiçbir zaman anarşiye ka-
rışmsyor, kimseyi öldürmüyor ve yaralama öldürme, 
baskın hadiselerine de girmiyor. 

Demek ki, memlekette belli siyasi çevreler ve mih
raklar kendi partilerinin çıkarı istikametinde veya ide
olojik kanaatlerinin yayılması istikametinde gençliği 
istismar ediyorlar. Eğer bu istismardan vazgeçerlerse, 
buna razı olurlarsa, gençlik meselelerinin memleketi
mizde haledileceği kanaati bizde hâkimdir. Çünkü, 
zaman zaman birbirlerine çağrıda bulunarak «Gelin 
silahları bırakalım» şeklindeki sulh tekliflerini gazete 
sayfalarında gördük ve bu da kanaatimizi teyit etti. 
Demek ki, ilan edilmemiş bir muharebeyi sürdürü
yoruz, hadi gelin beraber bir sulh müzakeresi yapa
lım şeklindeki çıkışlar, ilan edilmeyen bir muharebe
nin açıklanması mahiyetindedir. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bu hadiseleri anarşik hadiseler ve masum gençlik 

hareketleri olarak zamanında tavsif ediyorduk. Ma
sum gençlik hareketleri, bugün sadece belki bir göv
de göstedisi veya bir yürüyüş şeklinde olduğu tak
dirde, bunlara masum hareketler demek miimîkdn 
olur. Bunların da bazı tezahürleri var. 360 bin tale
benin imtihana girdiği memleketimizde, sadece 60 bin 
bin talebeyi üniversiteye yerleştirir, 300 bin talebeyi 
bir merdiven sistemi içerisinde getirir üniversitenin 
kapısında yığarsanız, bunların meseleleri olacaktır; 
ama bunları daha ilkokuldan itibaren, ortaokulda ve 
lisede muayyen istikametlere kanalize eder de, meslek 
sahibi yaparsanız, bu mesele bir yerde yavaş yavaş 
sönme istidadı gösterecektir veya üç milyon insanı 
sokağa aç ve biîaç salarsanız, onlara iş imkânları ha
zırlamazsanız bir noktada onların da kendi davaları 
istikametinde çakaracakları hadiselere hazırlıklı olma
nız gerekecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gençlik hareketleri kendiliğinden doğmuş hareket

ler değildir. Zamanında bazı mihraklar, bilhassa üni
versite içinde esefle ifade etmek isterim bazı hocala
rın teşvikleri de bunlar üzerinde müessir oldu; ama 
ama bugün kendi yetiştirdikleri canavarları kendile
ri de zaptedemez hale geldiler, pişmanlık duyuyor
lar. Bir zamanlar banları belki davaları istikametin
de çok aktif hareketler, hayırlı hareketler olarak 
tavsif edenler, bugün bu hareketleri durdurmanın ça
relerini arayacak noktaya gelmişlerdir ve birçok ha
reketler kendilerine müteveccih olmuştur, kendilerinin 
de can kaygısı başlamıştır. Yani, kendi hazırladıkları 
canavar bugün kendilerini yemek için hazırlanmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Başkalarını suçlamakla bu meselelerin halledilece

ğine inanmıyoruz. İnancımız odur ki, karşılıklı feda
kârlık, hoşgörü ve müsamaha içerisinde ve birçok 
şeylerden fedakârlık ederek bir araya gelmek ve bu 
meselelerin çözüm yolunu birlikte bulmak gerekiyor. 

Gençliğimizin masum istekleri yanında burs me
selesini arkadaşlarımız dile getirdiler. Bugün verilen 
seviyenin de kifayetli olmadığı kanaatindeyim. Bunun 
mertebesini bin lira istikametinde düşünüyorduk, ama 
bugün 500 liradan 700 liraya getirilmiş olması da yi
ne sevindirici bir hadisedir... 

Muhterem arkadaşlarım; 
Gençliğimizi çileden çıkaran bugünkü muzır neş

riyat hepinizin malumudur. Televizyonlarda ve diğer 

neşir vasıtalarında gangasterliği, çok kötü cinsi iliş
kileri, vurguncu, banka soymanın çeşitli usullerim sa
bahtan akşama kadar milletimize ve gençliğimize öğ
retmenin bu memlekete bir şey getireceğine ben inan
mıyorum. Bu kabil kötü istikametteki örnekleri, bir 
bakıma tatbik mevkiine koyanların yarın «Sizler öğ
rettiniz, bizler de icra ettik» demesi bizi şaşırtma
malı. 

BAŞKAN — Lütfen bağlar mısınız efendim, müd
detiniz doldu. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Hay hay efendim. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Şunu ifade etmek isterim ki, dış tahrikler ve siya

si politik oyunların memleketimize getirdiği bu acı 
manzara milletimizin ümidi, milli varlığımızın en di
namik ve güçlü unsuru geleceğimizin güveni olan 
Türk gençliğinin meselelerini manevi, ekonomik ve 
sosyal yönden olduğu kadar, toplum huzuru ve gü
veni bakımından büyük değer taşıyacak noktaya ge
tirmiştir. Bunun devasını hep birlikte bulmak nokta
sındayız. 

Spor hususunda da bir cümle ifade etmekten ken
dimi alamıyorum. Kitle sporlarının öncelik kazanma
sında fayda var. Büyük masraflarla kurulacak tesis
ler, bu millet için lüks olduğu kanaatindeyim. Çün
kü, üç milyon insanı aç olan, işsiz olan bir memle
kette milyarlık tesislerle spor müesseseleri kurmanın 
bagün zamanı olmadığı kanaatinde olduğumu ifade 
etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım; 
Onun dışında, bilhassa Spor - Toto ve Spor - Lot-

to üzerinde arkadaşlar ifade ettiler. Anadolu'nun gü
zel bir atasözü vardır; «Kumar parası ile alınan şe
yin ölümü sudan olur» derler. Bu kabil şeylere fazla 
iltifat etmemek lazım, bugünün fukara çırağından, ta
lebesine kadar herkes cebindeki harçlığını götürür, 
Spor - Lottoda ve Spor - Totoda harcarsa, belki öğ
len yemeğinde bir ekmek, peynir parasına dahi me
darı, desteği kalmaz; başka kaynaklardan bu finans
manın temini ile bu kabil alışkanlıkların; yarının ku
marlarına alıştıracak bu kabil kötü ittilalarm gençli
ğimize bulaştırılmamasında hayır vardır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin, memleketi
miz ve milletimize ve Gençlik Bakanlığı mensuplarına 
hayırlı olmasını diler, hepinizi saygı ile selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Hikmet Aslanoğlu?... Yok. 
Sayın senatörler, böylece Gençlik ve Spor Bakan

lığı Bütçesi üzerinde grupları adına, şahıslan adına 
konuşmalar bitmiştir. 
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Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
Sayın Bakan, konuşma müddetiniz 25 dakikadır. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-

MUR (İzmir Milletvekili) — Saygıdeğer Başkan, Se
natomuzun saygıdeğer üyeleri; 

Bu gece "burada konuşan tüm senatörlerimiz ger
çekten yararlı ve değerli bibileri ortaya koydular. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak değerli senaltörleri-
ınizin güçlü düşüncelerimden ve ortaya koydukları fi
kirlerden yararlanmak amacımız olacaktır. 

Gençlik Sorunları Son yıllarda gerçekten artmış
tır ve hu sorunlar çözdüm beklemektedir. Gençlik so
runları neden artmıştır, neden çözülmesi güç Ibİr aşa
maya geîmiştir?.. Gençlere yansız 'bir gözlemle yö
nelmek, gençlere sevgi ile ve yurtseverce düşüincelerle 
yaklaşmak yerine, hazı çevreler gençleri kışkırtmayı, 
gençleri hOrhirine düşürmeyi siyasal yarar yönünde de
ğerlendirmeyi temel ilke saymışlardır. 

'Bir yanda gençleri kışkırtmak, iblr yanda gençleri 
tahrik ediphkhirine düşürmek siyasal bir yöntem ola
rak kökieşiiriîmiş, bundan çıkar umulmuş; gençler hir-
birine saldırıp, birbirini öMürmeye başlayınca da 'bu 
kez o gençleri suçlamak amaç olmuştur. 

'Hangi îk'tidar oîursa olsun, hangi düşüncede olur
sak olalım, hangi ideolojik yapıyı temel sayarsak sa
yalım; özellikle Parlamentonun içinde görev gören 
bizler, eline silahı kim alırsa alsın, o silahı alanlara 
karşı, o silahlı »güçlere karşı, o milis kuvvetlere karşı 
eşit uzaklıkta olmayı amaç saymalıyız; ama son yıl
larda ne olmuştur? 

'Son yıllarda, birtakım yöneticiler, 'birtakım siyasi
ler yurtlarda genç güçleri; kolluk güçlerinin yardımcı 
kuvvetleri olarak, güçleri olarak saymaya başlamış
lardı. Gençler arkalarında hu siyasileri gördükçe, 
Parlamentodan konuşan hu güçleri yanlarında gör
dükçe daha çok silahlanmaya haşlamışlar ve yurtları 
barınak olmaktan çıkarıp; yurtları bomba imalatha
nesi durumuna getirmişlerdir. Burada silahlar sakla
nır, burada homhalar yapılır 'buna göz yuman yöneti
ciler Parlamento kürsülerinden savun ulursa; en az o 
yöneticiler kadar bu Parlamento içinde görev gören
ler suçlanabilir bir dönem sonra. 

Bu kuşaklar suçlamaca bile gelecek kuşaklar suç
larlar. Suçlu kim olursa olsun, hangi siyasi partiye 
mensup olursak olalım savunmayalım onlan. Bir ge
nel müdür çıkacak ve hasmın önünde diyecek ki, 
«Gençler herşeyden önce fazla enerjilerim' harcaya
caklar; bunların boğuşmaları doğaîdır, normaldir; 
'bunlan olağan karşılayalım» diyecek gençlerin bo- j 
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ğuşmaiarını olağan karşılayacak; Trahzon Üniversite
sinin Rektörü yazı yazacak «Trahzon Yurdunda her 
an kan döküldbilir, her türlü önlemi alın» diyecek, 
Genel Müdür bu konuda en ufak bir önlem almayı 
bırakınız teşvikçi olacak, tahrikçi olacak; Atatürk în-
ciraîtı Yurtlarında her an olay çıkarahilecek Ski gü
cü karşı karşıya getirecek, genel müdür sessiz kala
cak hatta tahrikçi olacak, sonra bu kürsülerden sa
vunulacak. 

'Değerli parlamenterler; 
Gençük ve Spor Bakanlığı olarak, tüm önlemleri 

yasa sınırları içinde alacağız. Yasaların temel oldu
ğuna inanarak davranacağız. Son davranışımız da hu 
temeller üzerinde gerçekleşmiştir. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulunda, 
görev gören üniversiteden gelen profesörler, Üniver
siteler Yasasının lüglîi maddelerini çiğneyerek gelmiş
lerdir; görev yapmışlardır. 351 sayılı Yasa, temel ya
saların çiğnenmesi için bir ilke olarak kahul edile
mez. Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetim Kurulunda 
görev aian profesörler, Üniversiteler Yasasının ilgili 
maddelerine aykırı biçimde görev görmüşlerdir. 

'Bunun dışında Beden TerhiyeSi Genel Müdürü de 
görev alanı değiştiğinden düşmüştür. Maliye Bakan
ağı temj>i!eisi de istifa ettiğinden ölürü düşmüştür ve 
YÖne'tim Kurulu çoğunluğunu yitirmiştir. Bu yön
den Yurtlar ve Krediler Yönetim Kurulu görev göre
mez duruma düşmüştür. Bu arada Genel Müdür hak
kında kovuşturma açılmıştır. 

Değerli senatörler; 
'Ben, yetki sınırlarımı hu kürsüden taşmayacağım. 

Yasalara saygılıyım. Kovuşturma devam ederken en 
azından o kovuşturmaya göîge düşürmemek için bu
rada konuşmayacağım. En güzel yanıtı, yasa sınırları 
içinde yargı organları verecektir. Dilerim ki, Olaylar 
oltaya çıktığı zaman hu konuşmaları yapan sayın se
natörler, o yanıtı aldıkları zaman bu yanıtlar karşı
sında saygılı bir tutum içinde olayları yorumlarlar, 
d eğerlendirirler. 

Bakanlığı sürdürdüğümüz sürece silahi eline alan, 
fe'ier sol aldım alsın, ister sağ görüşler adına alsın, kar-
şJiannda hizi 'bulacaklardır. İnsanı öSdürmek için, 
cnıse, babaları gözyaşı içinde bırakmak için silaha 
sarılanlar, bomhaya sarılanlar bizim gözümüzde öğ
renci değildir, canavardır. Bunu buradan yüreklice 
söylemek yerinde olur. 

Saygıdeğer senatörler; 
Demokrasiyi, özgürlükleri yaşatmak gerçekten ko

lay değil. Hepimize ağır görevler düşüyor, ağır buna
lımlı bir dönemi yaşadığımız şu dönem içinde. 
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Burada Sayın Ekrem Kabay Emek'teki yurttan 
söz etti. Emekte gerçekten her gün esnaf, halk, genç
ler, anneler, bdbalar öKira tehlikesiyle karşı karşıya-
duîar. Emekteki Nenehahın Yurdu, kız yurdu olarak 
görev görmekte Mİ. Bu Emekteki kız yurdunun işlevi 
değiş&'iMi, buraya birtakım gençler getirildi. Bu bir 
gereksinmeden doğmadı. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sıvds) — Hangi yurt öyle 
değil ki Sayın Bakan?.. 

GENÇLİK YE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-
MUR (Devamla) — Bu 'bir gereksinmeden doğma
dı; bir belirli yurttan alındı o gençler, Emek'e ge
tirildi. Niye?.. Orada bir başka yurt varmış, ona kar
şı denge öğesi olarak kullanılacakmış... 

BkJer çeteye karşı çete üretmeyeceğiz, demokrasi
yi DeVlet gücü korur, çete gücü korumaz. Çetelere 
dayanmayacağız demokrasiyi yaşatmak için. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Can güvenliği yoktur Emeklte. Bu kürsüden açık
lıyorum; 'benden önceki Bakanın da burada şikâyeti 
vardır, en azından, burada konuşan senatörümüz, ben
den önceki Bakanın şikâyetlerine kulak vermeliydi bu 
kürsüye çıkmadan önce. Emek'tek'i yurdu bizden ön
ce kapatamadılar. Geçmiş iktidar, birtakım denge un
surlarına dayanıyordu onun için kapatamadılar. Küs-
l'ürmeınek için birtakım kuvvetleri; birtakım kolluk 
gücünün yanında kolluk gücü gören çeteleri küstür
memek İçin kapatamadılar; ama ben bu yurdu ka
patacağım, yalnız kız öğrenciler burada barınacak, 
çete barınamayacak. 

Yalnız bu yurtta değil, hangi yurtta olarsa ol
sun, hangi görüşte olursa oîsun, silahlı güçleri mut
laka temizleyeceğiz. 

Sayın Barla» Küntay'a teşekkür etmek isterim. 
Gerçekten olgan konuştu, olumlu düşünceler orta
ya ko^du ve kendisine teşekkür etmeyi görev sayıyo
rum. Örnek bir konuşma yaptı. O görüşlerinden ya
rarlanacağız. YaSnız, dilerdim ki, Yurlîar ve Krediler 
Genel Müdürünü ve Yurtlar Krediler Yönetim Ku
rulunu savunmak; saydığım, sevdiğim insan Barlas 
Küntay'a düşmesin. Başkalarına düşseydi o görev... 

BARLAS KÜNTAY ^Bursa) — Almış şeklini 
bJhassa Sayın Bakan». 

GENÇLİK YE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-
MUR (Devamla) — Onlarla işbirliği yapanlara düş
seydi. 

Saygıdeğer senatörler; 
Yasa dışı durumu; hangi siyasal kuruluşun üye

si oîiirsak oîalmı, yasa dışı durumu savunma olana

ğımız yoktur. Yasa dışı işlem ve işlev, nerede var&a 
bunun karşısına çıkabm. 

Birtakım profesörler, şimdi doçentte' kendilerini 
savunmak için yalan yanlış, uyduruk haberler çıkar-
tab'Sirler. Yasa dışı tutumdaydılar. Yasa dışı fu
tumda olduklarım kendileri kanıtladılar, kendilerî or
taya koydular. Örneğin; bir Sayın Haüûk Karama-
ğaralı'nm Doç. Dr., öğretim üyesi olan Halûk Kara-
mağaralı, faziletten, erdemîikten balhseden bu öğretim 
üyesi, kendi yasa dışı işlevim kendisi ortaya koydu, te
laşa kapıldı, paniğe kapıldı; yasaları bizim işlemimiz
den sonra hatırladı, koştu fakültesine izin aldı, zama
nı dar geldi, senatodan izin çıkartamadı. Düştüğünü 
çok geç anladı. 

İktisadi ve Ticari tümler Akademisinden gseîen 
Sayın Kâmil Turan da öyle. Yasa dışı ışlemîerî yü
rüdükleri ve göz yumulduğu zaman iyi, biz, bu yasa 
dışı tutuma Son verdiğimiz zaman mı kötü?.. 

Değerli senatörler, saygıdeğer senatörler; 
Gerçekten, sporda bilimsel çalışılacaktır. Bir spor 

kurulu kurulmaktadır. Sayın Barlas Künüay'm da dü
şüncelerinden yararlanacağız 'bu kuruMa "ve hemen 
şunu belMeyıın, gerçekten fciıfâe sporuna önem vere
ceğiz. Milyonluk spor tesislerini hapishane olmaktan 
kurtaracağız, o kilitleri kıracağız, halka açacağız spor 
tesislerini. 

Saygıdeğer senatörler, 
Bu yd gençlere verilen kredi, Sayın Başbakanımı

zın katkısıyla olmuştur. Bize görev vermüşitir. Bütçe 
Karma Komisyonundaki saygıdeğer üyeler görev gör-* 
müşlerdir; Barbakanımızın uyarısı sayesinde. Eğer, 
bizden önceki iktidarın koyduğu 690 milyon liraya 
500 nıivyon îira eklenmeseydi, bu yıl, sadece geçen 
yılki 90 bin öğrendi 500 TL. alabilecekti. Oysa, Büt
çe Karma Komisyonunda Başbakanımızın uyanSı üze
rine, dileği üzerine 5CiO milyon lira konmuştur ek öla^ 
rak, şimdi 125 bin öğrenci 700 TL. alacaktır. Bu yan
lışı da burada düzeltmek-İstiyorum. 

Saygıdeğer senatörler, saygıdeğer üyeler; 
Sayın Raif Eriş, konuşmasında müsihdıdemlerden 

söz etti; 47 müstahdemin işine son verildiğinden söz 
etti. 47 mü^slhdemin işine son verilmedi, 37 memurun 
işine son veriîdi. Genel ve Özel Yönetmeliğin 4 ncü 
maddesine aykırı biçimde bunlar memuriyete alın
dıkları için görevlerine son verildi. Sınav açılacaktır; 
bu 57 memur başvuracaktır, sınava girecektir, başa
rırsa, mutlaka Bakanlığımızda görev görecektir, biz
ler de bundan mutluluk duyacağız. 

RAİF ERİŞ (BahkeSir) — Hakkı müktesep olmu^ 
yor mu Sayın Bakan?.. 
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OENÇUÜK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAıK-
MUR (Devamla) — Yasa dışı davranışlar hak ol
maz.! 

Saygıdeğer üyeler; 
Ayın 261sırtda Yurtlar ve Krediler 'Genel Kurum 

toplanacaktır. Ben bu kürsüden yanıt vermeyeceğim; 
ama Yurtlar ve Krediler Genel Kuru] toplantısında 
bütün gerçekleri aynrthiı biçimde ortaya koyacağım. 
Biz çeteyi dışarıda aramayalım. Çete Yurtlar ve Kre
diler Kurumunun içine girmiş, eşkıyayı dışarıda 
aramayalım, Yurtlar Krediler Kurumunun içine gir-
mSş, 

'Bir genel miidiir, yönetim kurulu üyeleri kan dÖ-
külmesiriden hoşlanacaklar, sonra insanız diye geze
cekler sokakta; onların insan olmaya hakkı yoktur 
başta. Bunu belirtmek işitiyorum. 

'HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bunlar ajan, 
ajan bunlar... 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI YÜKSEL ÇAK-
MUR (Devsmia) — Saygıdeğer Ekrem Kabay, mut
lu olunuz, merak etmeyiniz; Emek'te artık o demir, 
o çelik 'tel levhalar, o hapishaneye benzemiş bütün o 
pencerenin demirleri sökülüp atılacaktır; çünkü 
Emek'e can güvenliğini getireceğiz, yurtlara can gü
venliğini getireceğiz. Yurtlar han değildir; gecenin bi
rinde, ikisinde üçünde girsinler çıksınlar... Belirli sa
atte yurtların kapısı kapanacaktır. Özel kîmîik kart
ları çıkartacağız, yurt kimlik kantları; hana girer gibi 
giremeyecekler. 48 yaşındaki palabıyıklı delikanlı ge
çinenler, eşkiyalar yurtlara giremeyecek, atacağız on
ları... (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, aîkış'ar) 

(Saygıdeğer senatörler, beni dinleyen AP'îi baba-
lar, bu çocuklar hepimizin çocukları, bunlar hepimi
zin kardeşleri. Hiçbirinin öldürülmesinden sizler de 
Hoşlanmıyorsunuz. Sizîer de mutlu olmuyorsunuz, 
sizler de yurtsever insanlarsınız. Bu alınacak önlem
lerde Sizlerden yardım rica ediyoruz. Biz, silaha si-
lah'a gitmeyeceğiz; barış duygusuyla gideceğiz, kar
deşlik inancıyla gideceğiz. Savaşa, ancak Türk Bay
rağı arkasında omuz omuza gidilir, savaşta vuruşulur 
düşmana karşı, yurt topraklarına göz dikenler varsa, 
emperyalfetiere karşı savaşılır; ama Türkiye içinde 
bir kavgayı anlamıyoruz, aklımız almıyor, insanlık 
vicdanımız kajbuŞ etmiyor. Bunun için, barışı getir
mek hepimizin ödevi olacaktır; demokrasiye inanan 
bütün güçlerin Ödevi olacaktır. Bırakınız demokrasi 
düşmanları, istedikleri gübi oyun oynasmîar, biz bu
rada sağlam olursak, eleîe verirsek demokrasi yüce
lir, özgürlükler kökleşir, barış, itam anlamıyla Türk
lerin yaşama güvencesi olur. 

