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II. — Crörüşülleaı idiler 135 

1. — 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1974 
yılı Bütçe kanunu tasarısının reddedildiği
ne dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
teskeresi ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 1/65; C. Senatosu : 1/243) 
(M. Meclisi S. Sayısı • 51; C. Senatosu S. 
Sayısı : 332) 135:242 

A) Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 135 
2. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Büt
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Senatosu : 1/248) (M. Meclisi S. Sayısı : 
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Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
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37; C. Senatosu S. Sayısı : 338) 135,236:238 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı 
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lisi S. Sayısı : 39; C. Senatosu S. Sayısı : 
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Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena-
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tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/74; C. Se
natosu : 1/252) (M. Meclisi S. Sayısı : 40; 
C. Senatosu S. Sayısı : 341) 135,240:241 

9. — Diyarbakır Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/75; C. Senato
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I. - GEÇEN TUTANAK IÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu Birleşimde, 1974 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (1/65; S. Sayısı : 51) 
üzerindeki görüşmelere devam olunarak; 

Gümrük ve Tekel B,akanlığı, 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve, 
Devlet Meteoroloji îşleri Genel Müdürlüğü 

ile, 

Ulaştırma Bıakanlığı bütçeleri kabul edildi. 

Tekel Genel Müdürlüğü (1/78; S. Sayısı-: 
44), 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
(179; S. Sayısı : 45) ve, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü (1/80; S. Sayısı : 46) 1974 yılı bütçe 

kanun tasarılarının maddeleri kabul edildi, tüm
lerinin açık oya sunulacağı bildirildi. 

26 Mayıs 1974 Pazar günü saat 10,00'da top
lanılmak üzere Birleşime 26 . 5 . 1974 Pazar 
ısaat 00,25'te son verildi. 

Başkan 
Başfeaınvekili 

Memduh Ekşi 

Divan Üyesi 
Yozgat 

İlhamı Çetin 

Divan Üyesi 
Siirt 

İdris Arıkan 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskm 

Divan Üyesi 
Kayseri 

Tufan Doğan Avşargü 

- 134 — 



M. Meclisi B : 86 26 . 5 . 1974 O : 1 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma ISaati : 10,00 

BAŞKAN <: Başkanvekili Ahimi Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : ITufan. ÜDoğan AvşargM ı (Kaysteni), Zekââ JYaylaffiı (Erzurum) 

ÛBAıŞKAN — Millet Meclisinin 86 ncı Birleşimini açıyorum 

II - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. >— [1974 yılı Bütçe Kanunu , tasarısı ve 
Bütçe (Karma Komisyonu <. raporu ile 1974 yılı 
Bütçe kanunu ' tasalısının reddedildiğine dair 
Cumhuriyet \Senatosu 'Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma [Komisyonu \mporu (M. Meclisi : 
1/65; IC. Senatosu <:ü/243) '(M. Meclisi S. Sayısı :• 
51; C. \Senatosu İS. \Sayısı ••: 1323) *(1) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

2. — Ankara [Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı (ve [Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna ıdair Cumhuriyet Senatosu <ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
BîecUsi t 1/68; C. \Senatosu •: 1/246) (M. Mec
lisi iSf. Sayısı : 34; \C. Senatosu ıS. iSayısı •: 335) 

3. >— (Ege Üniversitesi 1974 yılı • Bütçe 
Kanunu tasarısı *ve (Bütçe (Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 've Bütçe 
Karma Komisyonu (Başkanlıkları tezkereleri* [(M. 
Meclisi \: 1/69; C. \Senatosu •: 1/247) (M. Mec
lisi S. \Sayısı': 35; C \Senatosu \S. Sayısı': 336) 

4. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ^ve ^Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet < Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/70; C. \Senatosu : U/248) (M. Mec
lisi !#. \Sayısı \: 36; \C. \Senatosu S. Sayısı ; 337) 

5. f— İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair •Cumhuriyet Senatosu ' ve 
Bütçe Karma Komisyonu 'başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi ••: 1/71; \ \C. Senatosu •: 1/249) 
(M. Meclisi S. Sayısı ,: 37; C. Senatosu S. Sayı
sı : 338) 

(1) 51 IS. \Sayvlı \basmayazı 17 , 5 . 1974 ta
rihli f?7 inci -Birleşim \Tutanağının sonundadır. 

6. — >Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tsaarısı ve {Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna \dair Cumhuriyet [Senatosu ve Bütçe Kar
ma fcomi&yonu 'başkanlıkları tezkereleri \(M. Mec
lisi c 1/72; C. Senatosu ; 1/250) (M. Meclisi S. 
Sayısı : '38; C. Senatosu <S. Sayısı): 339) 

7. ı— İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna ıdair Cumhuriyet Senatosu 
ve \Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. MecUsi .: d/73; C. Senatosu <: 1/251) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 39; (C. Senatosu S. Sa
yısı: 340) 

8. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve (Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet \Senatosu ve Bütçe Kar
ma ^Komisyonu başkanlıkları tezkereleri \(M. Mec
lisi : 1/74; C. Senatosu •: 1/252) )(M. Meclisi S. 
Sayısı : 40; C. Senatosu S. Sayısı i: 341) 

9. •<— Diyarbakır Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve (Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna \dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu ^başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/75; C. Senatosu \: 1/253) (M. Meclisi S. 
Sayısı ',: 41; C. Senatosu \S. Sayısı .• 342) 

BAŞKAN — Bütçe gürüşmelerinıize devam 
ediyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz 
alan arkadaşlarımı bilgilerinize sunuyorum. 

Grupları adına : Cumhuriyetçi Güven Parti
si Grupu adına Sayın Rıza Bolat; Millî Selâmet 
Partisi Grupıı 'adına Sayın Hulusi özkul ve Sa
yın Ali Acar; Demokratik Parti Grupu adına 
Sayın Rasim Cinisli; Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Sey£i öztürk; Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Halil Dene ve Sayın Necati 
Cebe. 
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Şahıslan adına söz alan 'arkadaşlarımız ise; 
Sayın Hasan Tosyalı, Sayın ibrahim Göktepe, 
Sayın Ünat Demir, Sayın Kemal Ataman, Sayın 
Yalçın Oğuz, Sayın Zekâi Altınay, Sayın Nazım 
Baş, Sayın İdris Arikan, Sayın Osman Aykul, 
Sayın Mehdi Keskin, Sayın İhsan Toksan, Sa
yın Hüseyin Erçelik v.e Sayın Oğuz Aygün. 

MEHMET ALTMIŞYEDÎOĞLU (Kayseri) 
— Grup adına bendeniz konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Güven Partisi 
Grupu adına Sayın Mehmet Altmışyedioğlu. 

Buyurun Sayın Altmışyedioğlu. 
Kabul edilen karar gereğince Millî Eğitim 

Bakanlığı bütçesi üzerindeki gülüşmelerin sü
resi, gruplar adına bir saattir. 

C. G. P. GRUPU ADİNA MEHMET ALT
MIŞYEDİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler büt
çeleri üzerinde Cumhuriyetçi Güven Partisi Gru-
punun görüş ve temennilerini arz 'etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Bir milletin kalkınmasında, eğitim başlıca 
unsurlardan binidir. Yeterli »ayıda ve vasıfta 
insan .gücüne sahip olan bir millet, kalkınma yo
lundaki engelleri aşabilir. Buna Sahip olmayan 
millet ise, mevcut kaynaklarını bile gerektiği 
•şekilde değerlendiremez. 

Millî kalkınma, millî eğitim, kalkınmasından 
'ayrılamaz. Çeşitli 'ekonomik sistemlerle kalkın
mış ülkeler vardır; fakat eğitimsiz kalkmabil-
nuiş hiçbir millet yoktur. 

Milletimizin geleceği, (eğitim, araştırma, .tek
noloji alanında yapılacak hamlelere bağlıdır. 
İlim ve teknik, insanlık tarihlinin hiçbir döne
minde görülmeyen bir süratle gelişmektedir. 
Türkiye, bu gelişmenin dışında kalmamalıdır. 
İlim ve teknik alanındaki çok süratli gelişme, 
bir bakıma, kalkınmakta olan ülkeler için büyük 
imkânlar yaratmaktadır. Ancak, çağımızın ıeği-
tim, ilim, araştırma ve teknoloji alanındaki gi
dişine ayak uyduramadığımız takdirde, bizim 
için büyük tehlikeler doğurabilir. 

Her alanda dünya ölçülerine göre en ileri 
seviyede ilim adamları ve uzmanlar yetiştirme
ye mecburuz. Bu hedefe ulaşılması, kalkınma
mızın, iktisadî vıe askerî kudretimizin, millî var
lığımızın başlıca teminatı olacaktır. Bu davayı 
milletçe mutlaka halletmeye mecburuz. Eğitim 

ve teknoloji alanında çağımıza yetişmek, kal
kınmamızın temel şartıdır. 

Eğitimde, sayı kadar kaliteye de önem ve
rilmesi şarttır. Eğitimde, sadece sayıları kabart
mak değil, verim, ve kaliteyi yükseltmek lâzım
dır. Milyarların, yılların ve kuşakların israfına 
yol açan verimsiz ve kalitesiz eğitim yerine, ve
rimli ve kaliteli eğitimi getirmek zorunluluğu 
vardır. Türk milletinin refah ve mutluluğu, mil
lî birlik ve bütünlüğü, kalkınmadaki başarısı, 
millî eğitim alanındaki başarımıza bağlıdır. 