Sayın Ali Oğuz, oıiımlu konuşma yaptı, manevi 
kalkınmadan söz etti. Sanırım ki, Sayın Eıbaütan'dan 
da esiırienecektir; çünkü Sayın Erbakan Sürekli temel 
atıyordu, sanayileşmeyi öngörüyordu o maddi kal
kınmayı öngörüyordu; burada maddi ve manevi kal
kınma arasında bir çeüşki gördük ve şunu hemen 
açıklamak istiyorum; olumlu düşünceleri de oldu, 
kendilerine teşekkür ediyorum. «'Hocaları, profesör^ 
îeri canavar üretiyor» diye açıkladılar. Biz dilerdik ki, 
Sayın Ali Oğuz, İktidarları zamanında gerçek cana
var üreten fabrikaların kapatılmasını dikseydi; ger
çek canavar üreteni yakalasın 'bulsun kürsüye getir
sin, o zaman sessiz kalmasını anlayamadık, şimdi ko
nuşmasını hiç anlayamıyoruz. Çünkü, o şişeden cana
varı profesörler çıkarmadı, 'bir zamanlar ortağı ol
dukları bazı yöneticiler çıkardı, siyasiler çıkardı. On
ları o zaman suçlasaydı, belki canavar şişeden çıkma 
olanağı bulamazdı. 

Ancak; 'bazı uyarılarını olumlu olarak değerlendi
rip, ondan yararlanacağız, kendilerine o yönde de te
şekkür etmek istiyorum. 

Saygıdeğer senatörler, değerli üyeler; Gençlik ve 
Spor Bakanlığı olarak, barışın kökleştirilmesi için ça
ba harcayacağız, özgürlüklerin kökleştirilmesi için ça
ba harcayacağız. Bu kürsüden ayrılmadan önce, ben
den önceki bakanların GençLk ve Spor Bakanlığına 
yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür etmek isterim. 
Örneğin; Teşkilatlanma Yasası için çaba harcadılar, 
351 sayılı Yasa için çaba harcadılar. Eîeîe verece
ğiz, yürek yüreğe vereceğiz, barışı özgürlüğü elbirliği 
ile sağlayacağız. 

Hepinize saygılar sunarım, muJÜulukîar dilerim. 
(CHP ve MBG sıralanırdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
GençKk ve Spor Bakanlığı Bütçesi üzerindeki mü-

zakereieri bitmiştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm . Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 20 469 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Okul içi beden eğitimi ve 
spor faaliyetlerinin geliştiril
mesi ve yaygınlaştırılması 105 370 000 
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Bölüm Lira 

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

112 İzcilik ve gençlerin boş za
manlarının değerlendirme hiz
metlerinin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi 47 328 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-* 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Tesis ve işletme hizmetleri 501 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.*. Ka
bul edilmiştir. 

114 Beden eğitimi öğretmeni ve 
spor görevlilerinin yetiştirilme
si ve eğitimi 57 348 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

115 Gençlik sorunlarının çözüm
lenmesine ilişkin hizmetler 1 956 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 928 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin tümünü 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19. —: 1978 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporu. (M. Meclisi : 1/80; C. Senatosu : 1/553) 
(S. Sayısı : 757) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1978 ydı Bütçesinin maddelerine geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1978 Ydı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğüne 1978 mali yılında yapacağı hizmetleri için, bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 597 263 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 268 371 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Türk sporunun idamesi ve ge
liştirilmesi hizmetleri 1 323 657 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 5 235 000 
BAŞKAN —; Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi (A) işaretli cetvelle beraber oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (1 597 263 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN -

Gelir 
Türü 

- (B) işaretli cetveli okutuyorum. 
iB — CIETVELI 

Lira 

2 Vergi dışı gelirler 55 003 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler..* Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 1 542 260 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

138 — 
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2 nci maddeyi (B) işaretli cetvelle birlikte 
oylanmza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünce 1978 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi (C) işaretli cetvelle 
beraber oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücuda ge
tirmek amacı ile, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçesinin (A) işaretli cetvelde yer alan projelerin, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 3530 sayılı 
Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışında 
kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık Bakanlığına 
aynı unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu 
ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kısımlar, pro
jenin ikmali için müteakip yıl bütçesine devredile
bilir. 

Bayındırlık Bakanlığı adı geçen işleri 3530 sayılı 
Kanun esasları dairesinde yürütür. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi, adı geçen cetveliyle 
beraber oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (B) işaretli cetvelin ilgili tertibinde 
kayıtlı aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen 
gelir fazlalarını gerektiği takdirde, hizalarında gös
terilen tertiplere ödenek kaydetmeye ve maddeler 
arası aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

I . Futbolda müşterek bahis gelirleri : (III) Türk 
Sporunun İdamesi ve Geliştirilmesi Hizmetleri prog
ramının (01) Sportif Faaliyetler alt programının 
(1-001) kod numaralı faaliyeti ile (02) Spor Tesis
lerinin İşletilmesi, Yapım, Bakım ve onarımları alt 
programının (2-001) Ve (2-002) kod numaralı proje
leri; 

II. Spor Faaliyetleri Gelirleri : (900) Hizmet 
Programlarına Dağıtılamayan Transferler progra
mında yer alan (04) Sosyal Transferler alt progra
mının (3» 422) kod numaralı faaliyeti, 
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Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kışımı 
ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dairesinde 
gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu program, alt program ve faaliyet ve projeler
den geçen yıllarda tahakkuk edip de yılı içinde öde
nemeyen borçlar, müteakip yıl bütçesinin ilgili terti
binden ödenebilir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi okunduğu şekliyle 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Futbol Federasyonu özel fonundan 
ücret almak sureti ile çalıştırılan personelden yazılı 
müracaatta bulunanlar Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Teşkilâtı maaşlı kadrolarına atanırlar. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Gençlik ve 
Spor bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylanmza arz ediyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık oylanmza sunulacaktır. 
Efendim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin 

Türk Milletine ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olma
sını dileriz. 

1. — 7975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) (De
vam) (1) 

Ç) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büt
çesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Lütfen Sayın Hükümet ve Komisyon yerlerim al
sınlar. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Raif Eriş buyu
runuz efendim. 

(1) 729 S. Saydı basmayazı 7 . 2 . 1978 tarihli 
25 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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AP GRUPU ADINA RAÎF ERİŞ (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, saygıdeğer senatörler; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1978 mali yılı 
Bütçesi üzerinde Adalet Partisinin Senato Grupunun 
görüş ve düşüncelerini arz etmek üzere huzurunuzda 
bulunuyor ve bu vesileyle hepinizi grupum ve şahsım 
adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın senatörler; 
Ekonomik politikaların tatbikatıyla ilgili plan ve 

programların ana çatısı içinde sanayi, kalkınmanın 
ve büyümenin en etkili bir faktörü ve en kuvvetli bir 
kaynağıdır. ÜHteyi zenginleştirmenin, ileri hayat dü- . 
zeyine getirmenin, daha fazla istihdamın, daha fazla 
işyerinin ve daha fazla gelir yaratmanın parolası sa
nayileşmedir. Emeğin ve bilginin maddeye yeni de
ğerler katması, sanayi sayesinde hız kazanmıştır. Tü
ten fabrika bacaları, aile ocaklarının sağlıklığını, sı
caklığım ve bereketini sembolize eden kutsal anıtlar
dır. Ülkeleri kalkındıran, zenginleştiren, güçlendiren, 
siyasi ve sosyal hayatına renk ve karakter veren sa
nayileşme tarihsel süreç içinde her millete veya mem
lekete göre farklar göstererek gelişimini sürdürmek
tedir. 

Ülkemizdeki sanayileşme de kendine özgü şartlar 
içinde, yine kendine özgü bir biçimde seyrini takip 
etmiş ve etmektedir. Kim ne derse desin, Türkiye' 
mizde sanayileşme hızlı yürümüş ve meyvelerini de 
ümit edilen zamandan önce vermeye başlamıştır. Bu
günkü iktidarın enkaz olarak göstermek ve böyle 
tanıtmak istediği ülkemizde, mevcut sanayi tesisleri, 
sanayi ürünleri, ulaşım tesis ve sistemleriyle sunulan 
hizmetler, bu itham ve iftiraya gerekli cevabı şamar 
indirir gibi veriyor. Veriyor; ama muhalefet duygu 
ve alışkanlığından henüz kendisim anndıraınamış ol
duğu anlaşılan bugünkü iktidar, ya kıskançlık hisle
rinin diğer his ve idraklerine galip gelmesiyle ger
çekleri görmesine imkân vermiyor, ya da işbaşına ge
çince işlerin içinden çıkamamanın aczini örtmek için 
bu inkâr ve enkaz edebiyatına kasıtlı olarak ısrarla 
devam ediyor. 

Türkiye'nin sanayileşmesinde önemli ve uzun sü
ren bir dönemin sorumluluğunu yüklemniş siyasi bir 
partinin grupu olarak bunun savunmasını her zaman 
ve her yerde yapmaya hazır ve kararlıyız. Bu gibi id
diaların sahipleri veya yapılanları beğenmeyenler, ha
diseleri kendi zamanı içinde, kendi koşullan muva
cehesinde değerlendirmek izan ve insafını gösterirler-
se, yapılabileceklerin en iyisinin yapılmış olduğunu 
görecek ve bu gerçeği kabul etmek zorunda kalacak
lardır. 

Sayın muhaliflerimiz, kısa süren iktidarları hariç, 
30 seneye yaklaşan muhalefet döneminin ilk 10 yüın-
da, her yapdanm lüzumsuz olduğunu, gösteriş için 
yapıldığım iddia ile geçirdiler. Ancak, 1960 yılından 
bu yana yapılanların varhğını kısmen kabul etmekle 
beraber, hatalı veya yanlış olduğunu terennüme baş
ladılar. Biz bu değişikliği fikri bir tekâmül kabul ede
rek, memleket hayrı hürmetine şükürle karşılıyoruz. 
Yapmak fiilinin kullanılması; yani telaffuz edilmesi 
bile siyasi olgunluğa atılan bir adımdır, devamını di
leriz. 

Saygıdeğer senatörler; 
Bu İktidarın başı olan Başbakan Sayın Ecevit'in, 

yerli yersiz, kerrat ve ısrar ile enkaz devraldığım ifa
de etmesinin, bizi bir yerde bazı hakikatleri bir kere 
daha burada söyleyip saymaya mecbur bıraktığına 
üzgünüz; ama bir yerde de büyüyen Türkiye'nin ima
rında ve sanayileşmesinde ömür tüketmiş, emek ver
miş Türk evlatlarının malı olan eserlerin şeref ve hay
siyetine gölge düşürülmesinden endişe duyuyoruz. Bu 
itham ve iddialar yeni Hükümetin kendi varlığım his
settirmek için başvurulan çare ve araçlardan öteye bir 
mana taşımazsa da, Türkiye'nin bugünkü durumuna 
ve geleceğine yöneltilmiş bulunan bu tarz kötülemele
rin hedefi yalnız biz olsaydık bu tartışmayı nefis mü
cadelesinin hudutlarında bırakır, kamuyu ve bu yüce 
kürsüleri bu kadar meşgul etmezdik. Ülkenin geçmi
şi ve hali kapkaranlık gösterilerek geleceğine ait olum
suz etkiler ve kuşkular yaratılmasına mani olmak he
pimize ait bir görevdir. 

197S'de Türkiye, bütün meselelerini çözmüş bir ül
ke değildir; ama bu meselelerini çözmeye yönelmiş 
ve bunu hürriyet içinde yapmaya kararlı, Cumhuriye
te, milli ve manevi değerlerimize, milletin ve ülkenin 
bölünmez bütünlüğüne, sadakatla kalkınmayı başar
maya azmetmiş bir ülkedir. Bugünün Türkiycsinin 
önündeki zorlukların yanında, imkânlar ve fırsatlar 
da vardır; ancak her şeye itiraz eden, her şeyi kötü-
leyen bir partinin gösterebilecek bir ana fikri veya 
bir önerisi yoktur. 

Bugünün Türkiyesi, 149 dünya devleti içinde, hür
riyetçi demokrasi ile idare edilen 20 - 25 memleket
ten biri olarak, fert basma nriEâ gelirini bin doların 
üzerine çdcarabilraiş bîr ülkedir. Toprak büyüklüğü 
bakımından 36 ncı, nüfus bakımından 16 ncı, gayri 
safi milli hâsıla bakımından 25 nci sıradadır. Türki
ye, 1987'de 149 devlet arasında kalkınmış 15 memle
ket içinde, 1992'de de, yine 149 memleket arasında: 
kalkınmış 10 memleket arasında olabilecek bir yoran* 

— 1 4 0 — 
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geye oturmuş olarak İstikbale doğru yol almaktadır. 
Bunu gerçekleştirmek gücünü kendinde bulamayanlar 
bundan şikayetçi olabilirler. Ülkemiz, 2 000 yılında 
82 milyon nüfusu ye adam başına 5 bin dolar mim' 
gelire sahip bir Türkiye olacaktır. Bu, büyük Türki
ye'dir. 1977'ye kadar yapılan ve yaratılan eserler 
önemli sayıdaki basamaklardır. 

1963 - 1968 Birinci Plan Döneminde 60 milyar, 
1968 - 1973 İkinci Plan Döneminde 120 milyar, 1973 -
1977 Üçüncü Plan Döneminde 290 milyar lira yatırım 
yapabilen Türkiye, 1977 -• 1982 Dördüncü Beş Yıllık 
Plan Döneminde bir trilyonun üzerinde yatırım yapa
cak güce erişmiştir. 

Geçen 15 sene zarfında Türkiye, kalkınan ülkeler 
arasında kalkınmada dördüncü sırayı kazanmıştır. 
1975 ve 1976 yıllarında % 8 civarında kalkınma hızı 
sağlayarak, en yüksek kalkınma hızına da ulaşmıştır. 
ödemeler dengesindeki zorluklara rağmen Türkiye 
gübresiz, ilaçsız, hammaddesiz bırakılmamış, velha
sıl hiç bir maddenin yokluğu çekilmeksizin idare edi-
legehnlştir. 

Eğitim müesseselerini, sulama tesislerim, ulaşım 
olanaklarını, enerji kaynaklanın konumuz dışında gö
rerek bunları zikretmiyorum. 1977 Türkiyesinde yal
nız Adalet Partisinin iktidarına ait dönemde meyda
na getirilen eserlerin bir dökümü yapılsa, envanteri 
çıkarılsa, burada yalnız kâğıt üzerinden okunmasına, 
değil saatler, günler bile az gelir. 

Özet olarak şunu demek istiyorum; görev başında 
bulunan Cumhuriyet hükümetlerinin ülkeye yaptüda-
nnı önemli hizmetler olarak kabul ediyor ve kötüle-
neeek b!r tarafı olduğuna inanmıyoruz. 

Yeniden görev alacak Cumhuriyet hükümetlerine 
düşen, yapdanîan kötülemek değil, başlanılanı tamam
lamak, güçleri yetiyorsa, yenilerini yapmaktır. Güne
şi balçakla sıvamaya kimsenin gücü yetmemiştir, yet
meyecektir. 

Saygı değer senatörler; 
Bu gibi tartışmalara girerek, sanayide olsan, ha

yatta olsun, en önemli değer faktör olan zamanı har
camaktan mümkün olduğu kadar kaçınmalıyız. Top
lumca kazandığımız deney ve yeteneklerden yararla
narak, daha isabetli, daha yararlı istikametlere doğ
rat.''terlemeye devam etmeliyiz. Beşer yıHık kalkınma 
planlan vasati 20 senelik bir sürede etki gösterirler. 
Onun için, bu planlar hazırlanırken her mesele üze
rinde dikkatle eğilmeliyiz, ince eleyip sık dokumalı-
yız. 

Sanayileşme stratejimizde esas olarak kamu yatı
rımları, daha çok altyapı tesislerinin gerçekleşmesine 
yöneltilecek olursa, sanayileşmemiz daha fazla sürat 
ve vüsat kazanabilir. Özel kesimin milli ekonomiye 
katkıda bulunmada başarıya uîaştığı alanlarda kamu 
kesiminin boşuna kaynak ve zaman israfına meydan 
verilmemelidir. Hedeflere giderken, önyargı ile ya
bancı sermayeye soğuk davranmanın, onu kaçmaya 
zorlamanın ülkenin yararına olmadığı artık anlaşılmış 
olmalıdır. 

Temel sanayiye götürecek, ihracat yapacak serma
yeyi, değil reddetmek, arayıp bulmak, cazibe yarat
mak zorunlu ve akılcı bir yoldur. 

Şimdi, işbaşında bulunan Hükümetin bu konuda
ki bazı olumlu tutumlarına görerek, bunu siyasi sö
mürü konusu yapmaktan vaz geçtiğini var sayarak 
memnuniyetimizi ifade etmek isterim. 

Sanayiye en ileri teknoloji ile girme zorunluğu 
yoktur; yeter ki demode olmasın. Gücümüz ve kay
naklarımız seviyesindeki kademelerle girişmek tered
düt ve çekingenlikten daha ehvenişerdir. Yapılan her 
şey iyidir; yeter ki, iyi hesaplanıp iyi seçilsin. 

Ülkenin bütün maddi ve manevi kaynaklarını mil
let yararına tahsis etmek, işin hareket noktasıdır. Sa
nayinin dış kaynaklardan yararlanması, milli yarar ve 
çıkarlarımız itibarıyla mahzurlu değilse, buna, ege
menliğimize gölge düşürdüğünü iddia edip karşı çık
mak, siyasi bir sömürüden ve demagojiden başka bir 
şey değildir. Çağımızda yabancı sermayeden faydalan
mayan, ülkesi üzerinde yabancı firmaların tesisleri ol
mayan hiç bir ülke kalmamıştır. Bu, çağımız ekono
mi sisteminin başka bir mübadele sistemidir. 

Mlileiler her türlü teknolojik buluş ve icatlardan 
faydalanma yollarım daha ekonomik bularak patent 
anlaşmaları ile işi gerçekleştirmektedirler. İhtiyaç du
yulan, kullanma zorunluğu olan bir maddenin, ham
maddesinin dışarıdan gelmesi, onun yurt içinde imıa-
latma, üretilmesine mani olmamalıdır. Dünyada en 
büyük ağaç sanayii Kore'dedir. Bu sanayinin ham
maddesi olan ağaç türlerinden hiç birisj bu ülkede ye
tişmemektedir. Mamulünün tamamı da dışa satılmak-
tadii". Petrol dışarıdan geliyor diye, rafineri tesisi yap
manın ne zararı görülmüştür?.. Demir ve çeliği dışa
rıdan gelecek diye gemi inşa sanay'i kurulmayacak 
mıdır?.. Kauçuk dışarıdan geliyor diye lastik fabri
kası kurmaktan neye vaz geçeceğiz?.. Bu sorulara ve
rilecek cevaplar, yabancı sermaye, teknoloji ithalâtı 
işlem ve eylemlerine mesnet olmaya yeterlidir. 

141 — 



C, Senatosu B : 29 11 . 2 . 1978 O : 3 

Sanayileşmenin gelişmesi, hızlanması ve beklenilen 
sonuçları vermesinin birçok faktörlerin etkisi altında 
olduğu malumunuzdur. Bunların başında siyasi istik
rar sorunu yardır. Birbirinin iktidar alternatifi duru
munda olan siyasi partilerin programlarında olsun, 
beyanlarında olsun, yerli ve yabancı sermayeyi ürkü
tecek kuşkulandıracak iddia ve tasavvurların bulun
ması bu etkiye kuvvet verir. Binaenaleyh, herkesin 
hayal gücüne göre, evham derecesine göre değişik yo
rumlara yol açan davranışlardan özenle kaçınılmalı
dır. 

Karma ekonomi diye nitelendirdiğimiz cari siste
mimizde, resmi sektöre ait kamu kuruluşlarında ça
lışan yüksek seviyedeki yöneticilerle, özel sektördeki 
yöneticilerin emekleri karşılığında aldıkları paralar 
uçurum derecesinde farklıdır. Bu durum, resmi sek
tör aleyhine beyin gücünün kaybına yol açıyor. Yani 
resmi sektöre ait yerler, tecrübe kazanma, pratik ka
zanmak tezgâhları durumuna geçip, tekâmüle ulaşan, 
yetişen yöneticiler özel sektöre kayıyor veya yetişmiş
lerin resmi sektöre kazandırılmasına imkân vermiyor. 
Bu farkların yasalarla kaldırılarak, her Eti sektör ara
sında beyin mübadelesi işler hale getirilmelidir. 

Kamuoyunun demokratik rejim çerçevesinde poli
tik ve ekonomik istikran sağlama konusundaki mev
cut azmi, iç dinamizm gösteren, sürekli büyüyen ve 
gelişen bir ekonomiye sahip olması, OPEC ülkeleri
nin Amerika ve Avrupa bankalarında birikmiş geniş 
fonlarını kullanma sahası araması, ülkemiz için şans 
ve fırsattır. 

îç çekişmeler kısa zamanda sona erdirilerek fiyat 
isîîkrarrnm dış ödemeler sorununu oldukça uzun uzun 
bir dönem için çözüme bağlamak zorundayız. 

Ekonomideki bugünkü sıkıntının, darboğazın bo
zukluğunu, nedenini hükümetlere yüklemek, artık si
yasi fayda bile yaratmaktan uzak kalmıştır. Şamata 
ve yankılarının olumsuz etkilerini bertaraf etmekte 
fayda ve yararlar vardır. 

Sanayi kuruluşlarının istikbale alt düşüncelerinde 
korkulu rüya haline gelen kıdem tazminatının zama
nında, sıkıntısı çekilmeden ödenebilmesi için, bazı ted
birlerin şimdiden alınması için, emredici yasaların ha
zırlanmasında daha fazla geç kalınmamalıdır. Kıdem 
tazminatlarına a!t karşılıklar vergiden muaf tutula
rak, şimdiden, kanuni karşılıklar gibi, bilançolar da 
ayrılmaya başlanırsa istikbale ait endişe ve kuşkular 
dağılır, teşebbüs cesareti artar ve sermaye yaratılma
sında kaynak temin edilmiş olur. 

ı Y^Mşma barışının temini için işçi « işveren ilişki-
I leri tarafsız ve hakkaniyet esasları dahilinde ele alın

malıdır. Sendikalar, sınıf mücadelesinin, politik yatı
rımların aracı olarak kullanılmamalıdır. 