Sınıfta kalmalar, eğitimi yarıda bırakmalar 
yüzünden her yıl milletimizin uğradığı maddî 
kaybm milyarları bulduğu hesap edilmiştir; fa
kat sadece bütçeden sarf edilen ve boşa giden 
paralan gözönünde tutarak, verimsiz ve kalite
siz eğitim yüzünden milletçe uğradığımız kaybı 
hesaplamak mümkün değildir. Eğitimdeki verim 
düşüklüğü sebebiyle, sınıfta kalmalarla, terk
lerle uğradığımız büyük maddî kayıplar yanın
da, kalite düşüklüğü yüzünden, -eksik ve yarım 
yetişen insanların topluma bekleneni vereme
meleri yüzünden uğranılan kayıplar hesaba vu
rulamayacak kadar büyüktür. Sayıları kabartır
ken; yarı - aydınlar yetiştiren, mezun ettiği kim
seleri yeterli seviyede üretici yapamayan, mil
lete yararlı insanlar haline getirmeyen bir eği
tim çarkı ülkeye, milyarlarla hesap edilemeye
cek zararlar verir. 

Bu sebeple, eğitimde hedef yalnız sayıları 
kabartmak olmamalı; eğitimi bütün kütlelere 
ve yurdun her köşesine yayma çabalarına para
lel olarak, yurt ihtiyacına uygun, verimli ve ka
liteli eğitime doğru gerekli adımlar atılmalıdır. 

Eğitim politikasında izlenecek temel amaç, 
Türk milletinin bütün fertlerini, kaderde, kı
vançta, tasada ortak ve bölünmez bir bütün ha
linde, millî şuur etrafında toplamaktır. Eğitimin 
her kademesinde, ımillî, ahlâkı Ve manevî değer
lere bağlı, demokratik anlayışı benimsemiş, Ana
yasa dışı sapık davranışlardan uzak, şahsî te
şebbüs zihniyetine ve topluma karşı sorumluluk 
duygusuna sahip, çağın bilgilerine ve tekniğinle 
'erişmiş, vatanın] ve milletini yükseltmeye çalı
şan yapıcı ve milliyetçi gençler yetiştirmek şart
tır. 

Bir millet kendi benliğini, kişiliğini, millî 
.eğitimle geliştirir. 
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Eğitim 'alanında anaistikametler olanak; şu 
hususlara önem vermek lüzumuna inanıyoruz : 
Eğitim politikası, topyekûn kalkınma politika
sının bir bölümü olaraık ve kalkınma planının 
diğer yönleriyle 'ahenkli bir bütün teşkil edecek 
şekilde tespit edilmelidir. Eğitim sistemi bir bü
tün halinde, milletimizin muhtaç olduğu ve kal
kınmamızın gerektirdiği dnsangücünü yetiştir
melidir. 

Eğitimi, kalkınmanın başlıca temellerinden 
biri olarak gören Grupumuz, toplam yatırımlar 
içinde eğitime ayrılan yatırımların ve cari mas
raflar içinde, gelişmeye etkili bir cari masraf 
çeşidi olan eğitim harcamalarının artırılmasın
dan yanadır. 

Eğitime ayrılan ödeneklerin azamî verimli
likle kullanılmasına çalışılmalıdır. 

Eğitim yatırımlarının ve ödeneklerinin, mes
lekî teknik öğretim ile genel öğretim arasın
da, memleketimizin ihtiyaçlarına daha uygun şe
kilde dağılmaısı kesin zarureltitir. Meslekî ve tek
nik öğretimin gelişme hızını artırmak zorunlu-
ğu vardır. 

G-rupumuz, eğitim alanındaki anaistikamet-
lerden biri olaraık, bu alanda fııısaıt eşitliğinin 
sağlanmasına önem ver muktedir. 

Bir başka analstikamet, dkul içi eğitim, ye
terli sayıda yetiştirilmeyen insangücü ihtiyacı
nı karşılamaık için, süratle sonuç vereu, esnek, 
maliyeti düşük yaygın eğitim usullerine gerekli 
önceliğin tanınmasıdır. 

Çağımızda, insanın eğitimi okulda bitmez. 
Devamlı ve sürekli bir çabadır. Çalışma hayatı
na atılmış kişilerin de bilgilerini devamlı ola
rak yenilemeleri gereklidir. Devamlı, eğitim 
usullerini geliştirmek zarureti vardır. 

Grupumuz yalnız ilköğretimin değil, orta ve 
teknik öğretimle, yüksek öğretimin de yurt sat
hına âdil şekilde dağılmasını ve Türkiye'de kül
tür merkezlerini^ çoğalmasını istemektedir. Yük
sek okul ve üniversitelerin birkaç büyük merkez
de toplanmasının mahzurları her gün daha iyi 
anlaşılmaktadır. 

Orta Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu, 
Güney ve Karadeniz bölgelerinde, Trakya bölge
linde yeni kültür mıenkezlerinin, yüksek okul 
ve üniversitelerin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. 
Ortaöğretimin kalitesi, bölgelere göre farklı se
viyededir. öğrencilerin yüksek öğretime giriş im-
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| tıihanındaki başarılarına tesir eden bu duruma 
da çare bulmak zorunludur. 

Millî eğitimle ilgili bazı temel görüşlerimizi ve 
izlenecek anaistikametlerle ilgili düşüncelerimi
zi böylece özetledikten sonra, millî eğitim da
vamızın bazı temel sorunlarına daha yakından 
eğilmek isterim. 

Üzerimde özellikle durmak islediğimiz konu
ların başında öğretmen ihtiyacı ve öğretmenleri
mizin sorunları gelmektedir. Yeterli sayıda, ye-
'•terli nitelikte, maddî ve manevî bakımdan huzur 
içinde çalışan ve kutsî görevlerini şevkle yapa
bilen öğretmenlerle sahip olmak, bir milletin ye
terli hızla kalkınıp yükselmesi için zarurîdir. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, 'her 
zaman belirttiğimiz gibi, Türkiye'nin muhtaç ol
duğu insangücünün yetişmesinde, millî duygu
ları, fikrî seviyeleri, aihılâkî vasıfları yüksek öğ
retmenlerin vazifesi büyüktür. Türkiye'nin kal-
ıkiiumasında, yükselmesinde çok önemli görev 
alan öğretmenlerimizin sorunlarını çözımek için, 
eğitime değer veren ve kendisine bir şey öğre
tene saygılı olan milletimiz, fedakârlıktan ka
çınmayacaktır inancındayız. 

I Özellikle mahrumiyet bölgelerinde ve köyler
de çalışan öğretmenlere, mesleği daha cazip ha
le getirecek ve hizmet şevkimi artıracak yeni 
imkânlar ve haklar sağlanması lüzumuna inanı-

I yoruz. Cumhuriyetçi Güven Partisi, geçen sene 
Yüce Meclise sunduğu bir önergesiyle bu husus
ları açıklığa kavuşturmuştur. 

Öğretmenlerin, siyasî iktidarın baskısından 
da, birtakım yan örgütlerin siyasî amaç güden 
tasallutundan da kurtarılmasını zarurî görüyo
ruz. öğretmenlerin meslekî kuruluşlarının, ka
nunî amaçlarından asla saptırılmamasına önem 
vermek gerekir. 

Eğitim alanında, özellikle teknik öğretimde 
öğretmen darlığı başlıca darboğazlardan biri
dir. 1961 - 1971 arasında, planlı dönemde ilköğ-
retimjde öğretmen sayısı Gl binden 134 bine çık
mıştır. Artış oranı % 20 civarındadır. Genci or
taöğretimde öğretmen sayısı, 10 yılda, 7 500 den 
20 500'e yükseİmiktir. 196H - 1971 döneminde ar
tış % 300 civarındadır. Aynı dönemde, meslekî ve 
teknik öğretimde öğretmen sayısı 5 100 den 
10 900'e yükselmiştir. Artış yüzde yüzden fazla
dır. Üniversite ve yüksek okullarda aynı dönem
lerde öğretim üyesi sayısı 4 100 den 8 500'e ulaş-
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iniştir. Artış oranı % 107'dir. Bu hızlı artış tem
posu son yıllarda da devam etmiştir. 

Aynı süre içinde orta, meslekî ve yüksek öğ
retimde öğrenci artışı, öğretmen artışından da
ha hızlı olmuştur. Bu sebeple, öğrenci - öğret
men oranı düzelmemiş, aksine bozulmuştur. 

özellikle te'kriik öğretimde öğretmjen sorunu, 
büyük çapta ayrılmalar yüzünden, vahim bir 
durum almaktadır. 

1974 yılı programının 20!2 sayılı tablosunda 
Erkek Teknik Yüksek öğretmen Okulunun her 
yıl verdiği mezun sayısı ile, aynı yıl içinde isti
fa, emeklilik ve ölüm gibi sebeplerle kaybedilen 
öğretmenlerin sayıları karşılaştırılmıştır. Bu tab
lo, teknik öğretimde karşı karşıya bulunduğu
muz durumu açıkça ortaya koymaktadır, özel
likle çağdaş sanayiin ihtiyaç duyduğu alanlara 
insangücü yetiştiren elektrik - elektronik, ma
kine ve motor gibi bölümlerin öğretmenleri gö
revlerinden ayrılm;aiktadırlar. Sanayi alanında 
•kolaylıkla yüksek ücretli işler bulabilen bu öğ
retmenleri meslekte tutmak güç olmaktadır. 

Son yıllarda yurttaşların teknik eğitimlin öne
mini çok iyi kavradıklarını gösteren olumlu ge
lişmeler vardır. Teknik öğretime talep artmakta
dır. Bu yüzden, bir çok teknik öğretim kurum
larında, sınavla öğrenci almanın zorunluğu doğ
muştur. Fakat, öğretmen kanaması böyle devam 
ederse, kadrolar boşalırsa, yeni açılacak teknik 
okullara öğretmen bulmak çok güçleşeceği gibi, 
mevcut teknik okullarda, yeni bazı bölümlerin 
aıçıl'ması da tehlikeye düşecektir. 