I Sayın senatörler; 
I Partiler arasındaki çekişmelerden, insafsız ve olun*-
I suz muhalefetten bizim canımız çok yandı. Bundan 
I ülkemiz de çok zarar gördü. Biz muhalefet olarak, 
I sizin ihracatınıza zarar verecek kolera reklamların-
I da bulunmayacağız. İşçi dövizinin gelmesine mani 
I olan devalüasyon zorunluluğunu sık sık tekrarlama-
I yacağız. Hazinenin tamtakır olduğunu iddia edip, dış 
I kredileri engellemeye çalışmayacağız. Parlamentoyu 
I halkın gerisinde kalmış çağ dışı ilan edip, siyasi is-
I tikrara zarar vermeyeceğiz. 
ı Bunun aksine, Türkiye ülkesinin en müsait bir 
I ekonomik ortam olduğunu, borcunu ödeyebilen, sö-
I zünün eri sağlam bir Devlet olduğunu ilan edeceğiz. 
I Yurt dışında çalışan işçilerimize, kazandıkları parala

rı resmi kanallardan göndermelerini, mevduatlarını 
I Türk bankalarına yatırmalarım salık vereceğiz. Böy^ 
I le olumlu öğütlerde bulunacağız. İşte bundan ötürü 
I ülkeyi şanslı görüyor, size de bundan istifade etme-
I nizi tavsiye ediyoruz. 

Yokların ve kötülerin peşinde değiliz; varağın ve 
iyilerin peşindeyiz. Türk toplumunun kalkınma onu
runun kırılmaması na itina gösterilmelidir. Eser onun
du?. Gönlü ve kafası Türkiye sevgisi ile dolu ©tonla
rın yolu daima açık ve aydın olacaktır. Toplumumuz 
uygarlığa, refaha, ümrana ulaşmayı kendine sevda 
haline getirmiştir. Zorluklar geçicidir, artında ezilme
meye, milletimizin kendine ve geleceğJne olan güveni
ni, inancım sarsmamaya itina göstermeîiyiz. Büyük 
Türkiye'yi gönül ve düşünce birliği ile yapmaya de
vam edelim. Kurtuluşumuz, aydınlığa kavuşmamız, 
?mpM bu yolda gerçekleşecektir. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, 1978 
bütçesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ve Türk 
rîîlKctlne hayır ve uğur getirmesini diler, saygılar su-

j naran. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Eriş. 
Milli Birlik Grupu adına, Saym Kâmil Karaveli-

oğlu, buyurunuz efendim. 
MB GRUPU ADINA KÂMİL KARAVELİOĞ-

j LU (Tabii Üye) — Sayın Başkan, saym arkadaşla
rım; 

Daha elverişli şartlar olsaydı, Üçüncü Beş Yıllık 
Planın son diliminde, 15 yıllık bir süreçten sonra 

[ Türk sanayileşmesinin geldiği noktayı Devlet dokü-
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manlanna dayanarak tespit etmek istiyordum; fakat 
bu şartlar altında bunun fazla anlamı olduğunu san
mıyorum. Bunu, önümüzdeki 4 ncü Planın müzake
relerinde uzun uzadıya tartışmak imkânı olduğunu 
düşünüyorum. Sadece ben bu konuşmamda, bazı so
nuçları tespit ederek, Bakanlığın şimdiye kadar takip 
etmiş olduğu istikametleri belgelemeye çalışacağım. 

3 ncü Planın sonunda sanayileşmenin bugün, hiç 
olmazsa güncel genel durumu şudur : 

Sanayi, döviz ve ikmal sıkıntısı içindedir. Bu hali 
ile üretim ve istihdam düşüklüklerine maruz bulun
maktadır. Planlı kalkınma diye bir mesele, bahse ko
nu olmaması lazım; hiç olmazsa bugünkü sonuçları 
ile. Planla, kalkınma birbirinden kopmuştur, özellik
le kalkınmanın itici gücü olan sanayileşmenin planla 
ilgisi kalmamıştır. Bunu, Sanayi Bakanlığının karar
gâhına, yöneticilerine ispat etmek gereğini duymuyo
rum. Şu sonuçlar sizin için bilinmektedir : 3 ncü 5 
Yıllık Planın son diliminde büyüme % 5 civarında
dır. Sanayi büyümesi, hedefin gerisindedir. Özellikle, 
sanayide hedef alınan denge kavramından bir mesele 
ortada kalmamıştır. Dengeli sanayileşmeye ulaşılama
mıştır ve zamanla çarpıklıkları artmıştır. Hızlı sana
yileşme olamamıştır; fakat bundan daha da önemli 
olan, sanayinin dengesizliğidir. Bilindiği gibi, genel 
seviyede sanayileşmenin muhtaç olduğu enerji ve ma
dencilik sektöründeki büyümeler yetersizdir, geride 
kalmıştır ve yetersizliklerini her gün yaşadığımız olay
larla tespit etmek mümkündür. Buradaki rakamları 
okumaya gerek görmüyorum. 

Sanayileşme ve enerji sektöründeki geri kalmışlık
ların, tıkanmışlsklarm, yetersizliklerin sorumlulukları 
doğrudan doğruya Sanayi Bakanlığına ait olmasa bile, 
imalat sanayiindeki çarpıklıkların, yetersizliklerin so= 
rumluluğu tamamen size ait bulunmaktadır. Bilindiği 
gibi, imalat sanayiindeki dengesizlik, yapısal iyileş
meler hedeften sapma haline gelmiştir tamamen. Tü
ketim malları sanayiindeki büyüme, küçültülmek is
tendiği halde, plan hedeflerinin üstünde bir büyüme 
olmuştur. Ara mallan sanayiindeki büyüme, plan he
deflerine aşağı yukarı yakındır. Yatırım malları sa
nayiinde de öyledir. Fakat, genel diziler tetkik edil
diği zaman; özellikle 4 ncü Plan dokümanında, Batı 
ve sosyalist ülkelerle imalat sanayii yapısı mukayese 
edildiği zaman, Türkiye'deki sanayileşmenin geri kal
mışlığı olduğu gibi çarpıcı bir şekilde gözönüne kon
maktadır. 

Bunun üzerinde durmak istediğim bir nokta
sı var; bu, tüketim malları sanayiinin alabil
diğine büyümesi istenmeyen bir husustur. Kay

naklar sınırlıdır, sınırlı kaynaklan ara mallan sana
yiine ve özellikle yatınm mallan sanayiine yöneltmek 
hedefimizdir. 4 ncü Plan hedefi aslmda bu olmalıdır. 
Buna rağmen tüketim mallan sanayii alabildiğine 
büyümektedir. Kanaatımca buradaki kusur, istenme
yen bu büyüme, teşvik tedbirlerini sınırlayarak ön
lenmelidir. Başka türlü sınırlı kaynaklan ara mallan 
ve yatınm malları sanayiine yöneltmek imkânı yok
tur. Umanm ki, Dördüncü Plan veya Sanayi Bakan
lığı karargâhı bunun üzerinde duracaktır. 

İfade ettiğim gibi, çok açıktır ki, planın Türk kal
kınmasının itici gücü olan sanayileşmede, özellikle 
sanayileşmenin alt kesimi olan imalat sanayii kesimin
de planın öngördüğü dengeler, saptırılmıştır, çarpık 
bir hale gelmiştir. 

Bilindiği gibi, Türk kalkınmasınnı hedeflerinden 
biri, istikrar içinde kalkınma, biri, hızlı kalkınma, biri 
de, yapısal dengeyi korumaktır. Tabii istikrar içinde 
kalkınma sağlanamamıştır; fakat bu hedeflerden en 
çarpık olan, en çok özlendiği halde hiç başarılama
yan unsur, yapısal iyileştirmelerin sağlanamaması bir 
yana, sapmalann alabildiiğne büyümesidir. 

Arkadaşlanm; 
Şimdi, kısaca başka bir konuya değinmek istiyo

rum; önümde Sanayi Bakanlığının Bütçe baskısından 
alınmış bir organizasyon şeması var. Bu şemayı kısa
ca birkaç cümle ile analiz etmek istiyorum. Ben bu
rada şunu görüyoram : 

İki Sanayi Bakanlığı var. Biri, yeni Sanayi Bakan
lığı, biri de, eski Sanayi Bakanlığı. 

Eski Sanayi Bakanlığında, benim «Muharebe bir
likleri» adını vereceğim KİT'ler var. Sümerbank, Şe
ker Şirketi, Çimento Sanayii, Azot Sanayii, SEKA, 
Demri - Çelik - Makine Kimya ve gene yeni Sanayi 
Bakanlığından katılma DESİYAB ve TUSAŞ; bir de 
sanayileşme politikasını yönlendirecek olan daire reis
likleri seviyesinde müsteşar muavinlerine bağlı karar
gâh var. 

Şimdi, yeni Sanayi Bakanlığında bu sanlı organi
zasyonlar var; TÜMOSAN, TAKSAN, TEMSAN, 
GERKONSAN, TESTÂŞ gibi, bir de koordinatör
lükler var. Aslında, yeni Sanayi Bakanlığı hızlı bir 
kuruluş halinde, henüz kuruluşa hazır değil, verime 
hazır değil; bunu çok tabii sayıyorum. Genel bir da
ğılım içerisinde; sonuçlan incelediğimiz zaman gö
receğiz. 

Eski Sanayi Bakanlığı, sanayileşme politikasının ge
rektirdiği organizasyonu ihtiva ediyor görünümünde. 
Bunu, şuna bağlamak istiyorum : 
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Yeni Sanayi Bakanlığının, ağır sanayi kurmak he
defi göreviyle vazifelendirilmiş olan yeni Sanayi Ba
kanlığının içinde bulunduğu dağınıklığı, verimsizliği, 
hızlı kuruluşa atfediyorum; oturmamışiığa atfediyo
rum; fakat eski Sanayi Bakanlığının, senelerden beri 
Türk kamu ekonomisinin varlığı olan, özü olan eski 
Sanayi Bakanlığının dağınıklık içinde bulunmasını, 
bu kadar dağılmasını, bu kadar sıklet merkezinden 
mahrum bir yönetimle şevki idare edilmiş olmasını 
hazmedemiyorum. 

Şimdi, buna bazı örnekler vermek istiyorum : 
Aslında benim, hazırlamış olduğum konuşma ya

pısından vazgeçmiş olduğumu fark etmiş olacaksınız. 
Eski Sanayi Bakanlığı dediğim sanayiden, evvela biz 
üretim bekliyoruz; sonra da büyüme bekliyoruz. Sa
nayinin süreçleri olan; işte ikmal üretim, pazarlama 
gibi fonksinyonlart var her türlü Kıt kuruluşlarının 
bunların yanında, bundan daha fazla da içinde bu
lunduğumuz sanayileşme döneminde büyüme görev
leri var, yeni yatırımlar yapmak büyüme görevleri 
var. 

Bunlardan birkaç tanesini somutlaştıranın diye 
dikkatinize sunmak istiyorum. Şunları seçtim; Azot 
Sanayiinin genel durumu ve bir projenin analizi, SE-
KA'mn durumunu, bir de Demir - Çelikln durumu
nu kısa kısa dikkatinize sunmak istiyorum. 

Bu dokümanlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
karargâhınca tanınan, bilinen dokümanlar, zaten 
kendilerinin dokümanları. Azot Sanayiinin son çı>-
kan ağır sanayi projeleri raporundaki durumu şöyle: 

Bir- iki rakam vermeme izniniz] rica ediyorum, 
Sayın Bakanın Bütçe Karma Komisyonundaki ko
nuşmasından aldığım rakamlar: 1977 senesi içerisin
de gübreye 2,5 milyar liralık ithalat parası sarf 
esdl'lmCş. Bu, aşağı yukarı 125 milyon dolar tutu
yor. Bu, iki çeşit gübre için veya gübre sanayiinin 
gerektirdiği hammaddeler için harcanmış. Burada 
şunu tespit edebiliyorum; Azotlu gübre talebinin % 
25'i üretiliyor, gerisi ithal edilmek zorunda kalınıyor. 
Fosfatlı gübre talebinin de c/c 55*i yerli olarak ithal 
ediliyor, % 45'i de ithal edihnsk zorunda kalınıyor. 

Bu tablada 15 adet gübre ile ilgili tesis var. Bun
lardan bir tanesi Mersin Gübre Kompleksi, bir tane
si Gemlik'teki Amonyak ve gübre tesisi, diğer 13 ta
nesi de, 1976 senesinde kurulmaya başlatılan, genel
likle 1981 - 82 yılında Türk sanayiine üretim katkısı 
yepaeak olan yeni kuruluşlar. 

Şimdi, burada gübre sanayiinin üzerinde çalıştığı 
kuruluşların proje tutarları 43 milyar lira olarak 

görünüyor. Bunun bugüne kadar kümülatif harca
masının sonuçlan % 44. Aşağı yukarı yarısı har
canmış oluyor; fakat bu özellide büyük projeler
den geliyor, küçük projelerden değil. 

1977 programının gerektirdiği harcamaların da, 
ancak % 24'ü yapılabilmiş. Bu, son derece küçük 
bir rakam. Biliniyor ki, artık 1977 yılı, harcama
lar bakımından son derece şanssız bir yıldır ve bir 
dokümanın verdiğine göre, 99 önemli tesiste ancak 
% 33 nispetinde bir yatırım harcaması veya fiili 
gerçekleşme olabilmiştir. Bu % 24, küçük bir ra
kamdır. Darboğazlarda belli... Sizin dokümanlarınız 
tespit ediyor; fakat şunları size okumak istiyorum. 
1977 sonuna kadar gerçekleşme nispetine bakın lüt
fen; % 0,5, % 2,7, %1,8, % 2,1, % l'den daha kü
çük, % 0,8, nihayet % 2'den daha küçük. 1977 
programını dikkate alırsanız, 1977 programında ön
görülen ancak % 8'1, % l'i, % 2'^i gibi rakamlar 
yanında, bazıları da % 66, % 43, % 39, % 48 gibi 
rakamîar var. Ortalamasını alırsak, zaten tespit et
miş, 1977 harcaması % 24, kümülatif harcama orta
laması da revize rakamlarına göre sadece % 3. 

Bu meseleyi deşmek istemiyorum, özellikle dar
boğazlara dikkati çekmek istiyorum. Darboğazların 
yazılan konulardaki özeti şu: 

Sermaye yetersiz. Proje için hazırsızhk içerisin
de. Öyle ki; mesela önemli bir projede proje hazır 
olmadığı için Devlet Yatıran Bankası bile para ver
mek imkânım bulamamış, gübre sanayii 15 milyar 
liraya sermayesinin artırılmasını teklif etmektedir. 
Bugün sadece 1,5 milyar liralık bir sermaye bahis 
konusu. 1,5 milyar lira sermayenin de 509 milyon 
lirası ödenememiş. Maliyenin bunu ödenmesi isten
diği hsîde Ma^ye de bütçeye para koyup ödeyeme
miş. Ödeyemediği için de, aşağı yukarı hiç bir şey 
yapamamış. 

Hammadde temininde güçlükler var, enerji temi
ninde güçlükler var, dış kredide güçlükler var... 

Bunlardan bir tanesini özel olarak, Gemlik'teki 
Amonyak tesisinin durumunu dikkatinize sunmak 
IsÜyorum k saca. 

BAŞKAN — Üç dakikanız kaldı efendim. 

MB GRUPU ADINA KÂMÎL KARAVELt-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, üç dakikam 
kaMıysa, projelerden vazgeçiyorum ve özetliyorum. 

Gübre sanayiindeki durum veya azot sana
yiindeki durum şu : 

Para yok, döviz yok, kredi yok. Proje olmaJığı 
için para yok, hammadde yok, enerji yok. Sadece, he-

144 — 



C. Senatosu B : 29 11 . 2 . 1978 O : 3 

def var, arzu var, büyük bir dağüma var, sıklet mer
kezi yok. Böyle sanayi kurulup kurulmayacağım 
dikkatinize arz ediyorum. 

O halde, şimdi SEKA konusunda bir konuyu in
celemek istiyorum. Burada da büyük bir geri kalma 
bahse konu. Özel olarak incelediğim Balıkesir tesi-
sindeki durum şu: 

İkinci defa revize edildiği halde, ancak öngörü
len hedefin % 8'i kadar bir harcama yapılabilmiş 
dört senede. 1980'de bitmesi öngörülüyor, 1978 se
nesinde işler yan başlı duruyor, orada büyük bir 
döviz tıkanıklığı var; herhalde transfer tıkanıklığı var. 
Bazı meseleler var; üzerinde durmak istemiyorum. 

Demir - çelik konusunu biraz daha yakından 
biliyorum; Kamu Teşebbüsleri Karma Komisyonun
da uzun hizmetim dolayısıyla. Orada da tıkanıklık 
var. Oradaki tıkanıklık daha entresan. Pek sermaye 
konusu yok. Demir - çelik; genel planda söylemeye-
yim, ama hiç olmazsa İskenderun Demir - Çelik'teki 
problemler şöyle görünüyor : 

Projede ikmal tıkanıklığı var. Rusya'dan gelen 
malzemelerin ikmal tıkanıklığı var; fakat işler çok 
geri kaldığı için, bu ikmal tıkanıklığı önemini kay
betmiş durumda. 

Aslında, fabrikada üretim darlığı var. Belki, ikin
ci yüksek fırının işletmeye açılması bahse konu; fa
kat enerji sıkıntısı var, ithal kömürü sıkıntısı var, 
başka meseleler var. Burada kaydedilen mesken sı
kıntısı, yol sıkıntısı gibi meseleler tali; ama anlaşı
lıyor ki, önemli bir yönetim sıkıntısı var, personel 
sıkıntısı var. Bunu da çok tabii görüyorum. Çünkü, 
Karabük Demir - Çelik'te evvelâ Yönetim Kurulun
da boştuk var, ondan sonra da kendi yöneticilerinde 
boşluk var. Yönetici ve yönetim sıkıntısı olduktan 
sonra; sermaye, kredi, hammadde, enerji sıkıntısını 
çok tabii görmek lazım. Kakh ki gerçekten İskende
run Demir - Çelik'teki sıkıntı, yemlemeyecek sıkıntı
lar değil. Meselâ, gübre sanayiindeki gibi değil, kâ
ğıttaki gibi değil, en başta yönetime bağlı bir sıkıntı 
var. 

Konuşma planımı değiştirmiş olmaktan dolayı 
pişman değilim, sadece bu saatte Sanayi ye Tekno
loji Bakanlığının seçkin idarecilerine kısaca hitap et
mek imkânını bulmak için kürsüye çıktım. 

Samimiyetle şuna güveniyoruz; Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığının başında, hizmet vermek için ol
gunlaşmış, yetişmiş bir seçkin arkadaşımız görev ba
şındadır. Çok dileriz ki, kendisi Türk sanayileşme
sinin hu darmadağınık durumunda sanayileşmeye yeni 
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bir istikamet verebilsin. Bunu diliyoruz. Kendisine 
başarılar diliyoruz ve desteklemeye hazır olduğumu
zu ifade etmekten zevk duyuyorum. 

Hepinize grupum ve şahsım adına saygılarımı su
nuyorum. 

Teşekküre ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karavelî-

oğlu. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü oylamasına 

katılmayan sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın senatörler, saat 02,00'ye geliyor. Konuşma

cı arkadaşlarıma dikkat ediyorum; sanki buradaki 
dakikalarını harfiyen harcamaya mecburlarımş gibi 
davranıyorlar. Lütfen biraz tasarruf etsinler. Onu 
rica edeceğim; dakika aşılıyor hatta. 

Efendim, söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Abdullah Ercan'da; buyurunuz 
efendim. 

CHP GRUPU ADINA ABDULLAH ERCAN 
(Çorum) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Seenatosu-
nun sayın üyeleri, Sayın Bakan ve Bakanlığın sayın 
temsilcileri; 

Cumhuriyet Senatosu Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına sizleri saygılarla selâmlıyoruz. 

Çağımızda toplumlar, ekonomideki gücü ve bu 
gücün toplumlararası ilişkilerdeki ekonomik ve siya
sal etkinliği ve gelişme sürecindeki yetkililik oram 
yönünden şöyle değerlendirilmektedir: Geri kalmış 
toplumlar, gelişme sürecine girmiş toplumlar ve de 
gelişmiş ileri sanayi toplumları. 

Bu gerçekçi değerlendirmeye göre, sanayileşme 
ve teknolojik ilerleme, toplumların gelişme aşaması
nın çağdaş ölçeği sayılmıştır. Sanayileşme ve ileri 
teknoloji, toplumun gelişmesinin dinamiği, başlıca 
doğurucu faktörü olarak kabul edilmiştir. Belli ol
muştur ki, zengin doğal kaynaklar, tarım potansiye
li, ya da değişik olanaklar, toplumların ekonomik 
gelişmesine ve sanayi toplumuna dönüşmesine yet
memektedir. 

Çağdaş bir ekonomist, Yale Üniversitesi 
profesörlerinden Kindleberger de, «Yeryüzünde dü
zinelerle yeni toplumlar çok farklı kurumsal yapı 
içinde, farklı ekonomik kurumlar doğrultusunda, 
ekonomik gelişmelerini sanayileşme olgusuna bağla
yarak ekonomik bağımsızlıklarını gerçekleştirmeye 
çalışmaktadır.» demek suretiyle, bu değerlendirmeye 
katkıda bulunmaktadır. 
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Ülkemizde 6973 sayılı Kanunla kurulan ve geçir
diği aşamalardan sonra, 1971 yılından bu yana «Sa
nayi ve Teknoloji Bakanlığı» adı altında çalışmalarını 
sürdüren Bakanlık, sanayileşmemizi ve toplumumu
zun sanayi toplumuna geçişini sağlamayı ve tekno
lojik gereksinmelerimizi karşılamayı üstlenmiştir. 

Şimdi, biz Birinci Beş Yıllık Plan döneminden 
başlayarak, Üçüncü Beş Yıllık dönemin sonuna dek 
geçen süre içinde, ülkemizde sanayileşme ve tekno
loji alanında izlenen yolun, uygulanan yöntemin ve 
varılan sonucun Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adı
na değerlendirmesini yapmak, Cumhuriyet Halk Par
tisinin sanayileşme ve teknoloji politikasının temel 
ilkelerini belirtmek istiyoruz. 

Bu değerlendirmeyi yaparken, Adalet Partisi sa
yın sözcüsünün dediği gibi, ne bir kıskançlık duygu
suna kapılıyoruz, ne de bir aczi dile getiriyoruz; 
belki somut gerçekleri gözler önüne seriyoruz. 

Sayın senatörler; 
1961 Anayasasıyla açılan planlı gelişme dönemin

de oluşan siyasal iktidarlar, karma ekonomi sistemi
ne bağlanmışlardır. Bu sistem içinde sanayileşmemiz 
başlıca iki kesim eliyle yürütülmüştür. Kamu kesimi 
ve özeî kesim. 

Cumhuriyet döneminde kamu kesiminin ekono
miye ve sanayileşmeye katkıda bulunması 1930'lar-
da başlamıştır. O dönemde büyük Atatürk, yeni bir 
düzenden, «Güdümlü ekonomi düzeninden» söz et
mektedir. Böylece, gelişmenin ve sanayileşmenin ön
cülüğü Devlet girişimine bırakılmıştır. 1932 yılında 
kurulan Devlet Sanayii Ofisi, Devlet girişimine ağır
lık tanıdığı gibi, özel girişimi de denetim altına al
mıştır. 