Özellikle teknik okulların öğretmen sorunu 
çözülmediği takdirde, büyük masraflarla kuru
lan yeni binalar işe yaramayacak, yaratılan ka
pasiteler âtıl kalacaktır. En fenası, gerekli tek
nik inlsangüeü zamanında yetiştirelemıeyeeeği 
için, ülkemizin sanayileşme hedeflerine ulaşma
sı güçleşecektir. 

Teknik okullardaki atelye ve meslek dersi 
öğretmenlerinin büyük çapta meslekten ayrıl
malarını önlemek için, bu öğretmenlerin teknik 
hizmetler sınıfına dahil edilmesi yolunda, 1974 
Programı hazırlanırken, alınmış olan karar ge
ciktirilmeden uygulanmalıdır. 

Genellikle öğretmen ihtiyacının karşılanması, 
«bir mühür bir müdür»den ibaret okullar yeri
ne, tam kadrolu okullara eğitimin her dalında 
kavuşulması için, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planına, geçen dönemde Yüce Meclisin koymuş 
olduğu hükümler ciddiyetle uygulanmalı ve 
planda öngörülen öğretmen yetiştirme sistemli 
.gerçekleştirilmelidir. Bunun yanı sına, köy öğ
retmenleri ve mahrumiyet bölgelerinde çalışan
lar için ek tedbirler düşünülerek, her kademe
de ve her eğitim dalındaki öğretmenlik daha 
cazip hale getirilmelidir, öğretmen ve idareci
ler için işgüçlüğü, işriski ve teminindeki güç
lük gibi imkânlardan, daha yeterli şekilde yarar
lanma imjkânları açılmalıdır. 

Durmadan artan ve bu yılın ilk dört ayın
da geçen yıllardaki oranlardan da çok daha hız
lı şeklide ilerleyen hayat pahalılığı karşısında 
en çok mağdur olan yurttaşlar arasımda öğret
menler gelmektedir, 

öğretmen, başkalarının çocuklarını okutur
ken, kendi çocuklarının eğitimi bakımından çare
sizlik içinde bırakılmamalıdır. Yurdun hangi kö
şesinde görev yaparsa yapsın, öğretmenin çocu
ğunu, okula ve eğitime kavuşturmak için gerek
li tedjbirler mutlaka alınmalıdır. 

öğretmenlerin, köylerde lojmana kavuştu
rulması, mesken darlığı çekilen ve kiraların yük
sek olduğu kasaba ve şehirlerde ise konut kre
disi ve benzeri 'tedbirlerle bu ağır dertten kur
tarılması için, Emekli Sandığı, Türkiye Emlâk ve 
Kredi Bankası, İmar ve İskân Bakanlığı gibi 
kuruluşlarla gerekli işbirliği yapılarak çareler 
bulunmalıdır. 

öğretmenlerin yaz aylarında, hem dinlenebi
lecekleri, hem de gerekli hizmet için eğitim im-
Ifcânlarına kavuşacakları tesislere ihtiyaçları var
dır. Uygun sahil bölgelerinde mevcut tesisler
den yaız aylarında, bu gibi sosyal amaçlar ve hiz
met içi eğitim amacı için yararlanma tedbirleri 
düşünül mel idir. 

Sayın milletvekilleri, başka bir bahse geçme
den önce, meslekî ve teknik öğretimin geliştiril
mesi ile ilgili görüş ve önerilerimizi biraz daha 
açıklığa kavuşturmak istiyorum. 

Teknik okulları bitirenlerin bir kısmı, gör
dükleri öğretimle bağdaşacak bir iş bulmakta 
güçlük çekmekte ve prodüktif olmayan alanla
ra kaymaktadır. Teknik okul mezunlarına, ge
rekli hallerde, bir teşebbüs kurarak memleket 
kalkınmasına katkıda bulunmaları için yardım 
edilmesi imkânları araştırılmalıdır. 
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Bugün hâlâ, ortaöğretimin ikinci kademesin
de, meslekî ve teknik öğretim gören öğrencile
rin oranı % 15 in altında bulunduğu düşünü
lürse, yapılanların ihtiyacı karşılamaktan uzak 
olduğu görülür. Birinci Kalkınma Planından 
hu yana meisleıkî ve teknik öğretimi ve fen öğ
retimini gelişltiıımek için sarf edilen çabalar so
nucu, fen ve mühendislik dallarında okuyan 
yüksek öğretim öğrencilerinin oranı % 21,9' 
dan, % 25'in bhaz üstüne çıkarılabilmiştir. Bu, 
hayırlı yönde bir gelişmedir; fakat yeterli de
ğildir. 

Ouınjhuriyetiçi Güvem Partisi olarak üzerinde 
önemle durduğumuz bir konu da, öğretmen okul
ları, ticaret ve t i ran liseleri, çeşitli sağlık okul
ları, sanat enstitüleri, teknik liseler imam -
hatip okulları gibi meslekî ve teknik öğretim I 
kurumlarından mezun olan yetenekli ve kabili- I 
yeti i gençlerimizin yüksek öğrenime devamları I 

'hususunda gerekli kolaylıkların sağlanmasıdır. 

Millî Eğitim, Bütçesi münasebetiyle üzerin- I 
de durmak istediğimiz başka konulara da, ki- I 
sa özetler halinde dokunmak işitiyorum. I 

İlkokul çağındaki çocuklarımızın yüzde yü- I 
zünü okula ve öğretmene kavuşturmak yolun- I 
daki hedefe milletçe daiha fazla gecikmeden I 
ulaşmalıyız. I 

Köy okulları ile şehir okulları arasındaki I 
dengesizliği giderebilmek için, köy okullarımın I 
mıııhltaç oldukları eğitim araç ve gereçlerinin I 
temininde yeni bir hamleye ihtiyaç vardır. I 

İlkokulu bitirdikten sonra daha ileri öğre- I 
tim kademelerime geçemeyen çocuklarımız için, I 
üç ay ile bir yıl arasında değişebilecek süneler- I 
le eğitim yapan ve bu çocuklarımızı faydalı ve I 
pratik bilgilere kavuşturan «Pratik Sanat Okul- I 
lan», «Praltik Sağlık Okulları», «Pratik Tarım I 
Okulları» açılması lüzumuma inamyomz. 

Çok faydalı hizmetler gören, gezici ve sabit 
köy kurslarının sayılarını artırmak ve bugüne I 
kadar elde edilen sonuçları bilimsel bir değer
lendirmeye talbi tutarak gerekli düzeltmeleri yap- I 
mak, yerinde olacaktır. I 

Sanayide «İş başında eğitim»in geliştirilme- I 
sd için Sanayi Bakamlığı ile, Kamu İktisadî Ku-
ruluşlanyle ve özel kesimdeki sanayi ile daha sı
kı bir iş/birliği kurulmalıdır. 

öelişmelkte olan turizm, sanayiinin mulhtaç ol
duğu elemanları zamanımda yetiştirebilmek için, | 
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uzunca süreli normal otelcilik ve turizm, okul
ları yanında, bazı pratik bilgileri süratle veren 
«Pratik Otelcilik ve Turizm Kursları» açılma
sında yarar görüyoruz. 

Radyo ve televizyondan, gerek okul içi eği
timde, gerek yaygın eğitimde daiha yoğun şekil
de yararlanmak için, planda öngörülen tedbir
ler geliştirilmeli ve ciddiyetle uygulanmalıdır. 

Türkiye'de, çeşitli ekonomik ve sosyal ne
denlerle eğitim imkânımdan mahrum, kalmış pek 
çok sayıda kaıbiliyeltin bulunduğu düşünülerek, 
mektupla eğitim ve halk eğitimi çalışılmalarına 
hız verilmelidir. 

Üçüncü Kalkmmja Planında, binkaç köyün or
tasında, uygun bir yerde seçilecek ve merkez 
köy olarak geliştirilecek bir köyde, çevremin 
kallkınması için gerekli bazı öğretim kurumla
rının kurulması öngörülmüştür. Her köye, ilk
okul üstünde öğretim kurumlarımı götürmıek 
mümkün olamayacağına göre, planda Öngörülen 
bu tedbir, nıümkün olan yerlerde uygulanmalı
dır. Sabit köy kursları, gündüzlü, pansiyonlu 
veya yatılı öğrenci alan baş'ka okullar bu mer
kez köylerde açılmalıdır. 

Yaygın eğitimin sadeee okuma - yazma öğ
retimine inhisar etmemesi gerekir. Yine, yürür
lükteki kalkınma planında, meslekî ve teknik 
ala nida yaygım eğitim verebilmek için öngörülen 
çok faydalı bir kuruluş vardır. Sanayide ihtiyaç 
duyulan bazı elemanları eğitmek ve mıeslekî ve 
•teknik alanda yetişkinlerin eğitimini hızlandır
mak üzere, devletin ve sanayi kuruluşlannm 
katkısı ile bir «Meslekî ve Teknik Yıaygın Eği
tim, Kurumu» kurulması lâzımdır. 1974 Progra
mında da öngörülen bu kuruluşun gecikmemıe-
sini diliyoruz. 

Milletçe kalkınmamız için, yalnız ileri tek
nolojiyi ülkemizin şartlarına uyduraırak uygula
maya muktedir elemanlar değil, aym zankanda, 
yeni teknolojiler bulacalk güçte elemanlar yetiş
tirmek zorunluğu vardır. 

Memleketimizin ihtiyaç duyduğu bilim ve 
fon adamlarının yetiştirilmesinde, kurulduğu sı
rada haksız tenkitlere yol açmış olan fen lisesi
nin önemli bir yeri vardır. Bu lisenin kapasite
sini artırmak, üstün vasıflı evlâtlarımıza daha 
geniş imkânlar sağlamak lüzumuna inanıyoruz. 
Bu faydalı kuruluşun öğretmen kadrolarınım, bir 
kısmı noksandır. Bu olkulda öğretmenlik yapan-
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larda da bazı özellikler aranmalıdır. Bu sebep
le fen. lisesi öğretmenlerinin, teminindeki güçlük 
zammından yararlanmaları yerinde olur. Okulun 
öğretmen kadrosunun geliştirilmesini buna bağ
lıdır. 

Birkaç cümle ile de okul öncesi eğitim konu
suna değinmek işitiyorum : özellikle ana ve ba
baların çalışmağa mecbur olduğu yörelerde, sa
nayi bölgelerinde, ana okullarının geliştirilmesine 
hız verilmesi lâzımdır. Millî Eğitim Bakanlığı 
içinde, okul öncesi eğitim kurumlarının tek elden 
yönetimini sağlayacak bir ünitenin kurulması im
kânları araştırılmalıdır. 

Yüksek öğretim sorunlarına geçmeden ön
ce, Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu olarak, 
Partimizin kurulduğu günden beri üzerinde ıs
rarla durduğumuz bir konuya, «okumıa ve yetiş
mede fırsat eşitliği» konusuna değinmek istiyo
rum,1. 

Cumhuriyetçi Güven Partisinin programın
da ve Seçim Beyannamesinde açıkça belirtildi
ği gibi, eğitimde fırsat eşitliği, sosyal adaletin 
ayrDİmaz parçasıdır. Okuma ve yetişme imti
yaz değildir. Çalışan ve kaibiliyeti olan her gen
cin haJkkudır. Türkiye'de bütün gençler, okuma ve 
yetişme bakımından yeterli imfkân ve fırsata ka-
vuş'turulmalidır. 

Kaibiliyet ve zekâ Allalh vergisidir. Çocuk
larımızın kabiliyeti, milletimizin en değerli ha
zinesidir. Bu hazine değerlendirilmelidir. En 
uzak köydeki kabiliyetli bir memleket çocuğu, 
yurda", kabiliyeti ölçüsünde hizmet yapmasına 
imkân verecek eğitime .kavuşturulmalıdır. Bu 
hedefe ulaşmak için alınması gerekli tedbirler 
vardır, uygulanması gerekli plan hüJkümJeri var
dır. 

İkinci Kalkınma Planı müzakerelerinde, pa
rasız yatılı ortaokul ve lise öğrencilerinin sayı
sını beş yılda yirmi misline yafan artırmak için 
Güven Partisi Grupu bir önerge vermişti. Yüce 
Meclisin kaibul ettiği bu önerge üzerine planda 
yer alan açık hüküm ne yazık ki, sınırlı- şekilde 
yerine getirilebilmiştir. 

Parasız yatılı ortaokul ve lise öğrencilerinin 
sayısını da önemlice bir şekilde artırmak lâzım
dır. Beş Yıllık Planda öngörülen yüzdenin çok 
gerisinde kalmıştır. Ortaöğretim Genel Müdür
lüğü, 1974 - 1975 öğrenim yılında, ortaokul ve 
liselerde 14 bin öğrencinin parasız yatılı oku

tulmasını öngörmüştür. Bütçe Karma Komis
yonumuz bu rakamı yeterli bulmamıştır. 

Bazı meslek okulları dışında, parasız okuma 
imkânları hâlâ çok sınırlıdır. 

Dar gelirli aile çocuklarının oıkuma imkânı
na kavuşturul]ması için daha cesur ve köklü 
adımlara ihtiyaç vardır. 

Üzücü olan nokta, binlerce öğrenciyi barın
dırabilecek bazı tesislerin, carî masraf için ye
terli ödenek konmaması sebebiyle tam kapasite
de kullanılmamasıdır. Bir yanda boş duran ya
takhane, öte yanda parasız yatılı okuma im
kânından mahrum kalan sayısız kabiliyetli mem
leket evlâdı... Hiçbir ek yatırım yapmadan knl-
lanılaJbilecelk kapasiteleri azamî ölçüde kullan
malıyız. Hizmet kadrosu verilmediği gerekçesiy
le, bir çok illerde binlerce öğrenciyi barındı
rabilecek pansiyon binaların boş kalması acıdır. 

Kalkınma planında da yer alan bu durumun 
düzeltilmesi dileği yanında, yüksek öğretimde, 
parasız okuyanların, burslardan ve öğrenim 
kredisinden daha geniş öılçüde yararlanmaları 
lüzumunu ela belirtmek istiyoruz. 

Ortaokul, lise, meslekî ve teknik okullara 
bağlı olarak köy çocuklarının yararlanacağı 
yurt ve pansiyonların sayısı artırılmalıdır. Bu 
işin, öğretmensiz okullar açmaktan daha ve
rimli olduğu inancındayız. 

Yükseköğrenim gençlerinin ucuz olarak ba
rınacakları, ucuz yemek, rahat bir ç'alışjma yeri, 
yeterli bir kitaplık bulacakları yurt binaları
nın da ihtiyacı karşılayacak kapasiteye getiril
mesi lâzımdır. 

•Sayın ımilletivek'illera, 
Varlıklı aile çocuklarını, dar ve orta halli 

ailelerin çocukları ile aynı harca talbi tutmanın 
adaletsizliği düşünülerek (yalnız zengin çocuk
larından alınmak üzere) daha yüksek bir harç 
sistemine gidilmesinin sosyal adalete uygun ola
cağı bir çok kimse tarafından savunulmuştu. 
Bir fabrikatörün çocuğunu, işçinin ödediği ver
gi ile parasız okutmıalk yerine, zengin çocuğun
dan alınacak harçla işçinin, köylünün, dar ve 
orta halli memurun çocuğuna daha ucuz kitap, 
daha rahat bir yurt binası ve parasız okuma 
imkânı sağlamakta yarar görülmüştür. 

Bu tartışmayı yeniden açmak istemiyorum. 
Eğitimde fırsat eşitliğini ve dar gelirli, orta 
halli aile çocuklarının parasız okuma imkânla -
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rını geliştirecek ve artıracak her tedbir, bizim 
bu alandaki görüşümüze uygundur. Biz, fırsat 
eşitliğine yardım edecek her ciddî ve faydalı 
tedbirin yanında oluruz. Fırsat eşitliğini zede
leyecek her uygulamanın düzeltilmıesine çalışı
rız. Daima ve ısrarla savunduğumuz görüş de 
bu olmuştur. 

imam - hatip yetiştiren okullar ile yüksek 
islâm enstitülerinin, amaçlarına uygun olarak 
geliştirilmeleri görüşündeyiz. İlmî seviye ve aka
demik halklar bakımından, yüksek islâm ensti
tüleri diğer yüksek okulların imkânlarına ka
vuşturulmalı ve bunun için gerekli tedbirler 
planlı bir şekilde alınmalıdır. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi, imam - hatip 
okullarının ilk kısımlarının kapatılması yolun
daki karara, daha bu kararın alındığı günler
de karşı çıkmıştı. Bu okulları kaynaksız bıra
kacak hatalı bir adım atıldığı kanaatinde olan 
Grupumuz, bu görüşünü geçen dönemde Millet 
Meclisi kürsüsünden açıkça belirtmişti. Hatta, 
alman kararın o sırada yürürlükte olan Kalkın
ma Planına aykırılığı sebebiyle, hukukî mesnet-
ıten mahrum olduğu görüşünü, Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi sözcüsü açıkça ortaya koymuştu. 

Biz, memleketin mulhtaç olduğu imam ve ha
tipleri, aydın din görevlilerini yetiştirmek için 
ilkokula dayalı olarak imam - hatip okulları 
açılmasının «Tevhidi Tedrisat Kanunu»na da 
aykırı olmadığı görüşünü, sağlam gerekçelerle 
belirtmiştik. O zaman aksi görüşü savunanlar 
da vardı. Şimdi bu noktada, bizim öteden beri 
savunduğumuz görüşün benimsenmiş olmasın
dan memnunluk duyuyoruz. 

Kuruluş maksatlarına uygun olarak, imanı -
hatip okullarının, kendilerinden beklenen hiz
meti tam olarak yapmalarına imkân verecek şe
kilde geliştirilmeleri lüzumuna inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bana ayrılan süre için
de, üniversitelerimizin ve yüksek öğretim ku
rumlarımızın bazı sorunlarına da kısaca değin
mek isterim. Yüksek öğretimde önemli sorun, 
memleketin insangücü ihtiyacı ile yetiştirilen 
gençlerin sayısı ve niteliği arasındaki gerekli 
ilişkinin kurulamamış olmasıdır. 

öğrencilerin çeşitli dallar arasında dağılımın
da, memleket ihtiyacından çok, binalardaki otur
ma yerlerinin sayısı gibi faktörler rol oyna
maktadır. 

1973 yılında çıkarılan üniversiteler Kanunu
nun amaçlarından biri, bu duruma çare bulmak
tı. Yüksek öğretim Kurulu, yüksek öğretimin 
memleket ihtiyaçlarına uygun şekilde planlan
ması ve geliştirilmesi yolunda gerekli kararları 
alabilecek bir organ olarak düşünülmüştür. 

Şüphesiz, yüksek öğrenimim topyekûn plan
lanmasında, Yüksek öğretim Kurulu yanında, 
üniversite dışı akademi ve yüksek okulların 
merkezî kurullarının da rolü olacaktır. 

1974 yılı Programının 199 saydı taJblosun-
da, çeşitli dallar için öngörülen hedefler belir
tilmiştir. Gerçekleşmelerle hedefler arasındaki 
farkı kapatmak için yeni tedbirlere ihtiyaç var
dır. îinsangücü açığı bulunan dallarda, mümkün 
olan azamî ölçüde gece öğretimini geliştirmek, 
üzerinde durulacak tedbirlerin başında gelmek
tedir. Yeni öğretim kurumlarının açılmasında, 
yatırımların dağılımında, öğretim üyesi yetiştir
mek için öngörülen tedbirlerde, memleketin muh
taç olduğu insangücü hesaplarının daima gözö-
nünde tutulması gereklidir. 