Önemli özeî sanayi kuruluşları Devletin iznine ve 
denetimine bağlanmıştır. Sümerbank, Etibank gibi 
Devlet holdingleri, Maden Tetkik Arama, Elektrik 
Etüt İdaresi, Devlet Su İşleri gibi kuruluşlar, o dö
nemde kurulmuştur. Tekstil, şeker, kâğıt fabrikaları 
gibi kuruluşlarla sanayileşmede Devletin öncülüğü 
belirlenmiştir. 

1961 Anayasasının 129 ncu maddesi, uyarınca, 
1960 yılında 91 sayılı Kanunla Devlet Planlama Teş
kilatı kurulmuş, yapılan 5 yıllık planlarla sosyal, eko
nomik ve kültürel kalkınma ve dolayısıyla sanayileş
menin plana göre gerçekleştirilmesi öngörülmüş, böy
lece planlı ekonomiye girilmiştir. 

Planlı ekonomi döneminde Adalet Partisi, ya tek 
başına Hükümet olmuş, ya da kurulan koalisyonlara 
genellikle etkin bir biçimde katılmıştır. Bu dönemde 
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izlenen sanayileşme politikası ve bu politikanın so
nuçları Adalet Partisinin sorumluluğundan soyutla
namaz. Adalet Partisi bu dönemin başlıca uygulayı-
cisıdır. 

Sayın senatörler; 
Bu aşamada Adalet Partisinin başında bulundu

ğu İkinci Cephe Hükümetince hazırlanan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı bütçe tasarısında, saptanan sa
nayi ve teknoloji politikası şu gerekçelerle Yüce Mec
lislere sunulmuştur. 

«Sanayileşme yatırımlarının yaygın, süratli ve 
dengeli bir şekilde tahakkuku öngörülmüş, yatırım
ların bölgeler arasında bölgelerin ekonomik potansi
yellerine uygun olarak dağıtılması amaçlanmış, bu 
amaçla DESİYAB ile TÜMOSAN, TAKSAN, TES-
TAŞ, TEMSAN, GERKONSAN gibi şirketler ku
rulmuş, bunlar eliyle ağır ve büyük sanayi hamlesi 
başlatılmıştır.» Bu büyük ve iddialı gerekçeye karşın, 
Adalet Partisi ve daha sonra Cephe iktidarları elinde 
kamu kesimindeki sanayileşme politikasının görünü
mü ve sonuçları şöyle olmuştur : 

Bu kesimde sanayileşme, genellikle dış kaynakla
ra dayandırılmış, giren dış imkânlar kadar, döviz 
dışarıya çıkmıştır. Bu kesimde karma teşebbüsler yo
luyla kamu sektörünün bilgi ve sermayesi özel sek
töre aktarılmış, Devlet eliyle kapitalist üretilmiştir. 
Bu kesimde hiç bir proje plan hedeflerine tam ula
şamamıştır. Gecikmeler 10, ya da 15 yılı bulmuş, 
gerçekleşme oranı çoğu kez °/0 10'un altına, % l 'e 
düşmüştür. 

Örneğin; yüksek vasıflı çelik fabrikası projesinde 
gerçekleşme oranı % 0,96, Mersin -. Silifke Kâğıt 
Fabrikası projesinde gerçekleşme oranı 9 yılda % 42, 
Polatlı İnşaatı Makineleri Fabrikası projesinde ger
çekleşme oram % 5,6 olmuştur. Projelerin gerçekleş-
mesindeki bu düşüklük maliyeti arttırmıştır, verimli
lik kaybolmuş, bunun faturası halka ödettirilmiştir. 

Yine bu kesimde, sanayileşme teknolojik üretime 
ve dış pazarlara yöneltilmemiş, sanayinin dinamiği 
olan motor yapımı savsaklanmıştır. Bu kesimde üre
tilen mal hemen daima gereksinmeleri karşılayama
mıştır. Bu nedenle, 1977 yılında 2 milyon 155 bin 
ton azotlu gübre, 1 milyon 431 bin ton fosfatlı gübre 
ithal edilmiştir. Ayrıca, yine 1977 yılında 2 milyon 
113 bin ton demir - çelik, 60 bin ton kâğıt ve mukav
va ithal edilmiştir. 

Bu kesimde sanayileşme, enerjiyle uyum sağlaya
madığı için, enerji darlığı nedeniyle kimi işyerlerinde 
üretim ters yönde etkilenmiş, üretim düşmüş, kimi 
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işyerleri durmuş, kimisi durma noktasına gelmiştir. 
Bu kesimde ulusal savunmamız için gerekli olan kon-
vansiyonel silahların yapımı, cephane ve elektronik 
savaş araçları üretimi yönünde akıl almaz bir sav-
saklayıcı tutum izlenmiştir. 

Yine bu kesimde, projelerin yer seçimleri çoğu 
kez yanlış yapılmış, halk ve bitki sağlığmdaki olum
suz etkiler düşünülmemiştir. Örneğin, Çorum Çimen
to Fabrikasından çıkan partikül madde ve gazlardan 
oluşan hava kirliliği, şehirde Dünya Sağlık Teşkila
tının saptadığı limit ölçeğin 15 katım bulmuştur. Bu 
kesimde, kamu kuruluşları partizanların, militanla
rın ve sokak zorbalarının yer yer barınağı haline ge
tirilmiştir. 

Say m senatörler; 
Planlı ekonomi döneminde izlenen, karma eko

nomi sistemi içinde yer alan sanayi özel kesimi ken
dine özgü bir görünüm içindedir. Bu görünüm şu
dur : 

Yerli özel sanayi, ithalatçı ve aracı yanı ağır ba
san, dışa bağımlı, çoğu kez çok uluslu şirketlerin ül
kemizdeki uzantısı ve merkantil kapitalizmle içice 
bir nitelik taşımaktadır. Yaratıcı değil, yapıştırıcıdır. 
Ekonomiyi sürükleyecek öğelerden yoksundur. Ku
ruluşu ve işleyişi, çoğu dışarıdan ithal edilen par
çaya bağlıdır. Salt tüketim maddesi üretir, iç pazara 
sürüm yapar, pahalı satar, çok kâr eder. Bölgeler ara
sında dengeli biçimde dağılmamıştır. İlkel kapitalist 
yöntemlerle yönetilir. Profesör Gülten Kazgan'ın 
taktiği adla, tam bin montaj sanayiidir. 

Dünyanın her yerinde sağlıklı bir sanayi, hammad
desini kendi ülkesinden yahut tanın ülkelerinden sağ
larken, bizim yerli özel sanayimiz, hammaddesini dı
şarıdan getiren lüks bir sanayidir. Sağlıklı değildir, 
yapısal çarpıklık içindedir. 

Sayın senatörler; 
Sanayide, gerek kamu kesimindeki, gerekse özel 

kesimdeki belirtilen bu yapı bozukluğu ve çarpıklık 
toplumumuzu ekonomik ve sosyal açıdan şu sorun
larla karşı karşıya getirmiştir : 

Dış ticaret açığı büyük boyutlara, döviz sıkıntısı 
limite varmıştır. 1977 ydında bu açık 4 milyar 42 mil
yon dolara ulaşmıştır. Sanayici araç ve gereçleri, 
hammadde ara malları ve yedek parçalar ithal edile
mez olmuş, bu nedenle kimi işyerlerinde üretim dur
muş, kiminde durma noktasına ulaşmıştır. 

Açık ve gizli işsizler sayısı milyonlara ulaşmıştır. 
Toplumda gelir dağılımı korkunç farklılıklara eriş
miştir. Pahalılık, görülmemiş ölçekleri bulmuştur. 

Mal darhğı, kimi temel maddelerin yokluğu, spekü
lasyon ve karaborsa yoluyla halkın sömürülmesine 
yol açmıştır. 

Ulusal savunmamız ve ulusal güvenliğimiz için 
gereken savaş araç ve gereçlerinin sağlanması, dışa 
bağımlı duruma getirilmiştir. 

Tüm bu ekonomik sıkıntılar, sömürü, toplum ke
simlerindeki refah farklılıkları beraberinde sosyal 
çalkantıları ve çatışmaları getirmiştir. 

Bugün, toplumumuzun içinde bulunduğu bu eko
nomik, sosyal ve siyasal rahatsızlığın başlıca nedeni, 
planlı gelişme döneminde ülkeyi yöneten Adalet Par
tisi ve ortaklarının, plan ve ekonomik gelişme ve çağ
daş sanayileşme olgularına çağ dışı yaklaşımlarıdır. 
Bu kanı, Adalet Partisi Sayın Sözcüsünün dediği gi
bi, bir şamata değil, gerçeğin ta kendisidir. 

Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi sanayi ve 
teknoloji kavramlarına, çağın sanayileşme olgusuna 
başka bir açıdan bakmaktadır. Biz, sanayileşmeyi 
toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmeden soyutlaya
nlayız. Sanayileşmeyi, ekonomik bağımsızlığımızın, gi
derek siyasal bağımsızlığımızın koşullarından saya
rız. Bize göre gelişme kavramı, gelişmenin bölünmez 
olduğu kuralına dayanır. Gelişmenin hızlı olduğu 
kadar hakça, hakça olduğu kadar özgürce olması, bu 
bütünlüğün gereğidir. Onun için, biz sanayileşme ol
gusunu halktan da soyutlayanlayız. Ekonomik gücün 
ve ekonomik güçten kaynaklanan siyasal gücün, salt 
devlet kesiminde, ya da kimi kişilerde yahutta sınır
lı toplum katlarında yoğunlaşmasını önlemeyi, hal
kın ekonomik ve siyasal gücünü ve toplumsal etkin
liğini artırmayı amaçlarız. 

Gönüllü halk artırımlarının ve halk örgütlerinde 
oluşan kaynakların çoğalıp birleşerek, topluma ya
rarlı alanlarda sanayileşme yatırımlarına yönelmesini 
isteriz. 

Halkı, gelişmeye ve sanayileşmeye doğrudan kat
kıda bulunmaya özendiririz. Bu suretle, her şeyden 
ve lıer kesimden önce, Türk halkını en büyük eko
nomik güç haline getirmeyi değişmez amaç biliriz. 
Bu, bizim demokrasi anlayışımızın gereğidir. Demok
rasinin bu yolla daha sağlıklı bir işlerlik kazanacağı
na inanırız. 

Onun için, tüm gelişmede ve sanayileşmede, ka
mu kesimi ve özel sanayi kesimi yanında, bir halk 
kesimini kabul ederiz. Bize göre Türk toplumunun 
sanayi toplumuna geçişi, ekonomik, toplumsal ve si
yasal bunalımlara yol açmaksızın, sağlıklı ve dengeli 
biçimde ve ulusal bağımsızlığımızı güçlendirici yönde 
gerçekleşmelidir. Bunun bazı temel ilkeleri vardır : 
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1. Sanayileşme için gerekli kaynaklar, toplumun | 
gelişine amaçlarıyla bağdaşır ölçüde ve biçimde ya- jj 
ratılnıah ve kullanılmalıdır. \ 

2. Üretim ilişkileri demokratik olmalıdır. Özgür- | 
Mkçü demokrasiyi güçlendirmelidir. 

3. Sanayi toplumuna geçiş, toplumun tümünde \ 
birden ve dengeli olarak gerçekleşmelidir. i 

4. Ulusal sanayileşme, kendi kendini sürdürür ve 
geliştirir nitelikte olmalıdır. 

5. Sanayileşme, ulusal bağımsızlığı güçlendirici 
nitelikte olmalıdır. 

6. Sanayileşme, işsizliğe çözüm getirmelidir. 
7. Sanayileşme, doğa ile uyumlu olmalıdır ve 

sağlığa zarar vermemelidir. 
8. Sanayileşme, Devletçe toplum yararına yön

lendirilmelidir. 
Saym senatörler; 
Toplumumuzun çağdaşlaşma evriminde sürekli | 

karşısında bulduğu gerici potansiyelin, son simgesi 
olan Cephe İktidarının, güvensizlik oyuyla düşürül
mesi sonucu, ülkemizde bir dönem, bir daha geri gel
memek üzere tarihe gömülmüş, yeni bir dönem baş
lamıştır. 

Bu bütçeyi biz, bu duygularla karşılıyor, ülkemize 
ve Bakanlığa hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarız. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ercan. 
Efendim, grupları adına konuşmalar bitmiştir. 

Şimdi, sırasıyla şahısları adına konuşmak isteyen sa
yın üyelere söz vereceğim. 

Sayın İsmail İlhan, buyurunuz efendim. 
Yalnız, konuşan arkadaşlarımın ayrılmamasını da 

rica ediyorum; bütçeyi görüşmelerin sonunda oylaya
cağız, malumunuz. 

Buyurun Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının değerli 
üyeleri; 

Grup sözcüleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki görüşlerini dile getirdiler. Bir bağım
sız üye olarak ben de aynı konu hakkında görüşleri
mi belirtmeye çaiışacğım. Sözlerime başlamadan ev
vel, hepinizi saygıyla selamlarım. 

'Gecenin bu geç saatinde fazla zamanınızı almak 
istemediğim için, birkaç noktaya değinmek suretiyle . 
sözlerimi bitireceğim. 

Ülkemizin, bir an önce üretim maddelerine dayalı 
bir sanayiye geçmesi, böylelikle sanayimizin dışa ba

ğımlılıktan kurtulması gerekir. Sanayi ve Teknoloji 
Bskanfiğmdaa, Türk sanayiinin tüketim maddelerin
den üretim maddelerine -geçişini sağlamasını bekli
yoruz. Türkiye'nin kalkınması bu geçiş dönemine bağ
lıdır. Türkiye'nin, her bölgede dengeli bir saanyileş-
me sağlaması şarttır. Aksi halde, AnadoSunun bazı 
bölgelerinde görülen iktisadi kalkınma, diğer bölge
lerindeki yoksulluğu daha çok artıracaktır. 

Ülkede tüketim, üretimi aştığı zamanlar ithalata 
gitmemiz, karaborsa piyasasını da körüklemektedir. 
Bundan, birtakım çıkarcılar yararlanmaktadır. Ka
raborsacılarla, istifçilerle yeterince mücadele edilme
miştir ve edilememektedir. Sayın Bakan Orhan Alp' 
in çimento ve demir karaborsasının önlenmesi için 
bir teknik kurulun kurulmakta olduğuna dair gaze
telerdeki beyanatlarını memnuniyetle okudum. Kendi
lerini bu konuda destekliyoruz ve başarılar diliyo
ruz, 

Sahte belgelerle 500 milyon liralık demirin itöhai 
edilmiş olduğuna dair haberlerin gerçeMerle ikisi
nin olup olmadığını Sayın Bakanın açıklamalarım is
tetiyoruz. 

Enerfi ve döviz sıkıntısından sanayicilerimizin çok 
înüşkü'î duruma düşmüş olduklarını biliyoruz. Bu du
rum, hem üretimin düşmesine ve hem de pahalılaş
masına sdbe'biyet vermektedir. Bu konuda fetartbul 
Sanayi Odası taraf nidan yapılan bir araşihrmaya göre, 
1977 yılı sanlarında, sanayide ortalama kapasite kulla
nım oranı % 55 olmuş, sanayi üretimi ise % 32 düş
müştür. Ecevit Hükümetinin, en kısa süre içinde bu 
konuda bazı tedbirler almasını ve sanayi sektörünü, 
içinde bulunduğu bu kritik durumdan kurtarmasını 
bekliyoruz. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mensuplarına, 
özeüîkîe Şeker Şirketi Genel Müdürü ve Genel Mü-
diSrüük mensuplarına 'bu yüce kürsüden Muş fıalkı-
îiîiî şükranlarını iletmekten sonsuz mutiuluk duymak
tayım. 1976Ma temsil atılan şeker fabrikasının yapım 
çalışmaları hızla devam etmektedir. Sizler, Muş hal
kının Devlete olan güvenim artırmakla kalmadınız, 

hayat standardında en büyük bir artışa sebe
biyet veren ve daha da verecek olan şeker fabrikasını 
Muş'a poturdunuz. Benim kanaatkar, kadirşinas, Muş 
pancar üreitlcim hayatından memnun, sizlere dua et
mektedir. İnşallah yakında Sayın Bakan Orhan Alp 
ile falbrikanra açılışını da yaparız. 

Van, İErzuroan ve Diyarbakır'da kurulmuş bulu
nan Simr^rfbrank büyük mağazalarından <bir tanesinin 
de Muş ta kurulma teşebbüslerinin de butunduğunu 
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büyük memnuniyetle öğrenmiş hiihmuyarum. Bu da 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yatıranlarda Doğu 
Anadolu'ya öncelik vermekte olduğunun "bir deMİİdir. 
Sayın Bakana ve Bakanlık mensuplarına, Muş balkı 
adına şükranîarnnı sunarım. 

Çimento verilmediği için iki yıldır Muş ve Var
to'da deprem konut çalışmaları yürürtiîmemcktedir. 
12 yıldan bari yapılmamış olan konutlar, 2 yıl da bu
nun için kalmıştır. Bu hususta yardımlarınızı istirham 
ediyorum. 

Organize sanayi merkezlerinin kurulmasıyla üjgili 
çalışmaların devam edip etmediğini Sayın Bakan
dan öğrenmek İstiyorum. 

Muş'ta bir çimento fabrikasının yapılmasının, 
hem yöresel ihtiyaçların giderilmesi ve hem de Iran, 
Irak hududuna yakın olduğu için ihraç edilmesi ba
kımından çok yararlı olur kanısındayım. 

'Bütçenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı mensup
larına ve aziz milletimize hayırlı olmasını diler, hepi
nize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın iman. 
Sayın Nalbantoğlu, buyurunuz efendim. 

HİLMİ NALBANTOGUU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, saym senatörler, Bakanlık mertsupları ve Sa
yın Bakamınız, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Türkiye'mizde, Osmanlı imparatorluğu süresince; 
yani 1300 - 1920 yıllan arasında ağır, ya da hafif sa
nayi kurulamamıştır. Türkiye Cumhuriyeti dönemin
dedir ki, hafif sanayi kurulmaya başlandı. 1950'den 
itibaren hafif sanayideki hızlanma, 1'960'Iarflan itiba
ren çeşitlilik kazanan hafif sanayi türü memleketi
mizin belli kesimlerinde o derece çoğaldı ki; bazıları 
ambalaj, kütü, naylon torba, jfklet gjibi şekil değişik
liklerini, aterye seviyesindeki tesislerde yüzde 300 
kâr düşüncesinin cazibesiyle çoğaltıp durdular. 

Bu şekildeki bir sanayileşmede bile memleketraıi-
zin çeşitli yörelerinde işgücü yaratma düşüncesi de 
yer almadı. Geçmişte, dış emperyaîM Sömürgeci güç
lerin egemenliği nedeniyle, ülkemizin ekonomisi ve 
hafif de olsa sanayileşmesi aşın derecede geri kal
mıştı. Cumhuriyet devrinde ise, nasılsa başlayabil
miş olan özenti sanayi kuruluşları, 1960'lardan sonra 
yine aynı dış kapitalist sömürgeci güçlerin egemen-
Kklerirtde ve onların işbirlikçisi yerli sömürücü kapi
talist çevrelerin efiyîe memleketimiz sanayi yatıran
larında derin 'bir dengesizlik uygulamasıyla, yüksek 
kârlaruun hesabı çerçevesi içinde kalmışlardır. 

Ü3kemizi ekonomik açıdan dışa bağımlı hale getir
me ve köleleştirmek ve sürekli bir sömürge durumu-
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na sokmak amacıyla emperyalistler, ağır sanayim ge-
lişimÜB engeHemek için ellerinden gelen her şeyi yap
tılar. 

Ülkemizin zengin yeraltı kaynaklarını yağmala
maları için, madenciliğe ve bir zamanlar işlenmiş yarı 
mamullerini üreten güçsüz bir imalat sanayiine bizi 
yönlendirmeye çalıştılar. Ayrıca, hafif sanayimizin ge
lişimini de çeşitli yollardan engellediler; halen de ağır 
sanaylmüzi engelliyorlar. Değerli hafif sanayi ham
maddelerim ülkemizden alıp götürdüler ve halen de 
götürmektedirler ve bunlarla kendi ülkelerinde üret
tikleri ve halkımızın da günlük yaşantısında kullan
mak zorunda olduğu tüketim mallarını da bize sat
maktadırlar. 

Cumhuriyetten önce kalem, kalem ucu, hatta top-
luüğne, silgi bile imal edemeyecek bir durumdaydık. 
Tüm hafif sanayi, düşük kalitede kauçuk üreten bür 
kaç kundura fabrikası fle değersiz kâğıt üreten bir 
kaç fabrikadan oluşmakta idi. Bir kaç tane de bez, 
tekstil, Bursa civarında ipek dokuma sttefye veya fab
rikaları var İdi. 

Bugün de bulunduğumuz nokta bellidir. Diğer belli 
olan da şudur ki; ağır sanayinin temellerini atmak ve 
hnflf sanayii memldtetimiz sathında dengelemek ge
rekmektedir. Bir dengesizlik vardır. Şöyle ki; ekono
mimizin iki evladı vardır : Birisi, kamu sektörü, di
ğeri özel sektördür. Sanıyorum ki; bu bilgim çok doğ
ru değil, sanıdan ibarettir, şu 15 yıldan beri Türkiye' 
de sanayi bakımından yatırım yapılmışsa % 60 - 70, 
bglki % 80 ölçüsünde özel sektöre imkân tanınmış
tır, diğer kalan kısmı kamu sektörünedir. Özel sek
tör de nerelerde ve nasıl sanayi kurmuştur? Bir kaç 
defa da bu kürsüden arz ettim; teşvik belgesi ve teş
vik kredilerinin isimleri veyahutta verilen yerler bu
nu belgelemektedir. Öyle ki 15 yıldan beri; Saym Ba
kanlığın bilgileri ve arşivleri de bunu doğrular, 15 yıl
dan beri teşvik belge ve kredileri; % 33,3 istanbul 
civarına, % 6 Bursa civarına, % 8 izmir civarına, 
% 13,5 Adana civarına verilmiş. Şöyle 5 - 6 - 7 vi
layet diye sayarsak, 7 tane vilayete % 60 civarında 
belge, geri kalan 60 vilayete % 40 civarında belge ve 
kredi verilmiş. Bunlar Devlet Planlamanın doküman
larında da mevcuttur. Şu halde, memleketimizde özel 
sanayici eliyle de, özel sektör eliyle de yapılmış olan 
hafif yahut 'biraz ağır sanayii, (Herhalde anamalı, 
aramalı, sanayii değil) çok. dengesiz şekilde yapılmış
tır ve dolayısıyla da ağır sanayiye gerektiği kadar 
önem verilmemiştir. 
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Ağır sanayi kurulmadığı takdirde ülkenin sanayi
leşmesi olanaksızdır. Bunu bilmemiz lazım. Bunun 
gelişmesi ile hafif sanayinin ve tarımın gelişmesi müm
kün olur. Egemen, bağımsız zengin ve güçlü bir Dev
leti inşa amacıyla, işin güçlüklerine karşın, bu gö
revi ne pahasına olursa olsun yerine getirmek zo
rundayız. Herkes bilgisi, gücü, zenginliği, zekâsı öl
çüsünde bu davanın yaratılmasına elbirliği ile katıl
malıdır kanısındayım. 