Yeni Üniversiteler Kanunu, üniversitelerimi
zin daha verimli çalışmalarını sağlamak bakımın
dan bazı faydalı tedbirler getirmiştir. İdareci
lerin görev sürelerinin uzatılması, haylaz öğren
cilerin çok uzun yıllar üniversiteye daha çok za
man ayırmasını sağlayan hükümler, yeni fakül
te ve üniversitelerin kurulmasını ve büyük şe
hirler dışındaki yüksek öğretim kurumlarına 
öğretim üyesi bulunmasını kolaylaştırıcı yeni
likler bu arada sayılabilir. Ancak, tecrübelerin 
ışığı altında, kanunun boşluklarının ve aksayan 
yönlerinin olduğu muhakkaktır ve bunun da 
düzeltilmesi 'gerekecektir. 

Asistanlık statüsünde yapılan değişikliğin, 
öğretim üyesi kaynağını zayıflatmasından endi
şe ediyoruz. Doktora yapmış asistanlarım ders 
verme yetkisinin genişletilmesinde yarar görüyo
ruz. Kürsü ve bölüm sistemleri arasında bir ter
cih yapılmayıp, her iki sisteme birden yer ve
rilmiş olmasının sonuçlan, tecrübenin ışığı 'al
tında değerlendirilmelidir. 

Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde açılmış ve 
açılmakta olan üniversitelerimizin öğretim, üyesi 
ihtiyacının karşılanması, başlıca sorunlardan bi
ri olmakta devam ediyor. 

Bu arada, bazı yeni üniversite ve fakültele
rin kuruluş çalışma!arının ve yatırımlarının ge-
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cikmesinden, vatandaşın duyduğu üzüntüyü be
lirtmek; isterim,. Misal olarak; Selçuklular za
manında burulmuş bir ilim ocağının devamı ola
rak inşasına yıllar önce başlanmış bulunan 
«Gevher Nesibe Tıp Fakültesi»nin inşaialtınidaki 
gecikmeden duyduğumuz üzüntüyü de belirtme/k 
isteriz. Memleketimizin kuzeyinde, güneyinde, 
Doğu Anadolu'da, Orta Anadolu'da ve Trakya' 
da yeni kültür ve yüksek öğretim merkezleri
nin geliştirilmesine verdiğimiz önemi bir defa 
daha belirtmıeyi görev sayıyorum. 

Doktora öğrenim,! yapmak ve yüksek öğre
tim kurumlarımızın geleceikteki öğretim ihtiya
cını karşılamıalk üzere, yurtdışına gönderilmesi 
planlanan gençlerimizin yetiştirilmesinde hiçibir 
gecikmeye düşülmemesini temenni ediyoruz. 

Yüksek öğretimi yurt sathıma yaymak husu
sunda Ankara ve İstanbul'daki büyük üniversite
lerimizin sarf öttükleri çabaları burada şükranllia 
anmayı vazife sayıyorum,. 

Üniversitelerimizin huzur ve güven içinde ça
lışabilmeleri büyük önem taşımaktadır. 

Geçmişte, milletimize büyük acılar çektiren 
anarşik olayların telkrar yayılmaması için, ikti
dar sorumlulularının olaylara yanlış teşihisiler 
koymamaları ve hele tek taraflı bir tutum izle
memeleri büyük önem taşır. 

Sayın Millî Eğitim Bakanının, ilk ve ortaöğ
retimle, öğretmen okullarında yaptığı tayinler, 
giriştiği tasarruflar, yayınladığı haiyret verici 
bir genelge, izlediği genel tutum gerçekten üzü
cüdür. Bu konular Yüce Mecliste dana önce tar
tışılmış, Millî Eğitim Balkanının hatalı tutumu 
delillerle bu kürsüde dile getirilmiştir. 

Sayın Hükümet Başkanının son günlerde 
yaptığı bazı beyanları ise, taşıdığı sorumlulukla 
hiçbir şekilde bağdaştırmalk mjümlkün olmadığı
nı bütün muhalefet partileri ortaya koymuşlar
ıdır. 

Cumjhuriyeltçi Güven Partisi G-rupu olarak, 
bütçe müzaklerelerinden sonra da bu konular üze
rinde gerektiği şekilde durmaik kararındayız. 

Sayın milletvelkilleri, huzurunuzdan ayrılma
dan, önce, üniversitelerimizin ve yüksek okulla
rımızın güzide temsilcilerine Cumhuriyetçi Gü
ven Partisi Grupunun içten saygılarını ileltnıelk 
isterim. Millî Eğitim Bakanlığının mensuplarına, 
merkez teşkilâtında çalışan değerli idareciler
den, en uzak köyde gelecek kuşlakları yetiştir-
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mek gibi feragatle hizmet gören aziz öğretmene 
kadar, bütün irfan ordumuza yürekten sevgi ve 
saygılarımızı, en iyi dileklerimizi sunmayı görev 
isalyıyorum. 

Millî Eğitim Bakanlığı (Bütçesi üzerinde 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupunun görüşle
rini arz etmiş bulunuyorum. 

Yüce Meclisi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altmış-

yedioğlu. 
Millî Selâmet Partisi Grupu adına Sayın 

Mehmet Hulusi özkul ; buyurunuz efendim. 

M. S. P. GRUPU ADINA MEHMEIT HULU
Sİ ÖZKUL (Adana) — Sayın Başkan, sayını 
milletvekilleri ve Millî Eğitim Bakanlığımızın, 
akademilerimizin ve üniversitelerimizin değer
li mensupları; 

1974 malî yılı bütçe Kanunu tasarısının önem
li bir bölümünü teşkil eden Millî Eğitim Bakan
lığı ve üniversitelerimiz bütçeleri hakkında Mil
lî Selâmet Partisi Grupunun görüş, tenkit ve te
mennilerini arz edeceğim. 

Munterem milletvekilleri, Millî Eğitim şüp
hesiz. üzerinde en çok ve olanca titizlikle durul
ması gereken konularımızdan birisi, hatta birin
cisidir. Millî Selâmet Partisi, ülkemizin kalkın
masını ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine 
çıkmasını ancak başarılı bir millî eğitim poüiti-
kasıyle mümkün görmektedir. Millî Selâmet 
Partisi, bu politikanın, milletimizin fıtratına ve 
tarihî karakterine uygun olarak, önce ahlâk ve 
maneviyat temel görüşüne göre tanzim edilme
si gerektiğine; topyefeûn kalkınmanın, eğitimde 
millî görüş dediğimiz bu yolla gerçekleşebilece
ğine inanmaktadır. 

Yeryüzünde her ülkenin, her milletin bir 
eğitim davası vardır ve bu dava her ülke için 
millîdir. Zira, eğitim millî olmaya mecburdur. 
Bir memleketin millet olarak ayakta kalabilme
si, bir milletin millet elarak ayakta kalabilmesi 
eğitime, eğitimin millî oluşuna (bağlıdır. 

Millî eğitim, diğer adı ile millî terbiye, her 
cemiyette cemiyetin yapısının gereği olarak az 
veya çok farklar gösterir: ayrı ayrıdır; bu ayrı
lığın adı milliliktir. 

Bu sebepledir ki, eğitim millî olmaya mec
burdur Eğitimimize bu zaviyeden baktığımız za
man muvaffak bir politikanın uygulanmış oldu
ğunu söylemek mümkün değildir. 
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Her millet kendi evlâdını, kendi manevî de
ğerlerine ve millî bedellerine göre yetiştirir. 
Fransız genci herşeyden evvel bir Fransız milli
yetçisi; Alman genci Alman milliyetçisi olarak 
yetişir. Bizim gencimiz ise, takip edilen materya
list eğitim sisteminin tabiî neticesi olarak çoğun
luğu itibariyle, tabiri caizse dünya vatandaşı 
olarak yetişmiştir. 

Geneliğimiz, eşsiz kültür hazinesinden biha
ber, ona yabancı, kökü ile irtibatı kesilmiş, ru
hunu yoğuracak, ona mana verecek ahlâkî ölçü
tlerden ve manevî değerlerden mahrum olarak 
yetiştirilmiş olmasının ıstırabını çekmektedir, 
Bu ıstırabı millet olarak hep beraber çekmekte
yiz. 

Bu sebeple, Millî iSelâmet Partisi millî terbi
yeye önem vermeyen, eğitim ve öğretimi sadece 
bilgi-.er ve maharetler olarak düşünen taklitçi 
politikaların millî bünyemizi harap edeceğine 
inanır ve karşısındadır. 

Hemen ilâve edelim iki, millî eğitimimizin 
amacı ve temel ilkeleri, müfredat programları
nın başında, kitaplarda güzel ifadeler, parlak 
cümlelerle yazılıdır* Ne var M, gerçekler de 
meydandadır, programlarda yazılı olanlar, ki
taplarda inanılarak işlenmez. Aşkla, heyecanla 
ve yaşanarak öğretiknezse, yahudî dükkanında
ki besmele misali göstermelik olmaktan öte ge
çemez; nitekim öyle 'olmuştur. 

Muhterem Milletvekilleri, millî eğitimimizin 
birçiok konuları ve problemleri arasından önce
lik verdiğimiz bazıları hakkındaki düşüncele
rimizi, yukarıda özetlediğimiz temel görüşler 
muvacehesinde ve Bakanlık Merkez Teşkilâtın
dan başlayarak arız edeceğim. 

Biz öyle zannediyoruz ki, Bakanlık Merkez 
Teşkilâtı kendi kendisini yenilemek zorundadır; 
hem de en kısa zamanda. Durmadan artan işle
rin üstesinden gelebilmek için idarî mekanizma
da ciddî değişikliklere kati zarurtet vardır. Sü
ratle artanı iş hacmi Ibir gün bu büyük çarkı dur
durabilir. Bugün Bakanlıkta işler yürüyorsa, 
mesuliyet mevkiindeki elemanların olağanüstü 
gayretleri sebebiyledir. 

Takdir ettiğimiz bu kimselerden mütemadi
yen fedakârlık beklemeye hakkımız yoktur. Bu 
işin nasıl halledileceğini mütehassıslarına bırak
makla beraJber, merkezin, bazı yetkilerini taşra 
teşkilâtına devretmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Yetkilerin merkezde toplanması sebebiyle çığ 
gibi büyüyen iş hacmi çok defa »Bakanlığı üst 
planda yapması gereken mühim vazifelerini yap
maktan alıkoymaktadır. Meselâ, Bakanlık ha
len başarılı elemanlarının ciddî bir envanterine 
sahip değildir. 

Boşalan hizmet yerleri için makama yapılan) 
tavsiyeler basit karteks bilgilerine, daha çok in
dî mütalâalara, arkadaşlık münasebetlerine da
yanmaktadır ve tabiatiyle büyük ölçüde isabetli 
olduğu iddia edilemez. 

Şu anda, meselâ, «Okul müdürlüğü yapabi
lecek seviyeye gelmiş kaç elemanın var?» veya, 
«IBakanlık müfettişi olabilecek kaç elemanın 
var?» sualine Bakanlığın verecek cevabı yoktur. 

Başarılar sağlam esaslara göre puante edil
mediği müddetçe, teşkilâtın, makamın ızarurî ta
sarruflarına itiraza hakkı olmayacak, tayinlerde 
yan tesirler devam edecek, böylece de hizmet
ler değerlendirilemeyecek, dolayısıyle değerler 
yetişmeyecektir. 

Kıymetli çalışmaları belirleyecek sağlam kıs
taslar tepit edilmeli; âdil müfettişler, kıymet
leri meydana .çıkarmalı ve başarılı elemana ba
şarısının hakkı verilmelidir. Hemen ilâve ede
lim İd, 'bunların yapılabilmesi Bakanlık Merkez 
Teşkilâtına yıllardır hakim olan bazı zihniyetin 
değişmesine bağlıdır. Bakanlık içinde taassupla 
muhafaza edilen düşünceler ve davranışlar var
dır ki, birçiok hamle bu türlü taassuplar sebebiy
le muvaffak olamamıştır. 

Hulâsa, Bakanlığın zihniyet bakımından da 
kendisini yenilemesi gerekmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, ıbugün bütün dün
ya cemiyetleri içtimaî buhranlar içinde çalkan-
ımaıktadır. Meselâ, çok defa örnek aldığımız 
garp memleketleri, meselelerini çözüm yolu bu
lamadıkları için çözemiyorlar. Bizse birçok me
seleyi, mazide kendimize ait çözüm yollarını 
terk ettiğimiz için çözemiyoruz. 

Bir güzel söz hatırlıyorum. «Eğer, hal mazi
yi tehdit ediyorsa, istikbalden ümit yok demek
tir.» Her milletin, herşeyin temeli insandır. 
Maddî, manevî hre sahadaki muvaffakiyetin te
minatı onun viedanındadır. Kanunlar ve nizam
lar ne kadar mükemmel olursa olsun, adalet öl
çüleri ne kadar sağlam olursa olsun; onu tat-
>bik edecek insan hak duygusuna ve adalet sev
gisine sahip değilse, hak ve adalete inanmıyor-
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sa, kanunların gereği gibi tatbik ediiınıesi müm
kün olmıayacak, netice tersime tecelli edecek, 
adalet yerine zulüm, sosyal adalet yerine de is
tismar 'hâkim olacaktır. 

Ne var ki, insan terbiyesi g'üç iştir. Bu iş fe
dakâr ve gayretli kişilerin işidir, hatta bu iş 
sanatkâr işidir. Sözü buraya, millî eğitimin te
mel unsurundan, öğretmenden bahsetmek için 
getirdim. Eğer gaye, çocuklar ve gençlere bir
takım kuru bilgiler vermek ve maharetler öğ
retmekten ibaret olsaydı; televizyon, radyo la-
iboratuvar vesaire 'gibi kuvvetli teknik öğretim 
vasıtaları bütün dünyada öğretmeni çoktan 
aşar, öğretmen ihtiyacı sıfıra yaklaşırdı. 

Biîigiler ve maharetler, sözlerinin ve öğret
tiklerinin •müşahhas temsilcisi öğretmen tara
fından verilmezse; öğrenci şahsiyetin müces
sem timsalini numune olarak karşısında görmez
se ; onun sevgi ve alâkasına, hatta öfkesine mu
hatap olimazsa, şahsiyetini bulamaz, robot ol
maktan kurtulamaz. 

İşte bu sebepledir ki, anaokullarından üni
versiteye kadar eğitim ve öğretimin temeli öğ
retmendir. Bir başka söyleyişle, bütün milletler 
için, özellikle milletlimiz için milî eğitim davası 
demek, öğretim en davası demektir. 

Bu kadar büyük önemine rağmen öğretmen, 
itibarını; meslek de cazibesini kaybetmektedir.' 
Bu acı bir hakikattir. Bu hakikat karşısında 
duraklamak, irkilmek ve mutlak çare bulmak 
zorundayız. Eğitimin temel unsuru olan öğret
menimiz yakın geçmişte büyük çapta huzursuz
luklar geçirmiştir. Söz konusu huzursuzluk 
•azalmakla beraber bir ölçüde de halen devanı 
etmektedir. Öğretmenin, vazifesini kısmen de 
olsa ideolojik ve siyasî tercihlerine alet etmesi, 
huzursuzluğun esas kaynağını teşkil etmiştir. 

'Selbep ne olursa olsun, tairith, öğretmeni bu 
duruma zorlayan etkenleri affetmeyecektir. 
Yanlış anlamalara yal açmalması için hemen ilâ
ve edelim ki, bunları herhangi 'bir suçlama yap
mak için değil, bu yeni dönemde alınacak ted
birlere yardımcı olur düşüncesi ile arz ediyo
ruz. 

'Öğretmenin, her türlü içtimaî çalkantıda 
kendisine tutunulacak bir orta direk olarak 
kalması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü öğret
men, körpe dimağların yoğurucus'U, çocukları
mızın günlük hayatının büyük kısmının sahibi
dir. 
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Hal böyle iken bütün terbiyecilerimiz, bil
hassa genç asistan ve öğretmenlerimiz çeşitli 
maddî sıkıntılar .içerisinde bunalmış durumda
dırlar. Bugün öğretmen için büyük şehirler da
hi .mahrumiyet bölgesi haline gelmiştir. Millî 
[Selâmet Partisi Clrupu olarak her kademedeki 
öğretim elemanlarmm maddî rahatlığa kavuş-
iması hususunda alınacak her türlü tedbire gö
nülden katılacağımızı arz ederiz. Ancak, top
lum içindeki itibarını artırmak, buna bağlı ola
rak mesleği cazip kılmak hususunda asıl vazi
fenin bizzat öğretmenin kendisine ait olduğu
na inandığımızı da ilâve edelim. 

Muhterem 'milletvekilleri, Hükümet Progra
mı ilk ve orta dereceli okullarımızda çocukları
mıza töre ve geleneklerimizle millî hasletleri
mize uygun ahlâk kaidelerinin öğretilmesi için 
mecburî ahlâk derslerinin konulacağını vadet-
ımiş bulunuyor. Bu çok mühim millî meselemize 
bu şekilde parmak basan, bu hayatî konuyu 
programına almak suretiyle tescil eden Hükü
meti, gösterdiği basiretten dolayı, şu konuşma, 
vesilesiyle de tebrik etmeyi vazife bilirim. Okul
larımıza nıedburî ahlâk derslerinin konulması 
'büyük bir hadise,•millî hayatımızda bir dönüm 
noktasıdır. 

İlk defa bu Hükümet memleketimizdeki ah
lâk buhranını bir vakıa olarak kabul etmiş bu
lunuyor. Ahlâk derslerinin büyük manası bu
dur. Buhranun varlığı kalbini edüımeden halledil
mesinin düşünülemey ereği meydandadır. Mese
leyi teşhis eden hükümetin, halline de muvaf
fak olmasını temenni ederiz. 

Milletçe arzu edilen tarzda okutulmasını te
menni •ettiğimiz ahlâk derslerinin, bundan böy
le gelecek bütün hükümetler tarafından devam 
ettirileceğine inanıyoruz. 

Kbnıııya. ilk defa panmiak basma şerefinin 
O. H. P. - M. ,S. P. Koalisyon Hükümetine ait 
lolduğunaı kaydettikten sonra, yapıcı olmaktan 
öte bir mana taşımayan bir noksanı belirtmek 
istiyoruını. 

'Dersin adı sadece «Ahlâk» değil, «Millî Ah
lâk,»1 olmalıydı; böyle olmak zorunda idi. Hükü
met Programında millî ahlâkın tarif edildiği 
bellidir. Bizce konu, herhangi bir yanlış anlama
ya fırsat vermeyecek bir açıldıkla ifade edilmiş
tir. Biz burada dersin adının millî ahlâk olarak 
tespitinde kanuna da uygunluk bulunduğuna 
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işaret etmek istiyoruz. Zira, Millî Eğitim Te
mel Kanununun 23 ncü maddesinde «Her Türk 
çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli te
mel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları ka
zandırmak; onu, millî ahlâk anlayışına göre 
yetiştirmek» derken; keza 10 ncu maddesinde 
de «Millî ahlâk ve millî kültürün bozulup yoz
laşmadan kendimize has şekliyle muhafaza edil
mesi gerektiğine» işaret ederken, «millî ahlâk» 
özel tabirini kullanmış bulunmaktadır. 