'Hafif sanayii de, tabii ağır sanayiye paralel olarak 
geliştirmek gerekir. Hafif sanayi geliştirilerek tüke
tim malları üretimi artırılabilir ve böylece halkın ya
şam koşulları herhalde düzeltilebilir; çünkü artan üre
timle beraber fiyatlar düşmek imkânı bulur. 

Tezelden ağır sanayii, fakat aynı zamanda hafif 
sanayii ve tarımı geliştirmeyi içeren ekonomik inşaat 
politikası saptanmalıdır. Bu politika öyle olmalı kî; 
(Kişisel arzuma göre konuşacağım) her kent veya her 
'bölgede hîç olmazsa bir yöresel sanayi tesisi kurmayı 
amaç edinmeli. Yöresel sanayii geliştirme politikası 
için tüm halkın katıldığı seferberlik hareketi sayesin
de tüketim mallan üretiminde yepyeni bir çığır açı
labilir. Tabii bu yöresel sanayi; ağır sanayi de, ara 
malı sanayi de, hafif sanayi de, daha hafif atelyeler 
şeklinde olan sanayiler de olabilir. 

'Bu suretledir ki, temel ihtiyaç maddelerim" satm-
almak için yabancı ülkelere çok miktarda döviz Öde
meyiz. Ulusal ekonomi planı oluşturulurken, her za
man sermaye 'birikimi ile üretim araçları üretimi ile 
tüketim malları üretimini özenle dengelemek gerekir. 
Yani ne fazla tüketim malı üretmeye gitmemeli, 
memleketimizde kullanacağımız ve dışarıya satabile
ceğimizden fazla üretim araçları üretimine de özen-
memeîidir. 

Yöresel sanayi fabrikaları, yöresel hammaddeler 
ve hazır bekleyen işgücü sayesinde kolaylıkla inşa 
edilebilir ve büyük çabalar harcamadan donatılabilir
ler. Yöresel sanayi, genellikle o bölgede olan işgücü
nün kullanacağı için, personelin yerleştirilmesi ama
cıyla konut yapımına da gerek yoktur. Nitekim, yö
resel sanayinin geliştirilmesiyle, büyük Devlet yatırım
larına gerek duyulmadan, kısa bir süre içerisinde çok 
sayıda fabrika inşa etmek ve tüketim malları üretimi
ni hızla artırmak mümkün ohır. Bugün memleketi
mizdeki başlamış bulunan hemşehri şirketleri, birçok 
belki kooperatifler, kentsel kurulan şirketler ve bi
zim oluşturmak istediğimiz halk sektörü bu yöresel 
sanayinin oluşmasında, kurulmasında ve lüzumlu Olan 
sermayeyi toplamasında herhalde etken bir tutum sağ
layabilir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Tüke

tim merkezlerinin ve hammadde kaynaklarının üre
tim temellerini bir araya toplayan çök sayıda yöre
sel sanayi fabrikaları kurulduğu takdirde, üretim ve 
İhtiyaç daha yeterli bir şekilde sağlanabilir ve top
lumsal emeğin boşa harcanması önlenebilir. Eğer yö
resel sanayi inşa edilirse, sanayi, ülkenin tüm bölgele
rine uyumlu bir şekilde dağıtılabilir. Yöresel ekonomi 
uygun bir biçimde gelişebilir ve aynı zamanda kapi
talist toplumun belirleyici özelliği olan, nüfusun kent
lerde yoğunlaşması önlenebilir. 

Yöresel sanayinin gelişmesi, sanayi ile tarım ara
sındaki ilişkilerin güçlenmesinde ve kent ile kır ara
sındaki farklılıkların azalmasında önemli bir rol oy
nayacaktır. Çeşitli tarım ürünlerini sahnahp, işleye
cek olan yöresel sanayi kuruluşları, köylülerin, özel
likle de dağlık bölgelerde yaşayan köylülerin gelirle
rinin artmasına yardımcı oacaktır. Böylece, tarım üre^ 
tim'inde belli bir atılımı teşvik edip, kırsal ekonomi
nin gelişmesini daha da hızlandıracaktır. 

Yöresel sanayinin geliştirilmesi, ulusal savunma 
açısından da çok büyük önem taşır. Ülkenin her yö
resinde küçük ve orta büyüklükte çok sayıda fabrika 
kurulduğu zaman, savaş sırasında kentlerin büyük 
fabrikaları tamamen yıkılsa bile, taşraya dağılmış olan 
bu fabrikalar savaş araçları sağlamak için üretime ke
sintisiz devam edebilir ve kırlar, nüfusun temel ihtiyaç 
maddelerini kendi karşılayabilir. 

Kısacası, yöresel sanayinin geliştirilmesi, siyasal, 
ekonomik ve askeri açıdan da büyük önem taşır. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu lütfen bağlayı
nız^ 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. 

Sözlerimi burada bitiriyorum. Bütçenin, memleke
timize, milletimize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı 
olmasını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 
1978 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü büt

çe kanun tasarısına 133 sayın üye açık oyunu kullan
mıştır; 78 kabul, 55 ret oyu kullanılarak, kabul edil
miştir. 

Efendim söz sırası; İskender Cenap Ege'de, Sayın 
Ege?.. Yok. Sayın Fethi Çelikbaş?.. Yok. Sayın Meh
met Feyyat?.. Yok. Sayın Ahmet Remzi Hatip?.. Bu
yurunuz efendim. 

AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 
Başkan, Senatonun değerli üyeleri, Sanayi ve Tekno
loji Bakanı ve değerli mensupları; 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinde, çatısı 
altında sanayileşme davamıza hizmet edenlerin ara
sında çalışma imkânı bulmuş bir mensubu olarak ko
nuşmaktan dolayı bahtiyarım. Zamanın müsaadesiz-
liği sebebiyle, ancak bazı genel konulara temas im
kânı bulacağım için, bir kısım mevzulara girmemek 
zarureti hâsıl oluyor. 

Sanayileşme davası, Türkiye için var olmak veya 
yok olmak davasıdır. Türkiye, dünyada nüfusu hızla 
artan memleketlerden biridir; bunu memnuniyetle 
karşılıyoruz. Bu necip milletin nüfusunun artması, 
milletimizin gücünün artması demektir. Şüphesiz bu 
artan nüfusa iş sahası bulmak, önemli bir mesele ola
rak ortada bulunmaktadır. Yılda en az 500 bin va
tandaşa yeni iş sahası açmak zarureti var. 

Refah seviyesinin en hızlı yükseldiği ülkeler, sa
nayileşmiş olanlardır. Memleketimizin refaha ermesi 
için sanayileşme şarttır. Mevcudiyetimizi, tarihi şe
refimizi, itibarımızı koruyabilmemiz, kuvvetlenen sa
nayimiz içinde kendi kendine yeterli milli harp sana
yiinin de kurulmasına vabestedir. Bu sebeple sanayi
leşme, kalkınmada bir tercih ve alternatif meselesi 
değil, bizim için zaruri bir konudur. 

Planlı dönem 17 yıl önce başlamıştır. Sanayinin, 
ekonomide sürükleyici bir sektör olma esprisine an
cak planlı kalkınmanın yedinci senesinde varılabil
miştir. 1967 yihnda «Kalkınma Planlarının Uygulan
ması Esasları» adlı 933 sayılı bir Kanun çıkarılmıştır. 
Teşvikler, dağınıklıktan kurtarılmış ve bir elde top
lanmak üzere Devlet Planlama Teşkilatında Başbakan
lık Yatırımlar ve ihracatı Geliştirme ve Teşvik Bürosu 
kurulmuştur. Muhatabınız, bu müesseseyi kuran arka
daşlar arasında yer almış ve büronun Başkanlığını yap
mıştır. Birinci Plan Döneminde Devletin teşviklerin
den yararlanan proje, sadece iki milyar tutarlı ya
tırımlar olmasına rağmen, geliştirilen ve süratlendiri
len mekanizma sayesinde, hatta 1969'da Kanunun 
önemli maddelerinin iptal ettirilmesine rağmen, büro 
faaliyet gösterdiği üçbuçuk yıl zarfında 14,5 milyar 
lira tutarlı 317 projeye teşvik belgesi vermiştir. Bu 
rakam, Türk milletinin sanayileşme arzusunu ve te
şebbüs kabiliyetini ortaya koymuştur. Ne var ki, 
Kanunun amir hükmüne rağmen 12 Mart Muhtırası 
ile teşvik mekanizması Başbakanlıktan, Planlamadan 
bir emirle ayrılmış, bilahara bununla da yetinilmeye-
rek iki kısma bölünmüş, ihracat teşvikleri Ticaret Ba
kanlığına, yatırım teşvikleri ise Sanayi Bakanlığına 
aktarılmıştır. 

Teşvik sisteminin Başbakanlık seviyesinden ayrı
lıp, bakanlıklara taksim edilmesinin pek çok mahzur

ları tatbikat esnasında ortaya çıkmıştır. Verilen teş
vik belgeleri, mevzuu olduğu yatırımın, planın ön
gördüğü bir teşebbüs olduğu ve ekonomiye canlılık 
getireceği beklenen bir müessese doğuracağı için, 
her yerde Force - majeure muamelesi gerekirken, mü
teşebbis, sanayici yatırımını yaparken, bir ihracatı 
gerçekleştirirken, kendi konusunun tamamen dışında, 
diğer kuruluşların ve bakanlıkların çıkardığı forma
litelere boğulmakta ve onlarla boğuşmak zorunda 
kalmaktadır. Bu sebeple, ideal olan ilk sisteme dö
nülmesi şarttır. 

Bütün zor şartlara rağmen, yatırım hevesi hızla 
artmaktadır. 1967'den bu yana geçen 10 yılda hamd-
olsun, teşvik belgesine bağlanan proje adedi 4 250'yi 
bulmuştur. Bu 4 250 projenin toplam yatırım tutarı, 
515 milyar lira civarındadır. Önümüze çıkan bu hey
betli rakamlar, işin azametini ve ciddiyetini ortaya 
koyar. 

Gerek teşvik belgesi almış tüm yatırımların, ge
rek tecrübeli MKE, Sümerbank, Azot, Şeker, Çimen
to, SEKA ile DESlYAR, TÜMÖSAN, TANSAN, 
TESTAŞ, TUSAŞ, TELESAN, TEMSAN, GER-
KONSAN adlı yeni kurumlar eliyle gerçekleştirilmiş 
ağır sanayi hamlesinin yozlaştırılmadan, bir elde ve 
titiz bir koordinasyon ile tamamlanması memleket 
menfaatleri icabından zaruridir. 

Milli Selamet Partisinin başlatmaya muvaffak ol
duğu ve cesaretle, azimle müdafaasını yaptığı ve yü
rüttüğü bu milli, güçlü, yaygın, süratli ağır sanayi, 
kalkınmamızın belkemiği olup, tatbikatı millete mal 
olmuş, Cumhuriyet devresinin en büyük sanayi ham-
lesidir. 

Muhterem senatörler; 
1973 seçimleriyle Türkiye bir yol ağzına gelmişti. 

Yön olarak kendisine, ya iktisaden bağımsızlığı se
çecekti; bunun için de, dışa muhtaç olmadan, bütün 
temel ihtiyaç maddelerini kendisi imal edeeck, kendi 
milli harp sanayiini kuracak, böylece hem huzura, 
hem de refaha kavuşacaktı veyahut ağır sanayimden, 
temel ihtiyaç malları sanayimden, milli harp sanayim
den vazgeçecek, ithalata dayalı, müstemleke tipi bir 
ekonomiyle her geçen gün artan dış borcu, işsizliği 
ve yurt savunmasının ihtiyacı olan silahları dahi elde 
edemeyen veya elde edebildiği ile yetinen evsaf ve 
miktar itibarıyla kendi takdir ve tercih hakkım dahi 
kullanamayan çok büyük ölçüde dışa bağlı bir ülke 
olacaktı. Hamdolsun Türkiye, bu iki yoldan birinci
sini seçti; haklı yolu, doğru yolu seçti, işte 1974 ve 
1975 yıllarında bir kısmı başlatılan, 1976'da büyük 
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bir kısmı kuvveden fiile intikal ettirilen büyük bir 
ağır sanayi hamlesi 200 kadar milyarlık yatırım pro
jesidir. Bunlar, milli tercihimizin sembolleri, poligon 
taşlarıdır. 

1976 cari fiyatlarıyla yatırım tutarı 240 milyar 
lirayı bulmaktadır. Takriben beş yılda temimi plan 
alan bu yatırımların tamamı gerçekleştiğinde Türki
ye, yalnız kendi ihtiyaçlarım değil, dost ve kardeş 
Müslüman ülkelerin de sanayi mamul madde ihtiyaç
larını karşılayabilecek; böylece dış ticaret de denge
lenmiş olacaktır. 

Bütün bu yatırımlar DESİYAB eliyle aziz mille
timizin, bilhassa dış ülkelerde çalışan işçi kardeşleri
mizin ortak olabilmelerine açıktır. Bunların tümü, 
Devletimize ve milletimize malolmuş milli sanayi 
faatiyetlerinıizdir. Bunun için titizlikle takip edilme
sini biz Milli Selamet Partisi olarak üzerimize mev
du bir borç biliyoruz ve projelerin gerçekleşmeleri 
için yapılacak işleri ciddiyetle takip etmeye devam 
edeceğiz. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 15,5 milyar li
ralık bütçesinin 12 milyar lirasının, Bütçe Karma Ko
misyonunda Maliye Bakanlığına aktarılmış olduğunu 
görüyoruz. Bu fevkalâde mahzurlu bir davranış ol
muştur. 1977 mali yıh, yarısından fazla zamanında 
seçim ve hükümet kurma işleriyle heder edilmiş bir 
yıl olup, geçen yıl, bu tahsisatlar kullanılmadı, ge
rekçesiyle ve yine bütçe tekniği icabı böyle yapılmış-
tır bahanesiyle, bunun bu şekle getirilmesini uygun 
bulmuyoruz. 

1978 yılında 50 milyar liralık yatırım öngömlmüş-
tür. Aktarılan bu 12 milyar lira, yatırımları hızlan
dırma fonu ve diğer benzeri fonlardır ki, belli mak
satlarla Sanayi Bakanlığı Bütçesine konmuştur. Bu
nunla devam eden projelerden, 40 ağır sanayi yatırı
mının bitirilmesi programlanmıştır. Bu işleri yapacak 
Sanayi Bakanlığının Bütçesi kısır hale getirildiğine gö
re, yatırımları kim takip edecektir?.. Yatırımların ta
bii yeri Sanayi Bakanlığı olmak gerekir. Duydukla
rımıza göre, yeni kurulan İşletmeler Bakanlığı bu işi 
yapacak ise, durum endişe vericidir. Çünkü; İşletme
ler Bakanhğuun, isminden de anlaşılacağı üzere, es
kiden kurulmuş ve faaliyetleri uzun yıllardır devam 
eden KİT'ler, çahşma mevzuunu teşkil etmelidir. Ken
disine verilen fonlan bu KİT'lerin zararlarını kapat
mak, o Bakanlığın ilk aklına gelen iş olacaktır. 

Bütçedeki tutum bize, ağır sanayi yatırımlarının 
çeşitli bakanlıklara bölünmek istendiğini,, tahsisatla
rın da belirsiz hale getirilmek temayülünü göstermek

tedir ki, bu hal, ağır sanayi hamlesini durdurmak, 
frenlemek ve aksatmaktan başka bir netice vermeye
cektir. 

Halbuki, içinde bulunduğumuz ekonomik darbo
ğazlardan kurtulmanın tek reçetesi, basan ile yürü
tülen, neticeleri alınmaya başlanmış bulunan yaygın, 
köklü, milli, güçlü, süratli sanayileşmedir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Sanayi 

Bakanlığı, 1975'te, 734 kişi ile çalışan, bütçesi 424 
milyon olan âdeta şekli bir Bakanlık iken, 1976'da 
904 milyona çıkarılan Bütçe, 1977'de 14 milyar liraya 
çıkarılmakla, iş hacmini % 1 600 artırmıştır ve 3 000 
kişilik bir kadroyla başarılı bir imtihan vermiştir. 
Bakanlık, Merkez Teşkilatıyla KİT'lerin değerli ele
manları yatırımları yüksek düzeyde gerçekleştirmiş 
ve kâr edebileceklerini de ispat etmişlerdir. Sayın 
Bakanm elinde yetişmiş, seçkin bir kadro vardır. Ken
dilerinin beyanatiarmdaki, «Bütün bu kıymetleri de
ğerlendirmek zorundayım» sözlerini bir teminat ola
rak alıyoruz. Önceden başlamış yatırımlar için ise, 
«Biz burada başlamış işleri süratle devam ettirmek, 
süratle tamamlamak, sanayileşme yolunda akan suyun 
daha hızlı bir şekilde akmasını istiyoruz» şeklindeki 
ifadelerini de bir garanti olarak görmek istiyor, ma
kul yolun seçileceği intibaını almayı arzu ediyoruz. 

O halde, Sanayi Bakanlığı, yatırımcı bir Bakan
lık olduğunu Saym Bakanm tutumu ile göstermeli, 
elinden alınmış 12 milyar liralık önemli fonlara ye
niden talip olarak, kendi işine sahip çıkmalıdır. 

1978 Bütçesinin aziz milletimize, Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığına ve onun değerli elemanlarına ha
yırlı olmasını diler, hepinizi hürmetle selamlarını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Saym Süleyman Ergin, buyurunuz efendim. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Sayın Baş
kan, kıymetli senatörler; Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığıma Bütçesi üzerinde şahsi görüşlerimi arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonuna 1978 yılı bütçe kanun tasarısı sevk edildi
ği zaman, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinde 
sanayi yatıranları için 15 milyarlık ödenek mevcuttu. 
Aynı Bütçe, Cumhuriyet Senatosuna geldiğinde gö
rüyoruz ki, bu rakam 2,9 milyara düşmüş. Bu indiri
me, Saym Bakanın da katıldığını komisyon zabıtla
rından öğrenmiş bulunuyoruz. Hem de önceki Hükü
metin başlattığı ağır ve büyük sanayi yatırımlarının 
finansmanı için gerekli olan ödeneklerin aynı mak-
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satla kullamlmasuıı garantiye atmadan, buna razı 
olmuşlardır. 

Son üç yıla ait Sanayi Bakanlığının bütçelerine 
bir göz atacak olursak; 1976'da genel bütçe yekûnu 
150 milyar iken, Sanayi Bakanlığı Bütçesi 900 mil
yon; genel bütçenin % 0,6'sı. 197Tde, genel bütçe 
220 milyar iken, Sanayi Bakanlığı Bütçesi 14,7 mil
yar lira olmuş ve genel bütçenin % 7'sini bulmuştur. 
1978 teklifinde 260 milyar liralık genel bütçenin 15,5 
milyar lirası Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi, 
% 8'i olarak teklif edilmiş iken, son durumda bu 
% 1,3'e indirilmiştir. 

Bu değişiklik, bizi haklı bir endişeye sevk etmek
tedir. Endişelerimizi artıran diğer hususlar da vardır. 
Bunlara kısaca temas etmek istiyorum. 

Endişelerimizden birisi; Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı ile ilgili KİTlerin durumudur. 1977 ydmda, 
bunların finansman ihtiyacı çok düşük bir oranda 
karşılanmıştır. 1978 yılı yatırım ve finansman prog
ramında ise, talep ettiklerinin % 50'i kadar kendi
lerine kaynak ayrılmıştır. Finansman kaynaklan 
aynı kaldığı takdirde, bu kuruluşların yatırım faali
yetlerinin büyük ölçüde aksayacağından korkuyo
ruz. Bunlara yeni kaynaklar tahsisi düşünülmekte 
midir?.. Bu hususta endişeliyiz. 

Sayın Bakanı çok önemli bir konuda ikaz etmek 
isterim. Sanayi Bakaniığı Bütçesinde, sadece küçük 
sanayi siteleri Ue organize sanayi bölgeleri gibi, sana
yimizin altyapı inşaatı ile ilgili olan yatırım ödenek
leri kalmıştır. Ancak, basın haberlerine bakılırsa, 
Halk Bankası, İşletmeler Bakanlığına bağlanmakta
dır, küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölge
leri inşaatı ile ilgili fonlar Halk Bankasmdadır; kre
diler ve diğer muameleler orada yapılmaktadır. Bu 
hizmetler de elden giderse, Türkiye tarihinde Bakan
lığın fonksiyonları daraltılan, bir bakıma, yok edilen 
tek Bakanlık olacak gibi görünmektedir. 

Endişemiz, hizmetlerin aksaması ve hiç görülme
mesi merkezindedir. Hizmetlerin aksaması hususun
daki diğer bir endişemiz de, elıil olmayan elemanların 
önemli görevlere tayin edilme ihtimalinden doğmak
tadır. Muhakkak ki, her bakan, etrafında daha ra
hat çalışabilecaği bir ekip görmek ister. Ancak, bazı 
husnslann gözden uzak tutulmaması icap eder. Önce, 
mevcut personeli çok iyi tammak gerekir ki, böylece 
yeni getirileceklerin en az eskisi kadar vasıflı, bilgili 
ve çalışkan olması sağlanabilsin. Vazifesinin gerek
tirdiği vasıflardan ve tecrübeden mahrum olan ele
manlarla çalışmak, Bakanlığınızı ve Bakanağınızdan 

hizmet bekleyenleri haya! kmkhğına uğratabilecek
tir. 

Bakanlığınızda yapılan bazı tayinler bu hususta 
bizleri haklı olarak endişeye sevk etmektedir. Arzu 
edilirse, önemli bir mevkie getirmiş olduğunuz baz» 
zatlar hakkında ayrıca bilgi verebiliriz. Tarafsız ve 
vasıflı elemanlara vazife verilmesi, şüphesiz başarının 
ilk şartıdır. 

Diğer bir endişemiz de şudur; 1977 yılında ihra
catımızın artırılması için bir seri tedbirler düşünül
müştür. Bu meyanda ihracatçılarla toplantılar ya
pılmış idi. Basında bunlara uzun uzun yer verildi. 
Şimdi, bu hususta hiç bir faaliyet olmadığını görü
yoruz. İhracatın teşviki için Sanayi Bakanlığının 
Bütçesine konulan 1 milyar liralık fon da bütçenizde 
görülmemektedir. İhracattan vaz mı geçilmektedir, 
yoksa mevcut ihracatı teşvik tedbirlerinin kâfi oldu
ğu ma düşünülmektedir?.. Öyleyse, döviz dar boğa
zını aşamayacağımızdan endişemiz vardır. 

Milli Selamet Partisi iktidarlanna kadar, lüks tü
ketim ve tüketim sanayiine dönük bir sanayileşme ile 
gelindiği bir gerçektir. Hammaddesi ile makinası ile 
teknolojisi ile âdeta her şeyi ile dışa bağlı yürütü
len; misalleri sadece müstemleke tipi ülkelerde görü
len bir sanayileşme politikasına dönüleceğinden en
dişeliyiz. Zira, yatırım ve aramalı üretecek ağır ve 
büyük sanayi yatırımları bir kenara itilmiş, en azın
dan, Sanayi Bakanlığının tesir sahasından çıkanlmış 
gibi görünmektedir. 

Önceki Hükümet zamanında, TÜMSAN, TAK
SAN, TEMSAN, TESTAŞ gibi ağır ve büyük 
sanayi şirketlerinin yatırım sahalan ile kapasiteleri 
dikkate alınarak teşvik politikası uygulanıyordu. Bu 
politika devam ettirilmezse, bu yatırımlar dolaylı yol
lardan da olsa, engellenebilecektir ve siz böyle bir 
uygulamaya sebep olan Bakanlığın başı olarak, hiç 
de iyi bir şekilde amlmayabileceksiniz. 

Rkamız odur ki, Bakanlığınızın sanayi politika
sını tayin ederken, bu şirketleri çok iyi tanımanız ve 
bilhassa dış güçlerin sanayileşmemizi engellemek iste
yen oyunlarına âlet olmamanızda. 

BAŞKAN — Sayın Ergin, iki dakikanız var efen
dim. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Devamla) — Peki Sa
yın Başkanım. 

Maliye Bakanlığınca yayınlanan Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri yıllıklarından aldığımız bazı rakamlan, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili KİT'lerin ya-
tmmlanndaki gerçekleşmeleri arz edeceğim. 
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1975 yılında 5,4 milyarlık yatırım programı var
ken; 6,750 milyar lira harcanmış; dolayısıyla ger
çekleşme % 123,4 olmuştur. 1976'da program 10,4 
milyar lira olmuş, harcanan 8,6 milyar lira olarak, 
gerçekleşme oram % 82,8 olarak tahakkuk etmiştir. 
1977'de ise, program 18,1 milyar ura, harcanan 11,5 
milyar lira; gerçekleşme % 63,5'dur. 

Evet, 1977'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile il
gili KİT'lerin yatırımlarında her türlü iç ve dış finans
man zorluklarına rağmen, % 63,5 gerçekleşme olur
ken, rakam olarak gerçekleşme, 1975'in iki misline 
yakın olmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Türkiye büyümektedir, 1975'deki gerçekleşme ora-

nj, 1977'nin iki misli, fakat rakam olarak balonca, 
tam tersi, 1977'nin rakamı 1975'in iki mislidir. Evet, 
Türkiye büyüyor, Sanayi Bakanlığı da büyüyordu; 
ama şimdi büyüyecek mi, küçülecek mi, bilmiyoruz... 

Sözlerime burada son verirken, Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığı Bütçesinin memleketimiz ve değerM 
mensupları için hayırlı olmasını temenni eder, hepi
nize saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Ziya Ayrım?.. Yok. 
Böylece grupları ve şahısları adına konuşmalar bit

miştir. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 1978 mali yılı 
bütçesinin Yüce Senatoda görüşülmesi dolayısıyla, 
sayın senatörlerin suallerine cevap vermeye geçmeden 
önce, şu hususları kısaca arz etmek istiyorum : 

Evvela, gerek grupları adına ve gerekse şahıslan 
adına konuşan arkadaşlarıma, Bakanlığımız adma çok 
teşekkür ederim. Burada yapılan konuşmalardan bu 
yıl, Sanayi Bakanlığımız faaliyetlerinde en iyi bir şe
kilde faydalanacağımızı bilhassa belirtmek isterim. 

Muhtelif arkadaşlarım, hakikaten bizlere ışık tuta
cak çok iyi temennilerde bulundular, bazı konuların 
ayrıntılarına girmek suretiyle tavsiyelerde bulundular, 
eleştirilerde bulundular ve bazı arkadaşlarımız da 
endîşelerini beyan ettiler. 

Bendeniz, gecenin bu geç saatinde, tabii kıymetli 
arkadaşlarınım öne sürdükleri hususlara temas etmeyi 
bir vazife bildiğim için, Bakanlığımız çalışmalarıyla 
ilgili olan hususlara okadar geniş yer veremeyece
ğim; ama sanayileşmemiz için, yurdumuzda sanayi

leşmenin önemini hepiniz taktir ettJğmiz için, ana-
komılarda, biraz da sabrınızı rica ederek, bazı hu
suslara temas etmek istiyorum. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler, 
Bilindiği gibi, sanayi sektörü gelişmekte olan ül

kelerde, hızlı kalkınmanın en başta gelen araçların
dan birisidir. Hızlı bir sanayileşme içinde bulunan ül
kelerde milli gelir, sosyal refah ve geniş istihdam im
kânları yaranlmaktadır. Bu nedenlerle, kalkınma plan 
ve programlarımızda sanayileşme, sürükleyici bir sek
tör ve kalkınmanın en büyük aracı olarak yerini al
mıştır. 

ıŞu hususu kaydetmek isterim ki, 1978 yılı başın
da karşılaştığımız durum şöyle olmuştur: 

îçinde bulunduğumuz ekonomik darboğaz dolayı
sıyla ve bir seneye yakın; aşağı yukarı 15 Şubat 1977' 
den itibaren, bazı Savunma Bakanlığı savunma ihti
yaçları ve çok acil hususlar dışında, diyebilirim ki, 
hiç bir döviz transferi 11,5 -. 12 aydır yapılamamıştır. 

Gerek hammadde ve gerekse bazı ara maddeler 
ve yedek parçaların tedarik edilememesi dolayısıyla, 
biliyorsunuz, yurdumuzda bazı fabrikalar üretimleri
ni tatil etmişler, birçok fabrikalarda üretim yavaşla
mış ve yine birçok fabrikalar durma tehlikesiyle kar
şı karşıya gelmiştir. 

Buna ilaveten, bir seneye yakın devam eden ve 
birçok fabrikaları kapsayan, bilhassa madeni eşya 
fabrikalarını kapsayan grevler de, üretimin yer yer ve 
tamamen durmasına sebep olmuştur. 

Enerji darlığı ve elektriğin muayyen süreler dışın
da, beklenmedik zamanlarda kesilmesi de üretimi ters 
yönde etkilemiş, hem üretimin azalmasına ve hem 
de maliyetin yükselmesine sebep olmuştur. 

Bir de, yine bu döviz darlığı dolayısıyla, büyük 
çapta inşaatı ikmal edilmiş ve makineleri ve teçhizatı 
getirilerek monte edilmiş, ancak cüzi bir miktar ma
kine veya aksamın gelmesiyle üretime geçebilecek 
olan fabrikalar da, üretime geçemeden ve sermaye ta
mamen atıl bir vaziyette bekletilmek suretiyle, yatı
rım bu fabrikalarda faaliyete geçememiştir. Bunun 
da ekonomimizde yarattığı sıkıntılar, her türlü tah
minlerin fevkindedir. 

Onun için sayın senatörler, Hükümete gelir gel
mez, vazifeyi devir alır almaz, yurdumuzdaki sanayi
leşme hareketiyle beraber, içinde bulunduğumuz eko
nomik darboğaz ve döviz sıkıntısı gözönünde tutula
rak, Bakanlığımız ve Hükümetimiz bazı süratli ted
birleri almaya karar vermiştir. 
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Şunu huzurunuzda belirtmek isterim ki, bugün bir 
numaralı problemimiz, döviz temini meselesidir. Dö
viz temini ve kredi temini meselesi, bugün Hüküme
timizin en başta gelen sorunlarından bir tanesidir. 
Esasen, Hükümet olarak vazifeyi aldığımız zaman hal
letmemiz lazım gelen iki önemli konunun idraki için
de idik; birincisi, asayiş sorunu, ötekisi, döviz ve 
kredi sorunu. Her iki konuda da Hükümetimiz bü
yük bir gayretle çalışmaktadır; hem kredi teinini hu
susunda ve hem de dolayısıyla döviz temini hususun
da Hükümetimiz, çok yönlü bir çalışma ve gayret 
içinde bulunmaktadır. 

Sayın senatörler, 
Gecenin bu saatinde, sözlerimin başında da be

lirttiğim gibi, vaktinizi fazla alacak değilim. Ancak, 
aldığımız ve almakta oiduğumuz tedbirleri kısaca şu 
şekilde sıralamak istiyorum : 

Evvelâ en acil ve zaruri olan döviz transferlerini 
gerçekleştirmek, üretimi durmuş veya yavaşlamış fab
rikaları eski üretim düzeyine getirmek ve mal darlığı 
yaratmamak için gerekli tedbirleri almak. 

Döviz sıkıntısının halledilmesi bakımından, sana
yi mamullerimizin ihracını teşvik etmek, temel ihti
yaçlar ve ihracata dönük olanlar en başta olmak üze
re, hammadde ithalatını gerçekleştirmek. 

Döviz ikameli ve ihracatı artırıcı yatırımlarla ilgili 
makine ve teçhizatının ithaline öncelik vermek. 

Yatırımları tamamlanmış olan, ancak cüzi bir it
hal malzemesi yokluğu nedeniyle üretime geçemeyen 
tesislerin, ihtiyaçlarına yine öncelik vermek. 

Bir de, Bakanlık olarak üzerinde durduğumu/ va
zifeyi devraldığımız zaman en mühim husus, vatan
daşlarımıza ve iş sahiplerine eşit muamele yapılması, 
Bakanlığımızda ve ilgili kuruluşlarda çalışan persone
lin, çağımızın icaplarına uygun bir çalışma nizamı 
içerisinde vazifelerini görmeleri için gerekli yönetim 
tedbirleri de süratle alınmaktadır. 

Şunu huzurunuzda belirtmek isterim ki; yurdumu
zun sanayileşmesi çok hızlı bir şekilde gerçekleştirile
cektir ve takip edilecektir; ancak şunu unutmamak la
zımdır ki, bu sanayileşmenin, döviz imkânlarıyla ve 
enerji imkânlarıyla paralel olarak yürütülmesine de 
bir zaruret vardır. 

Geçmiş hükümet zamanında, yine hepiniz gayet 
iyi biliyorsunuz ki, üç partiden müteşekkil olan koa
lisyonda, bazı Bakanlıklar birbiriyle ilgili olan Ba
kanlıklar tamamen aralarındaki köprüleri atmak su
retiyle bir faaliyet içinde bulunmuşlardır. Sanayi Ba
kanlığı tamamen başka bir istikamette çahşmıştır, Ti

caret Bakanlığı tamamen başka bir istikamette çahş-
mışür. Maliye Bakanlığı da aynı şekilde, tamamen 
başka bir partinin elinde ve başka bir istikamette ça
lışmıştır. Sanayi Bakanlığı yatırımları düşünülürken, 
programlanırken veya yerleri tespit edilirken, sanki 
Maliye Bakanlığında imkânlar çok geniş, sanki Mer
kez Bankasında döviz çok bolmuş gibi hareket edil
miştir. 

Yurdumuzun ithalat ve ihracat dengesi fevkala-
deymlş gibi, sanayi kuruluşları için büyük çapta pro
jelerin ele alınmasına doğru gidilmiştir. 

Pek tabii ki, bizler sanayileşmeyi hızla yürütece
ğiz; yürüteceğiz ama, Bütçe Karma Komisyonunda 
söylediğim gibi, akan suyu durdurmayacağız, akan 
suya yön vereceğiz. Suyun daha süratli akması için 
elimizden gelen gayreti göstereceğiz; ama bugün üye
leri uyumlu olan bu Hükümette Bakanlıklararası iş
birliğini de en iyi bir şekilde gerçekleştirme yoluna 
gMeceğiz. 

Bir mesele daha var, bilhassa belirtmek isterim. 
Yıllardan beri yurdumuzda benzin ve dizel mo

tora imalatı, her takatta olmak üzere, bir türlü ek 
alınamamıştır. Yer yer bazı takatlarda dizel motoru 
imali ele alınmışsa da, bu imalat bütün takatlarda 
gerçekleştirilmemiştir; benzin motoru imalatı hiç bir 
zaman istediğimiz anlamda olmamıştır; ama şunu da 
ifade etmek isterim ki, çağımızda ihtiyacı olan mo
torları imal etmeyen bir memlekette sanayileşmeden 
de bir türlü bahsetmek mümkün değildir. O bakım
dan, dizel ve benzin motorları imalatını her takatta 
behemehal ve süratle gerçekleştirmek azmindeyiz. 
Vaktin dar olmasına rağmen, bu hususu bilhassa vur
gulamak lüzumunu hissettim. 

Tabii, sanayileşme hızının artırılması ve istediği
miz süratte yürütülmesi döviz teminine bağlı olduğu
na göre, döviz temininin bir yolu da ihracattır. Ta
rım ürünlerini ihraç etmek yanında, sanayi mamulle
rini ihraç etmek için her türlü gayretin içerisindeyiz. 
Şuna inanıyoruz ki, bugün, nasıl sanayileşmede bü
rokrasi daima önde geliyorsa ve birtakım sanayileş
me hamlesi daima engellerle karşılaşıyorsa, sanayi 
mamullerin ihracında da bugün yurdumuzdaki tatbi
kat maalesef çok zordur, bürokrasi engeli vardır. 

Bu konuda yeni bir icat yapacak değiliz. Bizden 
evvel sanayi manıulleıindeki ihracatı büyük şekilde 
gerçekleştirmiş olan memleketler ne yapıyorsa, onları 
bize uydurmak suretiyle, şartlarımıza uydurmak su
retiyle aynen almakta zaruret vardır. Mesela, Akde
niz memleketlerinden italya ve İspanya'da uygulanan 
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şartlar, zannederim ki, biase iyi bir misal teşkil ede- j 
çektir. Mahızmmnz olduğu üzere, İspanya, İkinci 
Dünya Harbinden sonra hem turizmde ve hem de 
turizm geliriyle sanayileşme hamlesinde ve sanayi ma
mullerini ihraç etmede çok başarı göstermiş bir mem-
lekettiı. Yine pek iyi hatalarız, bundan 40 - 50 sene I 
evvelisi İtalya'ya göre şimdiki İtaiya'da bilhassa sana
yi mamullerinin ihracı bakımından çok büyük geliş- I 
'meler olmuştur. I 

Bu hususlara temas ettikten sonra, sanayileşme üe i 
ilgils ve Bakanlığımız çahşmalanyia ilgili hususlar, I 
şimdi arkadaşlarımın temas ettikleri bazı konular ve I 
bu konular hakkında gerekli izahatta bulunduktan 
sonra, sözlerime nihayet vermek istiyorum. 

Saym senatörler; I 
Şunu huzurunuzda şükranla arz etmek isterim ki, I 

bütün konuşmacılar yurdumuzun sanayileşmesinin 
ehemmiyetine temas etmişlerdir; ama bazı arkadaşla- I 
nm, bu sanayileşmeye değişik açılardan bakımşlardsr, I 
Sayın Raif Eriş arkadaşım, «Sanayileşme hızlı yürü- I 
tüîmüştür, enkaz olarak bir devir yapmadık» dedi. 
Ba enkaz olarak devirden kasıt nedir?.. Bunu anla- I 
mak kolaydır; öyle zannederim ki, döviz darlığı do- I 
layısıyîa ekonomide ve hammadde ithalinde çekilen s 
zorluk, zannederim kastedilmiştir ve bu zorluk haki- I 
katen bu şekilde vasıflandınlabilecek kadar feci bir I 
durumdadır. I 

Ben, bir de şunu arz etmek istiyorum : I 
Sanayileşme haraketinde, bilhassa Türkiyemiz gt-

bi bir memlekette 2 000 yıllan gibi bir hayli zamana I 
ihtiyaç gösteren yıllara temas etmeyi biraz zait görü- I 
yorum. Çünkü, Türkiye muhakkak ki büyümektedir, I 
süratle büyümektedir; Sanayileşmenin de arzu ettiği- I 
miz şekilde olmasını istiyoruz, ama 2 000 yılında, { 
2 010 ncu yılda ne gibi şartlarla karşıîaşacağmuzı şim
diden kestirmek mümkün değildir. I 

Raif Eriş arkadaşım, «Evet, Türkiye'yi malsız I 
bırakmadık, hammaddesiz bırakmadık.» dedi; ama I 
bunların da birçok fedakârlık pahasına olduğunu da I 
belirtmek isterim. Ancak, kıymetli arkadaşımın sa- I 
nayileşme ilkesi bakımından gayet yerinde sözleri I 
olmuştur. Pek tabii ki, sanayileşmede aynı istikamet- I 
te düşünmenin ve bütün partilerin aynı istikamette I 
düşünmesinin yurdumuzun sanayileşmesi bakımından I 
büyük faydalan olacaktır. I 

Sayın Kâmil Karavelioğhı'na huzurunuzda teşek- I 
kür etmek isterim. Kendisinin, gerek şahsım ve Ba- I 
kanlığımız hakkında gösterdiği teveccühe şükranları- I 
mı arz ederim ve kendisine ve kenlisi gibi düşünen I 
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arkadaşlara layık olmak için elimizden gelen gayreti 
göstereceğime de emin olmasını bilhassa rica ede
rim. 

«Sanayimiz döviz ve ikmal sıkıntısı içindedir» de
di, doğrudur. Hakikaten sıkıntımız büyüktür. Ama 
döviz ve kredi imkânlannın, dolayısıyla sağlanmasıy
la ve bunun kısa bir zamanda sağlanmasıyla zanne
derim ki, bu engeli hep beraber aşacağız. 

«Sanayi büyümesi hedefin gerisindedir» dedi; 
doğrudur. Hızlı sanayinin olması muhakkak ki den
geli olmaya da bağlıdır. Denge üzerinde de önemle 
durmaktayız. 

Arkadaşımızın temas ettiği tüketim sanayii ara 
mallan ve imalat sanayii yüzdeleri mühimdir. Teşvik 
tedbirlerini iyi kullanmak suretiyle, bir taraftan tü
ketim sanayiini kontrol altında bulundurmak, diğer 
taraftan imalat sanayiini istenilen ve lüzumlu olan 
düzeye çütarmak hedefimizdir. 

Eski ve Yeni Sanayi Bakanlığına temas eden sa
ym senatör; Bakanlığımız teşkilât şemasma temas et
miş ve hem Azot Sanayiimizin, hem de Şeker Sana
yiimizin ve Demir - Çelik Sanayiimizin içinde bulun
duğu şartları dile getirmiştir elindeki dokümanlarla. 

Çok değerli senatörler; 
Hakikaten bugün, gerek Azot Sanayiimizde ve ge

rekse Demir - Çelik Sanayiimizde ve Kâğıt Sanayii
mizde, hatta Çimento Sanayiimizde; belki Çimento 
Sanayii için bir çimento ithali bahis mevzuu olma
mıştır geçen sene ve bu sene de olmayacaktır, öyle 
temenni ederim; ama şunu ifade etmek isterim ki, 
Türk ekonomisinin sıkıntısı şu bakımdan da büyük
tür. 

Bugün Türkiye'miz, demir ve çelikte yerli üretim
le, ancak ihtiyacın % 55 - 60'ım; yani yarısından bi
raz fazlasını, buna mukabil; gübrede muhtelif grup
lara göre söylemiyorum, ihtiyacın ancak % 40'ını ve 
Kâğıt Sanayiinde de büyük çapta kâğıt ithal etmek 
suretiyle karşılayabilmektedir. 

Size çiftçimizin Türkiye'nin her yöresinde deği
şik maksatlarla kullandığı ve değişik kalitelerde, cins
lerde kullandığı gübreler için 250 milyon 
dolara varan bir ithalat yapması zorunluluğunu her 
yıl ifade etmek isterim. Bu rakam çok büyüktür. 

Aym şekilde, ihtiyacımız olan demir ve çeliğin 
yansım dışarıdan ithal etmek suretiyle karşılamak için 
de 450 milyon dolarlık bir dövize ihtiyaç var. 

Demek ki, Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlar 
öyledir ki, patlama derecesine varan, infilâk dere
cesinde olan istihlâk karşısında, ilave edilen fabrika-
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Iar, maalesef ihtiyacı karşılamamaktadır. Demek ki, 
Türkiye'nin enerji bakımından içinde bulunduğu sı
kıntılar, Demir - Çelik Sanayiinde, kısmen Kâğıt Sa
nayiinde ye bilhassa Gübre Üretim ve Sanayiinde 
kendisini aynı şekilde göstermektedir. 

Abdullah Ercan arkadaşım, sanayileşme hakkın
da görüşlerini ve grupunun görüşlerini dile getirdi. 
Hakikaten planlı dönemde bu aşamada büyük şeyler 
yapılmıştır. Ancak, «Sanayileşmede, dış kaynaklara 
dayandırılmıştır sanayileşmemiz» dediler. Evet, Tür
kiye'de sanayileşme hareketinde, geçmiş sanayi hare
ketlerinde bazı aksaklıklar olduğunu kabul etmek la
zımdır. Her memleketteki sanayileşmede de birtakım 
istikametlerde biraz yana doğru kaymaların olaca
ğım da gözönünde tutmak lazım. Fakat muhakkak ki, 
bundan sonraki çalışmalarda daha evvel yapılan isti
kamet hatalarının da düzeltilmesine zaruret vardır. 

Vaktin darlığı dolayısıyla belki arkadaşımın konuş
tuğu hususlara aynen temas edemeyeceğim. Yalnız, sa
nayileşme olarak ilkeleri sırayla belirtti; biz bunlara 
aynen katılmaktayız. 

İsmail İlhan arkadaşıma da huzurunuzda teşekkür 
etmek isterim. Ancak, vaktin darlığı dolayısıyla bu 
arkadaşımızın sorduğu iki - üç suali de cevaplandır
mak istiyorum. 

Muş Senatörümüz, demir imalindeki bazı yolsuz
luklara temas etti. Evet, doğrudur. Demir ithalinde 
bazı belgeleri tahrif etmek suretiyle bazı yolsuzluklar 
yapılmıştır. Müfettişler tarafından iyiden iyiye tetkik 
ve tahkik edilen bu husus mahkemeye intikal edecek 
safhaya gelmiştir. 