Millî ahlâk, özel tabir olarak kanunılairımıza 
geçmiştir. Bakanlıktan, Hükümet Programınım 
vasıf-Iarıyle tespit etmiş olduğu bu dersin adı
nın kanunen de tescil edilmiş şekliyle «Millî 
ahlâk» olarak konmasını, müfredatının da ona 
göre tanzim edilmesini bekliyoruz. 

-Dokuzuncu Millî Eğitim Şûrasına sunulımak 
üzere hazırlanan taslakta, dersin adı sadece 
«Ahlâk,»1 oCara'k görünmektedir. Demek oluyor 
ki, Hükümelt Programında dersin adının sade
ce «Ahlâk» olarak geçmiş olması bazı yanlış 
kabul edişlere ŝ elbep olmuş bulunuyor. Konuya 
dokunuşumuzun sehebi de budur. 

•Söz konusu dersin muhtelif filozofların gö
rüşlerini münakaşa eden bir felsefî bahis olarak 
'okutulamayacağı; örf âdeit, anane, millî kültür 
ve nıiıllî hasletlerimizi benimsetip yaşatacak bir 
ders olarak okutulacağı zarureti meydandadır. 

Din eğitimi : Din eğitimi konusunda düşün
celerimiz şöyledir. Din eğitimimiz, Anayasamı
zın, Tevhidi Tedrisat Kanununun, Millî Eğitim 
Temel Kanunu ve bunlara paralel diğer kanun
larımızın teminatı ailtında devlet eliyle yürültnl-
mefete, devletin gözetimi ve -denetimi altında ya
pılmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, inanmak ihtiyaç
tır. Bu ihtiyacı nefsinde duymayan tek fert 
yoktur. Çünkü insanın yapısı, yaratılışı böyle
dir; hilkatinin icabıdır inanmak. Bu hüküm bi
ze ait değil, tarihe, sosyolojiye ve ilme aittir. 
Bir münkirin inkârı, inanmadığına, böyle bir 
ihtiyaç içinde bulunmadığına değil, belki kar
şısındakinin inandığının tersine bir ş'eye inan
dığına, bir bâtıla bel bağladığına delâlet etmek
tedir. Batıla inanmak, inanma ihtiyacının yok
luğu manasına değil, varlığına ve fakat ters is
tikamette tezahür ettiğine delâlet eder. 

Genel tarife göre elin, îmanın müesseseleş
miş adıdır. Millet olarak dinimiz. Dinî îslâmdrr 

ve Allah'ın lütfü kelemidir. Memleketimizde 
din eğitimini lüzumsuz bulanlar, lâiklik ilkesine 
aykırı bulanlar var; az da olsa var. Peşinen arz 
edelim ki bütün Müslümanlar gibi, biz de bu 
tarz düşünenlere kızmıyor, gücenmiyoruz. Din
darları kızdıran, çileden çıkaran, onları nefis 
müdafaasına meobur eden husus, lâiklik ilkesi
nin dinsizlik manasına alınıp, dindarın vicdanı 
üzerinde bir tahakküm vasıtası olarak kullanıl
masıdır. 

Dinsizliğin suç olmadığı bu vatanda, bütün 
dünyada fazilet olarak kabul edilen dindarlık 
onun öğretilmesi elbette suç olamiazdı. Nitekim 
Anayasa 10 ncu maddesiyle Devlete, ferdin hem 
maddî, hem de manevî varlığının geliştirilimesi-
ni vazife olarak yüklemiş buılunuyor. Demek 
oluyor ki. Devlet kendi göz'etimi ve denetimi 
altında Müsiümanm öğrenme ve eğitillme ihti
yacına karşılamak borandadır. Şimdi müsaade
nizle bu fırsatı değerlendirerek, lâiklik hakkın
daki düşüne elerimizi arz edeceğiz. 

Lâiklik, dünya lügatlarmda, «Büyük Fransız 
İhtilâlinin kötü bir mirasıdır» şeklinde yapılan 
tarif ile, «Din işlerinin devlet, işlerinden ayrıl-
.mıası»1 şeklinde yapılan bizdeki tarif arasında 
çok değişlik manalarda kullanılmıştır. Şu 
bir hakikat ki, söz konusu tariflerin hiç birisin
de, lâiklik, dinsizlik manasına gelmemektedir. 

Sırası gelmişken bir ,'tarihî yanılgıyı düzelt
im ek zorundayız. Lâiklik hakkında yukarıda arz 
ettiğim anlayış, yani din işlleriyle Devlet işleri
nin ayrı olduğu şeklindeki yapılan tarif (ki, 
okulılarımızda halen böyle öğretillmekltedir; biz
lere de böyle öğretilmiştir) realiteye, başta 
Anayasa olmak üzere kanunlarımıza uymamak
tadır. Zira bizde, Devlet işleriyle din işleri ayrı 
değildir. İşte, Diyanet Teşkilâtı Devletindir, 
din adamları Devlet memurlarıdır; işte, din eği-
itimi teşkilâtı Devlet teşkilâtıdır; Devlet me-
mm'lai'iyle yürütülür. Bu seibeple, yanlış yapı
lan öğretimin düzeltilmesi gerektiğine kaniiz. 

Tekrar konuya dönüyorum. Lâiklik, din 
hürriyeti demektir. Kimsenin başkasının dinine, 
îmanına müdahale etmemesi demektir. Din hür
riyeti, herkesin inandığı dinin ibadet ve âyinle
rini serbestçe yapaibiılmesi, hiçibir baskı, hakaret, 
işkence, istihzaya maruz kalmaması ve bu hakla
rının kanunî teminat altında bulundurulması 
demektir. 
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Bazlılarının iddia ettiği gibi, bir memlekette 
ibadet yerlerinin açık olması, orada kâmil ma
nada din hürriyetinin varlığına yeter delil sa
yılamaz. Din lıürriy etinin ölçüsü, öğrenme ve 
öğretme hakkının neşir ve telkin hakkının var
lığıdır. 

'Sayın milletvekilleri, Hükümet Prograımın-
da müjdesi verilen başka bir hususa, meslek 
okullarının birinci devresinin açılmasına, birer 
meslek okulu olmaları haseJbiyle imam hatip 
o kullarım m birinci devrelerinin açılması konu
suna ıgeçiyorum. 

Hükümet Programında aynen, «Halle yardı-
ınııyle yapılıp da bugüne kadar öğrenime açıl
mamış bulunan okul binaları, yapılış maksat-
1. arın a uygun olarak 'biran önce hizmete açıla-
ca ktır » d eniılim ekt edi r. 

îmanı hatip okulları halkımızın kendi1 elliyle 
yaptığı, eğitim hizmetlerine bu kanalla büyük 
ölçüde katkıda bulunduğu okullardır. îmam 
hatip okullarının birinci devrelerinin kaldırıl
ması yolunda Sekizinci Millî Eğitim Şûrasına 
takaddüm eden yıllarda başlayan çalışmalar Se
kisine! Millî Eğitim Şûrasında, millî eğitimde 
öngörülen sistem değişikliği' gerekçe gösterile
rek, diğer .meslek okullarının birinci d evrele
riyle beraber elden çıktı. 

Hallbuki, İkinci Beş Yıllık Plan imam hatip 
okullarıy'le ebe okullarının, özellikleri dolay isiy
le ilkokula dayalı olmaları gerektiğini âmir bu
lunuyor. 

Sekizinci Millî Eğitim Şûrasından sonra top
lanan, bir nevi meslek şûralsı üyelerinin Devlet 
Planlama Teşkilâtı temsilcileriyle beralber Ba
kanlık görüşünün karşısında 'bütün güçleriyle 
direnmeleri, Bakanlığın takdirlerini değiştirme
ye kâfi gelmedi. Bakanlık takdirini kullandı ve 
imam hatip okulllarının birinri devreleri kapa
tıldı. Arkasından, imam hatip okulllarının öğ
renci sayısı süratle azaldı. Halen de, imama ha
tip okullarının ikinci devrelerinin ve buna bağ
lı, olarak Yüksek İslâm Enstitülerinin de kapa
tılmasına müncer olacak öğrenci azalması sü
ratle devam etmektedir. Bu durumu ortaya 
koymaktan maksadımız bir tartışma acımak ve
ya biir suçlama yapmak değil, konuya dikkat 
çekmek içindir. 

•Sayım imiililetvekilleri, imam hatip okulları 
yaşamak zorundadır; yaşatılmak zorundadır. 
Çünkü 'bu, bir yandan Anayasa, bir yandan da 

milletçe duyulan ihtiyacın gereğidir. Anayasa
mızın 1:53 ncü maddesi, Anayasaya aykırılığı 
iddia edilmesi münikün olmayan devrim kanun
larını sıralamıiş, birinci sıraya da 3 Mart ve 
1340 tarih ve 43Ö sayılı Tevhidi Tedrisat Kanu
nunu koymuştur. 

Anayasa ile .muhafaza edilen Tevhidi Tedri
sat Kanununun 4 ncü maddesi aynen şöyledir : 
«Maarif Vekâleti, yüksek dimiyat mütehassıs
ları yetiştirmek üzere darülfünunda bir İlahi
yat Fakültesi tesis ve imamet ve hitabet gibi 
hidematı dinîyenin ifası vazifesi ile mükellef 
memurların yetişmesi için de ayrı mektepler kü-
şad edecektir»1 demektedir. 

Açıkça görülüyor ki, Tevhidi Tedrisat Ka
nunu Millî Eğitim Bakanlığına direktif veren, 
onu üniversitede yüksek din mütehassısları ye
tiştirmek üzere bir ilahiyat fakültesi kurmak, 
ıbunun dışında da 'milletin din hizmetlerini gör
mek üzere orta seviyede din adamalarımı yetiş
tirecek okulları açmakla vazifeli kılmıştır. Yi
ne görülüyor ki, hükümeltler, şu sarih, bağlayıcı 
ve emredici kanun hükmü karşısında, imam, ha
tip okulları açma, onları devam ettirme: ve geliş-
itinmeye mecburdur. 