«Muş'ta bir çimento fabrikası kurulabilir mi?.» 
dedi arkadaşım. Şimdi Çimento Sanayimden aldığım 
malumata göre; ki bu konu üzerinde duracağım, an
cak Muş'a yakın Tatvan'a ve Bingöl'e; Tatvan takri
ben 80 kilometre, Bingöl de ICO kilometre olmak üze
re, çimento fabrikası kurulmaktadır. O bakımdan, çi
mento fabrikası için bugün bir imkân görülmemek
tedir; ama organize sanayii hakkında şu hususu kati 
olarak cevaplandırabilirim; Bakanlar Kurulunca Muş' 
ta bir organize sanayii bölgesi kurulması kararlaştı
rılmıştır. Yer seçimi alternatifleri tespit edilmiştir, 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Toprak ve Ta
rım Reformu Müsteşarlığı görüşleri beklenmektedir. 
Bu görüşler sonucunda bu organize sanayü gerçekleş
tirilecektir. 

Sayın Nalbantoğlu; tabii biraz da bölgesinin 
ihtiyaçları bakımından hakikaten çok önemli gördü
ğümüz hususlara temas etti. Cumhuriyetten evvelki 

sanayileşme hareketine ve Cumhuriyetten sonraki sa
nayileşmeye temas ettiler; ancak şunu huzurunuzda 
teşekkürle arz etmek isterim ki, yöresel sanayiiye te
mas etmesi çok önemlidir. Hakikaten bu yöresel sa
nayii; biz bunu biraz da organize sanayi bölgeleri ve 
küçük sanayi olarak anlamaktayız; ama bunun dışın
da sanayileşme hareketinin de Türkiye'nin her yerin
de yaygın bir hale getirilmesi manasında anlamak
tayız. 

Sayın senatörler; 
Bugün biliyorsunuz birçok devirlerden geçtik; köy

lere ve kasabalara politikacılar olarak gittiğimiz za-
I man, bundan senelerce evvel okul isterlerdi, başta 

cami isterlerdi, yol isterlerdi, su isterlerdi; bir müd
det sonra elektrik istemeye başladılar Büyük çapta 
istikamet bu yana doğru gitmiştir. Yolun asfaltlan
ması istenmektedir; ama bugün bir numaralı ihtiyaç 
bütün yerleşim merkezlerinde fabrika olmuştur. Va-

; tandaş fabrikanın ifade ettiği manayı çok iyi kavra-
| mıştır. Çünkü, Türk halkı bilmektedir ki; bir yöreye 
] fabrika gelmesi, yeni iş sahası açacaktır ve birçok 
: yurttaşımıza iyi çalışma imkânları kazandıracaktır. O 

bakımdan, fabrika kurmanın ne demek olduğunu 
bilen kimseler olarak, yurdumuzdaki sanayinin; hem 

i küçük sanayi olarak ve hem de sanayileşme hareketi 
ile bağdaşacak şekilde, uygun bir şekilde Türkiye' 
mizin her yerine yayılmasını arzu etmekteyiz. 

, «Ağır sanayi» kelimesi çok kullanılır oldu. Ağır 
sanayi konusunda ben şunu söyleyebilirim; dünya
daki tatbikatı bilhassa arz etmek isterim. Ağır sana
yiden maksat, bütün dillerde ve tatbikatta izabe sa
nayiini ve hadde sanayiini içine alan sanayie ağır 
sanayi denir. Bunun dışındaki bütün sanayileşmeyi, 
küçük sanat siteleri de dahil olmak üzere, sanayileş
me hareketi içerisine dahil etmek uygun ohır kanaa
tindeyim. Çünkü büyük sanayi, yahut ağır sanayi de
mek, yapılması zor oian sanayi demek değildir. Yalnız 

j bir husus vardır; sanayileşme hareketinde bilhassa Tür
kiye gibi bir memlekette «Teçhizat ve makine yapı
mı» denilen fabrikalara önem vermek lazımdır. Bili
yorsunuz, bugün bir kimya sanayi ile ilgili, yahut 
elektrik, makine sanayi ile ilgili fabrikalarda çelik, in
şaat, saç, kazan, boru ve birtakım tesisat vardır. Bun
ları ithal etmek uygun değil. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müddetiniz on dakika 
geçti. Yann sabah saat 9,30'da bütçe yeniden devam 
edecek. Rica ediyorum. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — Özür dilerim Sayın Başkan, he
men bağlıyorum. 
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Ben, müsaade ederseniz Sayın Ahmet Remzi Hatip 
arkadaşımla Süleyman Ergin arkadaşımın konuştuğu 
hususlara ikişer cümle ile cevap vermek istiyorum. Sa
yın Başkan müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Olur efendim. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 

ALP (Devamla) — Efendim, özür dilerim, her iki ar
kadaşımın da konuşmalarına temas etmek için, ken
dilerine teşekkür etmek için vaktim daraldı. Yalnız 
her iki arkadaşım da Sanayi Bakanlığımız Bütçesini 
ve Bakanlığımız Bütçesindeki fonların, bendenizin de 
muvafakati ile Maliye Bakanlığı fonlarına alınmasını 
tenkit ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biliyorsunuz, bir kere Hükümet olarak biz eski 

bütçeyi yürütmek durumunda kaldık. Bunu, vaktin 
darlığı dolayısıyla böyle yaptık. Sene içerisinde mu
hakkak ki bütçe ile ilgili tatbikat belki yeni imkânlar 
da sağlanmak suretiyle olacaktır; ama gördük ki, 
bütçe tekniği bakımından fonların Maliye Bakanlığın
da olması doğrudur. 1976 senesinden beri tatbikat da öy
leydi. Ama demin sözlerimde izah ettiğim gibi, Sanayi 
Bakanlığının biraz Maliye Bakanlığından tamamen 
ayrı mütalaa edilmesi suretiyle birtakım fonlar ilave 
edilmek istenmiştir. Ama bu fonların ilavesinin de 
tatbikatta bir yaran olmamıştır. Nakit para, zaten 
Maliye Bakanlığından temin edilecektir. Binaenaleyh, 
nakit para Maliye Bakanlığından temin edileceğine 
göre, Sanayi Bakanlığında milyarlarca liralık fonların 
bulunması da bir mana ifade etmemektedir. Bütün 
mesele, gerek KİT'ler ve gerekse sanayileşme için lü
zumlu olan paranm, hem nakit olarak, hem de yerli 
finansman olarak, hem de döviz olarak temini mese
lesidir. Bu sanayileşmenin gerçekleşmesi dövize ve da
hili imkânlara bağlıdır. O bakımdan, arkadaşlanm 
emin olsunlar, sanayileşme hamlesi yavaşlamayacak-
tır, sanayileşme hamlesi kabil olan süratle yürütülecek
tir. 

Arkadaşlanmm temas ettikleri diğer konulara mü
saadeniz olursa yazı ile cevap arz edeyim. Onun için 
sözlerimi burada kesiyorum. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Hepinizi ayn ayrı, hürmetle selamlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efendim. 
Fahri Özdilek Beyin bir sorusu vardır. Bunu oku

yorum, zapta geçiriyorum, tabii yazılı cevap verme 
hakkına sahipsiniz. 
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«Sayın Başkan; 
Aşağıda sıralayacağım konular hakkında Sanayi 

Bakanlığının bilgi vermesi için aracılık yapmanızı di
liyorum. 

Saygılarımla. 
Milli Birlik Grupu Başkanı 

Fahri özdilek» 

1. 1960 yılı Devlet Demiryollannın Eskişehir'de
ki olanaklarından yararlanarak motor sanayiine giri
şilebilecek bir hamle yapıhp yapılmayacağı üzerinde 
durulmuştur. 

2. İlk madde alımı, aparet ve kalıp yapılabilme
si ve işçilik masrafı olmak üzere, bütçeden bir mik
tar para ile desteklenen bu müessese kısa bir süre son
ra «Devrim otomobili» adı altmda iki araç ve on 
motor yapabilmiştir. Bu çalışma sırasında motor ve 
parçaları yerli imkânlarla meydana getirebilmişti. 

3. Aradan epeyce zaman geçmiş bulunmaktadır. 
Bugün demiryolu teşkilatında motor sanayi ile ilgili 
çalışma ne dereceye kadar ilerleyebilmiştir? 

4. Devrim otomobili ve yedek motorları ne ol
muştur? 

5. Günümüzde faaliyet halindeki otomotiv te
sisleri motor sanayiine geçiş için bir çığır sayılabile
cek midir? 

6. Seydişehir'deki alüminyum sanayii istihsal ar
tırılarak motor yapımına biran önce geçebilecek bir 
duruma yaratabilecek midir? 

Şimdiye kadar gelişme varsa sonuçlan itibanyla 
neler yapılabilmiştir?» 

Sorular bunlardır efendim. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — Evet, müsaadeniz olursa yazı ile 
arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, yazı ile mümkün
dür. 

Tamam efendim, çok teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

Sayın senatörler; 
Böylece Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerindeki mü

zakereler bitmiştir. (Alkışlar) 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 

111 

112 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 725 647 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Sanayi koruma ve geliştirme 2 228 079 00D 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Küçük sanatları koruma ve ge
liştirme 408 653 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Sanayi teşvik ve uygulama 27 714 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm Lira 

114 Sanayi araştırma ve 
projelendirme 

planlama 
23 598 000 

6 307 000 

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. 

Bütçenin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesi böylece kabul edilmiştir. 
Milletimize, ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını dile
rim. 

Sayın senatörler; 
Bugün saat : 9,30'da toplanmak üzere Birleşimi 

kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 3,30 
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1978 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu i (S. Sayısı: 743) 

{Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Kar a veli oğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarîıcalı 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebiip Karamullaoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 137 

Kaıbui edenler : 82 
Reddedenler : 55 

Çekiinsefter : — 
Oya katılmayanlar : 47 

Açık üyelikte* : —• 

(Kabul Edenler) 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
| Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kıhçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşsk 

I Kâmran Erkmenoğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR . 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

S MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
İdrüs Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

(Reddedenler) 

AĞRI 

Kasım Küfrevi 

AMASYA 

Macit Zeren 

SİNOP 
Abdullah Vefobi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürîc 
MuhiMn Tayllaıı 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abdulg'anıi Demiirkol 

UŞAK 
Ahmöt Talhtaîkılıç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsün Batur 
Zeyyaıt Baykara 
Kemal Caınjtürk 
Hüsaimettiın Çeletoi 
Fethi Çelikbaş 
Saıdü Irmak 
Sabahattin Özbek 
Safa Reispğlu 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

ANKARA 

Mehmet Atıf Benderlioğlu 
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Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemal Sanı brahim oğlu 
Mehmet Ünaikiı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (1.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğhı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

İSTANBUL 
Fikret Gündöğan 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 

KAHRAMANMARAŞ 
| Rıza Akgün 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Ruhi Tunakan (1.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

MARDİN 
Saıiıt Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Adile Ayda (İ.) 
H. Nail Kulbalı 
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1978 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu (S. Sayısı : 744) 

(Kabul edilmiştir.) 

184 
137 
82 
55 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

Üye sayısı 
Oy verenler 

KalbuJ edenler 
Reddedenler 
Çek&nserler 

Oya katıılmıayanılar 
Açık üyelikler 

47 

(Kabul Edenler) 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
| Ali Cüceoğlu 

HAKKARİ 
I Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Besim Üstünel 

| İZMİR 
I Nurhan Artemiz 
s Şeref Bakşık 
I Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Al Arıkae 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
I Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SIVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Tayiaaı 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abduliganii Deoriiirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtalkılıç 

ZONGULDAK 
I Mehmet Ali Pestilci 
| Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batuır 
Zeyyaıt Baykara 
Kemal Canıtürk 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
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AFYONKARAHİSAR 1 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğiit Kölker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
t. Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çele'bi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıilbrahlimoğlu 
Metanet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANTALYA 
Reşalf Oğuz (t.) 

(Reddedenler) 

ÇANAKKALE I 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM j 
Safa Yalçuk 1 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Salkıp Hatunoğhı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY A 1 A 1. / i X 

Mustafa Dcliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

(Oya Katıl 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

1 Ali Oğuz 

— U 

İÇEL I 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Carıpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
| Ahmet Özmumcu 

mayanlar) 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzimpğlu (B.) 
Sami Turan 

KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Ruhd Tunakan (I.) 

MUĞLA 
j Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
| Ragıp Üner 

»<om> •<••• 

S3 — 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlto 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Vta Bodur 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 

Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Orai 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TUNCELİ 
Na&n Taşan 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Adüle Ayda (İ) 

1 H. Nail Kübalı 



C Senatosu B : 29 11 . 2 . 1978 O : 3 

1978 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı : 739) 

(Kabul edilmiştir.) 

184 

145 
89 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şeblip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 
Çefoinserler : 

Oya katimayanılaır : 

Açıik üyelikler : 

56 

39 

(Kabul Edenler) 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfl Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
ismail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 

[ Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

ÎZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 

I Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Ahmet Remzi Hatip 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet AM Arıfcan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RtZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abduilalh Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abdüflgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtaküıç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 
Kemal CanJtürk 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
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(Reddedenler) 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
t. Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemal Sarubrahimoğlu 
Metanet Ünaıldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

Barlas Küntay 
ÇANAKKALE 

İsmail Kutluk 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

Safa Yalçuk 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
ELÂZIĞ 

M, Cahit Dalokay 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 
GAZİANTEP 

Mehmet Kılıç 
GİRESUN, 

Hayrettin Erkmen 
GÜMÜŞHANE 

Ömer Naci Bozkurt 
HATAY 

Mustafa Deliveli 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Ali Münif İslâmoğlu 
KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlü 
KOCAELİ 

Lütfi Tokoğlu 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
I Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumçu 

(Oya Katılmayanlar) 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (İ.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cjzrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

Muzaffer Şamiloğlu 
KAYSERİ 

Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Ruhu Tuııakanj (İ.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

\ 
NEVŞEHİP 

Ragıp Üner 

NİĞDE 
! Abdullah Emre İleri 

" MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Sait Mehmetoğhı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şabaın Demirdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmelt İhsan Birineioğlu 
Ahmet Cemi Kara 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

SAMSUN 
Bahrti1 Cömert 

SİVAS 
Talhsiîn Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TUNCELİ 
Naıilm Taşan 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Adüe Ayda (İ.) 
HJ Nail Kübalı 
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1978 Yılı Anikara Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu :, (S. Sayısı: 733) 

(Kabul edilmiştir.) 

184 

144 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunç kanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şdbip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

Üye sayısı 

Oy verenler 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 

Çekimserler : 

Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

56 

40 

(Kabul Edenler) 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet A l Arıkan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temle! Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Tayllan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abdulgami Detnirkoİ 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyat Baykaıra 
Kemal Canttürk 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
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(Reddedenler) 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kökeu 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sun ay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Möhmet ÜnaMı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (İ.) 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELÂZIĞ 
M, Cahit Dalokay" 

ERZURUM 
Sakıp Haıtunoğhı 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL! 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

(Oya Katılmayanlar) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Ruhu Tuınakanı (İ.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Sait MehmetoğUu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demıirdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birancioğkı 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
i Ahmet Demir Yüce 

SAMSUN 
Baihni Cömert 

SİVAS 
Tahain Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpanı 
Adile Ayda (İ.) 

•H< Nail Kübalı 
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1978 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı: 741) 

(Kabul edilmiştir.) 

184 

140 

84 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebıip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çefcinserler 

Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

56 

M 

(Kabul Edenler) 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
I Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KASTAMONU 
Mehmet Seydıbeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mdhmıet Ali Arıfkan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
AbduiMı Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abduıllgami Demiırtkoi 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batar 
Zeyyat Baykara 
Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çelebli 
Fethi Çelikbaş 
Sadli Irmak 
Sabahattin Özbek 
Safa! Reisoğâu 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
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AFYONKARAHlSAR 1 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanü 
Yiğit KökeU 

ANTALYA 
Şetrafettın Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
1. Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çeleibi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıilbrahimoğlu 
Mehmet Ünal'dı (Bşk.V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHlSAR 
Mustafa Çelik 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (1.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

(Reddedenler) 

ÇANAKKALE 1 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELAZIĞ 
M, Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP. 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
j Mustafa Gülcügil 

(Oya Katıl 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan lldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

İSTANBUL 
Fikret Giindoğan 
Ali Oğuz 

KARS 
1 Sırrı Atalay (Başkan) 

— U 

İÇEL 1 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

mayanlar) 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MAT ATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Ruhu Tunakanı (İ.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
J Abdullah Emre İleri 

19 — 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Saiit Mehmetoğhı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salihoğtu 

SAMSUN 
Şaban Demıirdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmeit İhsan Birinoioğlu 
Ahmet Cemül Kara 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİVAS 
Tahsüh Türkaıy 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TUNCELİ 
Naıilm Taşan' 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Ciihıat Alpan 
Adile Ayda (t.) 

1 H, Nail Kübalı 



C. Senatosu B : 29 11 . 2 . 1978 O : 3 

1978 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oylann Sonucu ı 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
SupM Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şeblip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

<S. Sayısı ı 746) 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 141 

Kaibul edenler : 85 

Reddedenler : 56 

Çekinserler : —< 

Oya katılmayanlar : 43 

Açık üyelükler : — 

(Kabul Edenler) 

(KaJbuU edtörrıişitir.) 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
İdnis Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasaın Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
AbduiaJh Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Mu'hMlin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abduılıgamıi Demiirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyaıt Baykana 
Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Sadü Irmalk 
Sabahattin Özbek 
Safa Retisoğlu 
N. Kemal Şenıtürk 
Metin Toker 
Halil Tunç 

| Şerif Tüten 
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AFYONKARAHİSAR I 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küf revi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapardı 
Yiğit Köke* 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
I. Sıtkı Yırcalı 

BtTLtS 
Kâmran tnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çeleibi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sariiilbrahiimoğlu 
Mehmet Ünal'dı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (İ.) 

(Reddedenler) 

ÇANAKKALE 1 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELÂZIĞ 
M, Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

(Oya Katıl 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
1 Lûtfi Doğan 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

| Ali Oğuz 

•»»• m> 
— 1 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

mayanlar) 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KONYA 
I Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Ruhi Tunakan (İ.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
| Abdullah Emre İleri 

C < P •*•>. 
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MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Saıilt Mehmetoğl'u 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Alta Bodur 

SAKARYA 
Osman Salihoğlü 

SAMSUN 
Şaban Demıirdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan BMncioğlu 
Ahmet Cemil Kafa 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

SAMSUN 
Baihni Cömert 

STVAS 
Tahslin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TUNCELİ 
Naibi Taşan 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

CUMHURBAŞKANINCA 
1 SEÇİLEN ÜYELER 
1 Cihaıt Alpaın 

Adile Ayda (t.) 
1 H Nail Kübalı 
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1978 Yıh Çukurova Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: (S. Sayısı:, 737) 

(KaiM edilmaşir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanb, 
Yiğit KökeU 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 118 

- Kabul edenler : 62 
Reddedenler : 56 
Çekimserler : —• 

Oya katıtonayanlar : 66 
Açık üyelikten* : —-

(Kabul 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İSTANBUL 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıza Akgün 
KARS 

Muzaffer Şâmiloğlu 

Edenler) 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Ahmet Remzi Hatip 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Mdhmiet Ali Arıkam 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİNOP 
AbduHlaJb. Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
HüseylM Öztürfc 
Muhittin Tavlan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

(Reddedenler) 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

j BURSA 
İ. Sabrı Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
AbdüUgaımi Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 
Kemal Canıtürk 
Hüsamettin Çeleblii 
Fethi Çelikbaş 
Sadü Irmak 
Sabahattin Özbek 
Safa Reâsoğlu 
N. Kemal Şerutürfk 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

172 — 
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GİRESUN, 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Anburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıifcrahlimoğlu 
Mehmet ÜnaMı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
ibrahim öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (t.) 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
İskender Cenap Ege 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlıı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur j 

(Oya Katılmayanlar) 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğkı (1.) 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 

İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 
Ruhi Tunakanı (1.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 

SAKARYA 
Osman SalJhoğhı 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan BMncioğlu 
Ahmet Cemi Kara 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Balhrti Cömert; 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SIVAS 
Tahsin Tünkaıy 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TUNCELİ 
Naiım Taşan 

VAN 
Feri d Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Oiihat Alpan 
Adile Ayda' (1.) 
Muhsin Baıtur 
H. Nail Kulbah 
Metlin Toker 
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1978 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı: 738) 
(Kalbul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köke* 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 118 

Kaibul edenler : 61 
Reddedenlter : 56 
Çekimserler : — 

Oya katılmayanlar : 66 
Açıik üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İSTANBUL 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıza Akgün 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Ahmet Remzi Hatip 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Mehmet Al Arikao 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyfeı Öztürk 
Muhittim Tayîan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

(Reddedenler) 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abdlulganli Demiırkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 
Kemal Canitürk 
Hüsamettin ÇeleJbti 
Fethi Çelikbaş 
Sadli Irmak 
Sabahattin Özbek 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Halil Tunç 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlü 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

— 174 — 
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GİRESUN 1 
Hayrettin Erkmen 1 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 1 

HATAY 
Mustafa Deliveli 1 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil j 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 1 
Erdoğan Adalı 1 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz | 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıilbrahimoğlu 
Mehmet Ünal'dı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşait Oğuz (İ.) 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
İskender Cenap Ege 

İZMİR I 
Mehmet Münir Daldal I 
Akın Özdemir I 
Süleyman Tuncel ı 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 1 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu | 

KOCAELİ 1 
Lütfi Tokoğlû ! 

KONYA j 
Osman Nuri Canpolat J 
Muzaffer Demirtaş j 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 1 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Saıilt MefhmetoğlU 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE" 1 
Ergun Özkan I 

ORDU 
Ata Bodur I 

(Oya Katılmayanlar) 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 1 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataîoğlu 

İSTANBUL 
i Solmaz Belül 
1 Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
1 Mehmet Feyyat 
1 Fikret Gündoğan 

— 1 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 

Abdullah Köseoğlu 
KONYA 

I Mukbil Abay 
KÜTAHYA 

Osman Albayrak 
MALATYA 

Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-

yazar 
Ruhi Tunakan (İ.) 

MUĞLA 
1 Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
1 Ragıp Üner 

NİĞDE 
1 Abdullah Emre İleri 

ORDU 
| İdrls Gürsoy 

L75 — 

SAKARYA 
Osman Salihoğltı 

SAMSUN 
Şaban Demıirdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

T R A B 7 0 N 
JL ivzvuzjvyıı 

Ahmet İhsan BMncioğlü 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahri' Cömert 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 

Tahsin Türfcay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TUNCELİ 
i Naiim Taşan 
| VAN 

Ferid Melen 

j YOZGAT 

Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

j CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

j Cihat Alpan 
Adile Ayda (İ.) 

İ Muhsin Batar 
H. Nail Kulbalı 

1 Şerif Tüten 
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1978 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı: 736) 

(Kabul edilmüştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 118 

KaJbul edenler : 63 
Reddedenler : 55 
Çekinserler : — 

Oya katılmayanlar : 66 
Açık üyelikler : —• 

(Kabul Edenler) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İSTANBUL 
Fevzi Hakkı Esatoğiu 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

j KASTAMONU 
y Mehmet Seydibeyoğlu 
1 KONYA 
i Erdoğan Bakkalbaşı 
I Ahmet Remzi Hatip 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylan 

(Reddedenler) 

AFYONKARAHİSAR f Turhan Kapanlı 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 

İ Yiğit Köker/ 
j ANTALYA 
I Şerafettin Paker 
I AYDIN 
| A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 

Mehmet Atıf Benderlioğlu İ. Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abduıllgainıi Demıklköl 

UŞAK 
Ahmet Tahtaıkılıç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyaıt Baykara 
Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çelebi 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şenltürk 
Metin Toker 
Halil Tunç 

i Şerif Tüten 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

— 176 
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ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çeleibi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri öner 
Kemâl Sarıiıbrahimoğlu 
Mehmet ÜnaMı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (t.) 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
İskender Cenap Ege 

ÎÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu (t.) 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Sait Mdhmetoğhı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

KAYSERİ 
Ziya Müezzünoğlu (B.) 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas 
yazar 
Ruhi Tunakan (t.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salİhoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinoioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

ORDU 
İdris Gürsoy 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TUNCELİ 
Naüm Taşan 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
I Adile Ayda (t.) 

Muhslin Bator 
Fethi Çelikbaş 
H, Na l Kübalı 

(Oya Katılmayanlar) 

I KONYA 
Mukbil Abay 
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1978 Yıîı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : (S. Sayısı : 745) 

(Kabul* edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 119 

Kabul edenler : 63 

Reddedenler : 56 

Çekimserler : — 

Oya katılmayanlar : 65 
Açılk üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macjt Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İSTANBUL 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

K AHR AM ANMAP AŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Ahmet Remzi Hatip 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temeıl Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Tayları 

(Reddedenler) 

Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanöğlu 

! İ. Sıtkı Yırealı 

l BİTLİS 
p Kâmran İnan 

! BOLU 
| Orhan Ataullah Çalış 

j BURSA 
[ İ. Sabri Çağlayangil 
| Şeref Kayalar 
[ Barlas Küntay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abdud'ganıi Demiırikol 

UŞAK 
Ahmet Tahtalkılıç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykaıra 
Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çelebi 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Safa1 Reisoğiu 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yaîçuk. 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
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ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğîu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

TABİÎ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıilbrahümoğlu 
Metanet Ünafldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (1.) 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tökin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif Islâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Ora! Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Sailt Mehımıetoğluı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

Nejat Sarlıcalı 
BİLECİK 

Mehmet Erdem 
BURSA 

Şebib Karamullaoğlu 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
ELÂZIĞ 

Hasan lldan 
ERZURUM 

Hilmi Nalbantoğlu 
ESKİŞEHİR 

Hikmet Savaş 
GAZİANTEP 

Selâhattin Çolakoğlu (t.) 
HATAY 

Kemal Kılıçoğlu 
İÇEL 

İsmail Çataloğlu 
İSTANBUL 

Solmaz Belül 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

(Oya Katılmayanlar) 

KAYSERİ 
Ziya Müezzünoğlu (B.) 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 
Ruhi Tunakan (İ.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salilhoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmıet Cam! Kara 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehrnli Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Tahsin Türkaıy 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TUNCELİ 
Naitm Taşan 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Oihaıt Alpan 
Adile Ayda (İ.) 
Muihsün Baitur 
Fethi Çelikbaş 
H. Naffl Kulbalı V 
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1978 Yıîı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: (S. Sayısı: 735) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveli oğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
ibrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şefeip Karâmullaoğlu 
Barlas Küntay 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 144 

Kabul edenler : 89 
Reddedenler : 55 

Çekimserler : — 
Oya katılmayanlar : 40 

Açık üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

ÇANAKKALE 
tmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğîu 

İÇEL 
ismail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

ÎZMİR 
Nurhan Artemiz 

Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıza Akgün 
KASTAMONU 

Mehmet Seydibeyoğlu 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 
KIRŞEHİR 

E. Akıp Aksaç 
KOCAELİ 

Abdullah Köseoğlu 
KONYA 

Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Ahmet Remzi Hatip 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDÎN 
Mehmet A l Arakan 

MUŞ 
ismail ilhan 

ORDU 
îdriis Gürsoy 
Orhan Vural 

RlZE 
Talât Doğara 

SAKARYA 
Hasam Fehırii Gümeş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdulafo Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyfim ÖztüJr'k 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abdülganii Demkfcol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsiin Batar 
Zeyyaıt Baykajra 
Kemal Cantürk 
Hüsaımettüm Çelebi 
Sadi Irmafc 
Sabahattin Özbek 
Safaf Reisoğhı 
N. Kemal Şenltürk 
Mdtin Toker 
Halil Tun© 
Şerif Tüten 
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AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderhoğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köke* 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
î. Sıtkı Yırealı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

TABU ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 
Mehmet ÜnaMı (B§ik. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin, 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (1.) 

(Reddedenler) 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

(Oya Kat 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan lldan 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Muzaffer Şâmiloğlu 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Ali Münif İslâmoğlu 
KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
KOCAELİ 

Lütfi Tokoğlu 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

Imayanlar) 

KAYSERİ 
Ziya Müezziinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Ruhi Tunakan (I.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAMSUN 
Bahri1 Cömert 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Saiit Mehmetoğju 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salihoğhı 

SAMSUN 
Şaban Demûrdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Abimiet İhsan BMncioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan öral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

SİVAS 
Tahsiîn Türkaiy 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TUNCELİ 
Naam Taşain 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpao 
Adile Ayda (İ.) 
Fethi Çelikbaş 
H, Nail Kulbalı 
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1978 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu (S. Sayısı: 740) 

(Kalbu! edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 

Oy -yerenler : 144 

Kabul edenler : 88 

Reddedenler : 56 
Çekiinserler : — 

Oya katılmayanlar : 40 

Açıfk üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Ahmet Remzi Hatip 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Alü Arıkan < 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
İdrıis Gürsoy 
Orhan Vumal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmü Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztüirfc 
MuMttta Taylara 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Bet il 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abdulganıi Demkflcol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergjn 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Mulhs&n Batur 
Zeyyat Bayfcatra 
Kemal Canjtürk 
Hüsamettin ÇdtetoS 
Sadü Irmak 
Sabahattin Özbek 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toketr 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
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AFYONKARAHİSAR 1 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI! 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 1 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanu 
Yiğit Kökeü 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
İ. Sıtkı Yırcah 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU; 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıiibrahiimoğlu 
Mehmet Ünal'dı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (İ.) 

-

(Reddedenler) 

ÇANAKKALE 1 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 1 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 1 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalökay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP; 
- Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

(Oya katıb 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sırrı Ataİay (Başkan) 

1 Muzaffer Şâmil oğlu 

-•--—•> 

— 1 

İÇEL 1 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Anburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELf 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

nayanlar) 

KAYSERİ 
Ziyaj Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Ruhi Tunakan (İ.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAMSUN 
1 Bahrti Cömert 

- « • — -
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MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Sait Möhmıeıtoğlü 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Atia Bodur 

O A T T A Y% X T A ' 
SAKARYA 

Osman Salib-oğlü 
SAMSUN • 

Şaban Demaırdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Abjmet İhsam BMnoioğlu 
Ahmet Cemal Kara 

URFA 
Haisan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

SİVAS 
Tahsin Tülrfcaıy 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TUNCELİ 
Nailm Taşan 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Adile Ayda (İ.) 
Fethi Çelikbaş 

1 H. Nail Kutoalı 
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1978 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sanucu (S. Sayısı: 732) 
(Kaibul edilmiştir.) 

184 
119 
63 
56 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 

65 

Uy© sayısı 
Oy verenler 

Kaibul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katıJlmayanlar 
Açık üyelikler 

(Kabul Edenler) 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İSTANBUL 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Ahmet'Remzi Hatip 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Mehmet A l Arakan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİNOP 
AMulalh Vehbi Uğur 

SİVAS 
Teme! Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Tayflan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

(Reddedenler) 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
î. Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güvem 

URFA 
Abdüijganıi Demîrköl 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Bayfcaraı 
Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Safa Redsoğlu 
N. Kemal Şenıtürik 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELAZIĞ 
M, Cahit Dalökay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu l 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
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GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
VebJbi Ersü 
Suphi Gürspytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri öner 
Kemâl Sarıilbrahümoğlu 
Mehmet ÜnalUı (B§k. V.) 

ADİYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
ibrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
İskender Cenap Ege 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
ibrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Adıa Bodur 

(Oya Katılmayanlar) 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhatttirj Çolakoğlu (İ.) 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sırn Atalay (Başkan) 

KAYSERİ 
Zİya Müezzdnoğlu (B.) 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazw 
Ruhi Tunakan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Sabam Derairdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahlm'et İhsan Birindoğlu 
Ahmet Cetmüt Kara 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

ORDU 
İdris Gürsoy 

RlZE 
Talât Doğam 

SAKARYA 
Hasan Fahmli Güneş 

SAMSUN 
Baihrii Cömert 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Tahsin Türkaıy 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat AlpaM 
Adile Ayda 
Muhsin Batur 
H. Nail Kübalı 

»*.. »•••«« 
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« (Kabul edilmiştir.) 

1978 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oylann Sonucu (Ş. Sayısı: 734) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 12(1 

KaJbul edenler : 63 
Reddedenler : 56 

Çekimserler : 2 
Oya katılmayanlar : 63 

Açılk üyelikler : — 

TABİ t ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

(Kabul Edenler) 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

İSTANBUL 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Ahmet Remzi Hatip 

MALATYA 
Hamdı Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 

MARDİN 
Mehmet A l Arıkan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
Orhan Vural 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Mühlittin Tayllan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

(Reddedenler) 

AFYONKARAHİSAR 5 Turhan Kapanh 
Kâzım Karaağaçhoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 

Yiğit Kökeri 
ANTALYA 

Şerafettin Paker 
AYDIN 

A. Metin Taş 
BALIKESİR 

Hikmet Aslanoğlu 
Mehmet Atıf Benderlioğlu \ İ. Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abdulgam Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtaikıiıç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Zeyyat Baykara 
Kemal Cantürk 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Sadi Irmaik 
Sabahattin Özbek 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şentürk 
Metin Toker 
Halil Tunç 

\ Şerif Tüten 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalcuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 
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ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğhî ' 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıübrahümoğlu 
Mehmet ÜnaÜ'dı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (İ.) 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 
İskender Cenap Ege 

ÎÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif îslâmoğlu 

KAYSERİ 
ibrahim Kirazoğlu 

KOCAELt 
Lütfi Tökoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
SaıSt Mehmıeitoğkı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
| Ergun Özkan 

(Çekinserler) 

TABİİ ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Cevdet Sunay 

(Oya Katılmayanlar) 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BURSA 
Şebiip Karamullaoğlu 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhalttirl Çdlakoglu (İ.) 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
ismail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 

Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELt 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 
Ruhi Tunakan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

ORDU 
Alta Btöduır 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet îhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oraü 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Idris Giirsoy 

RİZE 
Tallât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmli Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

StİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TUNCELİ 
Nadim Taşan 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 
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CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

CJhait Allara 
Adüe Ayda (î.) 
Muhslin. Batur 
H. Naü Kufbalı 
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1978 Yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu (S. Sayısı: 742) 

(Kaibul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphü Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tünçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
ibrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

lBOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şefblip KaramuMaoğlu 

ÇANAKKALE 
tmadettin Elmas 

Üye alayişi : 184 
Oy verenler : 138 

Kaibul eidenler : 88 
Reddedenler : 50 

Çekiiîiserler : — 
Oya katılmayanlar : 46 

Açık üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sun Ergıın 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKtŞEHÎR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
ismail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem ? r ) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Besim Üst.ünel 

IZMlR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlü 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Ahmet Remzi Hatip 

MALATYA 
Hamdı Özer 

MANÎSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet A l Ankaıı 

MUŞ 
ismail ilhan 

ORDU 
Idris Gürsoy 
Orhan Vural 

RlZB 
Taılât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmıi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
AbduSMı Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztlütrîc 
Muthittin Tayflan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
AbdıiBgani Demirfcoî 

UŞAK 
Ahmet Tatıtakılhç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Baftutr 
Zeyyaıt Baykana 
Kemal Canitürk 
Hüsamiettiiji1 ÇelebS 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Safa Reîsoğlu 
N. Kemal Şentünlk 
Metin Toker 
Haül Tunç 
Şerif Tüten 
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AFYONKARAHİSAR 1 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanh 
Yiğit Kökefi 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
I. Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çahş 

BURSA 
İ. Sâbri Çağlayangil 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 
Mehmet Ünal'dı (Bşk.V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANTALYA- " • 
Reşat Oğuz (İ.) 

(Reddedenler) 

Şeref Kayalar 1 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLÎ 
Baha Akşit 

ELAZIĞ: 
M. Cahit Dalökay 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa D eli veli 

(Oya Katıh 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreîioğlu 

ELAZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Sakıp Hatfunoğhı (Î.Ü.) 

İÇEL 
j Talip Özdolay 

İSTANBUL 
1 Fikret Gündoğan 

— - » 

— 1! 

İSPARTA 1 
Mustâfa 'Gülcügil 

' İ S T A N B U L 
Erdoğan Adalı 
Tekin Ariburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
^KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğhı 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
[ Lütfi Tokoğlu 

••KONYA •' 
Osman Nuri Canpolat 

mayanlar) 

| KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

j Muzaffer Şâmiloğlu 
KAYSERİ 

Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KONYA 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

1 MUĞLA 
j Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
1 Ragıp Üner 

- • < — -

)0 — 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Saiiıt Mehmıetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salilhoğlu 

SAMSUN 
Şaban Demdrdağ 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan BMncioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Öral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

NİĞDE 
I Abdullah Emre İleri 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Tahsin Türlkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TUNCELİ 
Naöfrn Taşan 

VAN 
Fer id Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpara 
Adile Ayda (İ.) ; 
Fethi Çelikbaş 

1 H : Nail Kulbah * " : 
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1978 Yıîı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasansına Verilen Oyların Sonucu (S. Sayısı: 748) 

(Kabul edilmiştir.) 
184 
1144 

86 
56 

2 
40 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kafbul edenler 
Reddedenler 
Çekünserler 

Oya katılmayanlar 
Açılk üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Kara veli oğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaküler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat S arlı cali 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şefaip KaıramuUaoğlu 

ÇANAKKALE 
îmadettin Elmas 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 

AĞRI 

Kasım Küfrevi 

Kâmran Erkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıza Akgün 
KASTAMONU 

s Mehmet Seydibeyoğlu 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 
KIRŞEHİR 

E. Akıp Aksaç 
KOCAELİ 

Abdullah Köseoğlu 
KONYA 

Mukbil Abay 
Erdoğan Bakk?lbaşı 
Ahmet Remzi Hatip 

MALATYA 
8 Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Arikan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

(Reddedenler) 
I AMASYA 

I Macit Zeren 

SÜRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtaikilıç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

[ CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Baitur 
Zeyyat Baykara 
Kemal Cantürk 
•Hüsamettin Çelebi 
Sadü Irmak 
Sabahattin Özbek 
Safa Relisoğlu 
N. Kemal Şentünk 
Metin Toker 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

ANKARA 

Mehmet Atıf Benderlioğlu 
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Turhan Kapanh 
Yiğit Köke* 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
I. Sıtkı Yırcah 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çahş 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Mehmet ÜnaMı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (İ.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELAZIĞ 
M, Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
ı Erdoğan Adalı 

(Çekim 

TABİİ 
Kadri Kaplj 
Cevdet Sunî 

(Oya Katıl 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
1 Selâhattin Cizrelioğlu 
1 ELAZIĞ: 

Hasan lldan 
İSTANBUL 

Fikret Gündoğan 
KARS 

Sırrı Atalay (Başkan) 
i Muzaffer Şâmüoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu (B.) 

1 Sami Turan 

— 19 

Tekin Arıburun 1 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Ali Münif İslâmoğlu 
KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
KOCAELİ 

Lütfi Tokoğlu 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

erler) 

ÜYELER 
m 
ıy 

mayanlar) 

KÜTAHYA 
Osman Albayrâlc 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Ruhi Tunakan (İ.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAMSUN 
Bahrî Cömert 

SİVAS 
1 Temea Kitapçı 

2 — 

MARDİN 
Sait Mehmetoğfoı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU! 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Saühoğhı i 

SAMSUN -
Şaban Dem'irdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahlmet ihsan Dirıinoioğlu 
Ahmıet Cemi' Kara 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

Mürittin Taydan 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
1 Orhan Öztrak 

TT TNCFT t A U J/NV'I-fAvA 

Naim Taşan 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Adile Ayda (1.) 
Fethi Çelikbaş 

1 H, Nail Kubah 
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1978 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu (S. Sayısı : 747) 

(Kaibü! edÜmliştir.) 

TABİt ÜYELER 
Ekrem Acüiiör 
Reföt Akso^oğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebip Karamullaoğlu 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 141 

Kaibul ödemler : 86 
Röddedehter : 53 

ÇîeMnserfer : 2 
Oya kâtıirtlâfyanldr : 43 

Açik üybUkîör : — 

(Kabul Edenler) 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas" 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nâlbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çatalöğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 

Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Ahmet Remzi Hatip 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mölimet Ali Arikan < 

MUŞ 
İsmail İlhan 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmü Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyiin Öztürk 
Muhittin Tavlan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcüoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven: 

URFA 
Abdulganii Demiirlcol 

UŞAK 
Ahmet TaJhtaikılıç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhslin Baiüur 
Zeyyaıt Baykara 
Kemal Cantürk 
Hüsam^ttlin Çelebî 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Safa Reüsoğlu 
N. Kemal Şenıtülrik 
Metin Toker 
Halil Tunç 

I Şerif Tüten 
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AFYONKARAHİSAR 1 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslaaoğlu 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

TABİİ ÜYELER 
Ernanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sariübrahimoğlu 
Mehtaöt Üna8<dı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

(Reddedenler) 

ÇANAKKALE j 
İsmail Kutluk | 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELAZIĞ 
M. Cah t Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatuınoğlıı 

- ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 

İSTANBUL 1 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal ı 
Akın Özdemir j 
Süleyman Tuncel I 

KAHRAMANMARAŞ | 
Adnan Karaküçük 

KARS 
| Yusuf Ziya Ayrım 

| KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
! İbrahim Kirazoğlu 

| KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

| KONYA 
l Osman Nuri Canpolat 
! Muzaffer Demirtaş 
j KÜTAHYA 

| Talip Özdolay j Ahmet Özmumcu 

(Çekinserler) 

TABU ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Cevdet Sunay 

(Oya Katılmayanlar) 

1 ANKARA | ELAZIĞ 
Turhan Kapanh \ Hasan tldan 

1 ANTALYA I GAZİANTEP 
j Reşat Oğuz (İ.) I Mehmet Kılıç 
1 AYDIN I İSTANBUL 

İskender Cenap Ege j Fikret Gündoğan 
BALIKESİR I KARS 

1 Raif Eriş j Sırrı Atalay (Başkan) 
BİLECİK I Muzaffer Şâmiloğlu 

Mehmet Erdem | KAYSERİ 
DENİZLİ S Ziya Müezzinoğtu (B.) 

Hüseyin Atmaca g Sami Turan 
DİYARBAKIR j KIRŞEHİR 

| Selâhattin Cizrelioğlu \ E. Akıp Aksaç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Sait Mehmötoğltı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Sallhoğlu 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

TOKAT X V / J V Z ı JL 

Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Biııiındioğkı 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

i KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
I Süleyman Efe 

MANİSA 
1 Ruhi Tunakan (İ.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
j Abdullah Emre İleri 
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SAMSUN 
Bahd Cömert; 
Şaban DemliHdağ 

SİVAS 

Tahsin Tüırfcay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TUNCELt 
Nalm Taşan 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 

Veli Uyar 

ZONGULDAK 

[ Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Ciıait Alfrao 
Adile Ayda (î.) 
Fethi Çelikbaş 
H. Nail Kübalı 

t>m<m •<"• 
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1978 Yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüp Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oylann Sonucu (S. Sayısı: 757) 

(Kabul edilm/iştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA 
Uğur Alaeakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

AFYONKARAHİSAR 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 133 

Kabul edenler : 78 
Reddedenler : 55 

Çekimserler : — 
Oya katılmayanlar : 51 

Açık üyelikler : — 

(Kabul Edenler) 

BURSA 
Şobip Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DFYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğîu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğhı 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 

Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E, Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

1 Ahmet Remzi Hatip 
MALATYA 

I Hamdi Özer 
I MANİSA 
jj Mustafa Fahri Dayı 
l Mehmet Tevfik Elmas-
| yazar 
| MARDİN 
i Möhmet Ali Arıkan 
I MUŞ 
| İsmail İlhan 
I ORDU 
I İdris Gürsoy 
İ Orhan Vural 

(Reddedenler) 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 

Macit Zeren 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökaîp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SIVAS 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Hasan Güven 

URFA 
Abdulıgani Demirkol 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç S on bay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Baıtur 
Zeyyat Baykara 
Hüsamettin Çelebi 
Sabahattin Özbek 
Safa Relsoğlu 
Metin Toker 
Şerif Tüten 

ANKARA 

Mehmet Atıf Benderlioğlu 
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Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin! Taş 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİTLİS 
Kâmıan İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çahş 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

TABİİ ÜYELER 

Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 
Mefhm'dt Ünaildı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çelik 

ANTALYA 
Reşat Oğuz (t.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP. 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

(Oya Katılmayanlar) 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Şeref Bakşık 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu (B.) 
Sami Turan 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Ruhi Tunakan (İ.) 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

SAKARYA 
Osman Salİhoğhı (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Bahri! Cömert 

SİVAS 
Temöl Kiistapçii 
Muhittin Tavlan 
Tahsiin Türfcay 

• MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

MARDİN 
Saıilt Mehmetoğhı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Ergim Özkan 

ORDU 
A k Bddulr 

SAMSUN 
Şaban Demıirdağ 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinciöğlu 
Ahmet Cem'i Kafa 

URFA 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Naıîm Taşan 

UŞAK 
AbJmet Talhtafldhe 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Veli Uyar 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Gİhalt A'Ipan 
Adile Ayda (İ.) 
Kemal Cantürk 
Fethi Çelikbaş 
Sadi Inmiafc. 
H. Nail Kübalı 
N. Kemal Şentürfk 
Halil Tunç 

_ 197 — 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

29 NCU BİRLEŞİM 

11 . 2 . 1978 Cumartesi 

Saat : 9.30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B * İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
n 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/52, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/525) (S. Sayısı : 729) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A . İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

. . .>. >©-<, ....... 