'İkinci devrelerini kastederek, imam hatip 
okullarınm kapatılmadığını, halen mevcut ol
duğunu iddia edecek olanlara; birinci devrele
rinin nerede olduğunu sormak, ikinci devrede
ki öğrenci adedinim daha bugünden 4 yılda % 
05 azaldığını, bu gidişin nereye doğru bir gidiş 
olduğunu keza, sormakla iktifa edere giz. 

Böyle .mühim bir konuyu Hükümet Progra
mına almak suretiyle yaraların sarılmasında ve 
yasaların amir hükümlerinin yerine getirilme
sinde gösterdiği titizlikten dolayı Hükümete te
şekkür etmeyi vazife sayıyoruz, 

Tevhidi Tedrisat Kanunu, yıllarca dinî öğ
retilme engel bir kanun olarak takdim edilmiş, 
yazılmış, söylenmiş ve böylece yayılmıştır. Ka
nunun din eğitimi konusunda hükümetlere yük
lediği vecibeler milletten gizlenmiştir. İşte bu 
ve benzeri acı hakikatler Hükümet Programın
da tarihî yanılgı olarak teşhis ve tespit edilmiş
tir. Biz bu tespitin yıllar boyu hatırlanacak ta
rihî bir tespit 'olduğunu kaydettikten sonra, 
devlet - millet kaynaşmasının, tarihî yanılgıla
rın düzeltilmesine bağlı olduğuna işaretle iktifa 
edeceğiz. 
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İmanı hatip okulları milletimizin rağbet et
tiği, bu sayede millî eğitim davamıza okullar, 
yurtlar yapmak suretiyle maddeten de yardım 
«ttiği okul tipleridir. Biz öyle sanıyoruz ki, Ba-
kanlığımız, millî eğitimimizin ve milletimizin 
maddî ve manevî bütün gücünü sarf e'derek yar
dım etiği böyle bir okul tipini milyonlarca lira 
araştırma masrafları ödeyerek yılarca etmek 
sarf ederek bulmuş olsaydı, netice böyle olma
yacak, İmaim hatip okullarının Bakanlık nezdin-
deki kıymeti çok daha fazla olacaktı. 

'Sayın milletvekilleri, millî klütürümüz açı
sından çok önemli bulduğumuz bir başka konu
ya, yalbancı devlet okulıları konusuna geçiyo
rum. Memleketlimizde Fransız, İngiliz, Alman 
ve saire gibi yabancı devletlere ait olan okul
lar vardır. Bu okulların masrafları ait olduk
ları devletler tarafından karşılanmakta, bu 
okullarda vazifeli Türk öğretmenlerinin ücret
leri de bu devletler tarafından ödenmektedir. 
Hatta bunların çoğu kilise okullarıdır. Bazıları
nın isimleri Saint Jozeph, Saint Pulcherie gibi 
büyük hrtelt'iyan azillerinin! isimlerinden mül-
hem'diır. 

Memleketimizde ayrıca azınlık okulları var : 
Rum,-ermeni, musevi okulları; bunların ilik, or
ta ve liseleri var; bazılarının yüksekleri de var. 
Kastımız bu azınlık okulları değildir. Çünkü, 
bu okullarda azmlı'klarmı kendi çocukları okur, 
bu okullarda kendi dinleri öğretilir. Biz, Türk 
Müslüman çocuğu okutan ecnebi okullardan 
bahsediyoruz. 

Muhteremi milletvekilleri, bu okullarda oku
yan çocuklar Müslüman Türk çocuklarıdır. Bu 
okullarda, okulun ait olduğu devletin kültürü
nün aşılanmak istenmesi; örf, âidet ve ananele
rinin öğretilimek istenmesi gayet tabiîdir. Mah
dut derslerin dışındaki bütün ders öğretmenle
ri <ecnelbidir. Öğrenciyi bizim istediğimiz gibi 
ye'tiştirımek isteseler de yapamazlar, ellerinden 
gelmez. Bir misal arz edeceğim; kilisenin dinî 
.günü, meselâ paskalya dolayımı ile sizlerin Sa
rat JbısepibAle okuyan yavrularınız tatile girer; 
çünkü kilisenin bayramıdır. Haydarpaşa Lise
linde yahut hemen bitişiğindeki Maarif Kole
jinde okuyan yavrularımız iıse derslerine devam 
ederler; onların tatili değildir. 

Bu durumda bu okulların bağrımızda ne gi
bi bir (mecburiyetle yaşadığı, millî varlığımıza 

ne gibi bir katkıda bulunduklarını düşünıneye 
değer buluyoruz. Bakanlığımız kanunî açıdan 
bu durumu Tevhidi Tedrisatla bağdaştırabili
yor mu? Millî eğitim açısından bu okulları ve 
yaptıkları eğitim ve öğretimi, eğitim sistemimi
zin neresinde mütalâa ediyor? Bunlar ve bun
lara benzer daha bir çok sorunların cevabını 
Sayım Balkandan ayrıca yazılı olarak rica ede
ceğiz. 

Çocuklarını bu ' okullara gönderen velilere 
bir ölçüde hak veriyoruz. Çocuklara gelince; 
onlar esasen masumdur. Veli, bir lisanın bir is
tikbâl temin ettiği memleketimizde çocuğunu bu 
okullara 'göndermekte yarar görüyor, hatta ka
yıt için kilise vakfına 1.0 000 ilâ 15 0K)Ö lira 
gilbi paralar ödendiği de kulağımıza geldi. Bir 
lisan karşılığında neleri kaybettiğini bilmemesi 
veli için normal sayılabilir; ancak Bakanlığı
mıza bu konuda büyük mesuliyetler düştüğünü 
hatırlatmak vazifemiz; konu üzerine şimdiye 
kadar olandan daha çok, daha büyük bir titiz
likte eğilmesini istemek de hakkımızdır. 

Sayın milletvekilleri, bir de dil davamız var. 
Tür'kiye Devletinin resmî dili Türkçedir. Ana
yasanın 3 ııcü maddesi bunu şöyle bir bütünlük 
içinde tespit etmiş bulunuyor : «Türkiye Dev
leti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 

Resmî dil Türkçedir. 

Başkent Ankara'dı».» 

Bize göre dil bir devlet işidir. Devletin dile 
sahip çıkması şartt ır ; başıboş bırakması müm
kün değildir. Bu işin sahibi Millî Eğitim Ba
kanlığı olmalıdır. Nitekim, Millî Eğitim Temel 
Kanunun 10 ncu maddesi dili, «Millî birlik ve 
bütünlüğün temel unsurlarından biri» olarak 
niteledikten sonra; «Dilin, eğitimin her kade
mesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa ka
çılmadan öğretilmesinin» üzerinde duruyor, 
sonra da aynen, «Çağdaş eğitim ve bilimi dili 
hallinde zenginleşmesine çalışır ve. bu maksatla 
Millî Eğitim. Bakanlığınca gereken tedbirler» 
alınır»1 diyor. Bu bapta Millî Eğitim Bakanlığı
nın hailen herhangi bir tedbiri olduğunu sanmı
yoruz. Konu, şalhıslarm mesuliyetlerine bırakıl
mış durumdadır. 

'Talim Terbiye Dairesi herhangi bir ders ki
tabını dil bakımımdan geri çevirirken hangi kıs
taslara göre reddettiğini, bir diğerini kabul 
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edenken de yine hangi kıstaslara göre kabul et
tiğini ancak şahsî düşüncelere göre izah etmek
tedir. 

.Bakanlığımızdan, gerekli çalışmalar yapa
rak dil konusundaki son sözü ilme teslim etme
sini bekliyoruz. Sırası gelmişken a.rz edelim, 
üniversitelerimizin Anadolu'ya yayılmasını se
vinçle .karşılıyoruz. Bu türlü gayretlerin Türk 
diline de hizmet edeceğine de inanıyoruz. Türk 
dilinin gelişip olgunlaşması için teminat kabul' 
•ediyoruz. 

Yeri gelmişken söyleyelim, Anadolu'da ku
rulacak üniversitelerin Türk dilinden başka bir 
dille tedrisat yapmasına şiddetle karşıyız. 

Her derecedeki okul müfredatları, ders ki
tapları, teftiş konusu, disiplin işleri ve benzeri 
konulardaki görüş] erimizi zamanlımızın müsaa-
desizliği sebelbi ile başka bir fırsata bırakarak, 
yasalara aykırılığını tespit ettiğimiz bazı ba
kanlık tasarruflarına dikkat çekip, sözlerimizi 
bağlamak istiyoruz. 

Haleni pek azı hariç, liselerimizde din dersle
ri narana! günlük programın dışında, ya akşam 
paydosundan sonra, da ya öğle teneffüsünde 
okutulmaktadır. Din dersine girmeyen öğren
ciler evlerine dönerlerken, din dersi alan öğren
ciler de derse girmektedirler; yahut öğle pay
dosunda bir kısıım öğrenciler yemeklerini yiyip 
oynarlarken, din dersi alan çocuklar derse gi
rerler. Şu durumda liselerde din dersi okumak, 
sanki cezalı olmaktır. Din dersi okuyan çocu
ğun, ders günü diğer arkadaşlarıyıle beraber 
yemek yiyip oynamaya, ya da onlarla beralber 
evime dönmeye hakkı yoktur. Yalnız öğrenci ol
sa neyse, öğretmen de aynı durumdadır. O da 
Sanki cezalıdır; mesai bittikten sonra ders yap
maya niiec'burdur. Küçüklüğümüzde okullarda 
böyle bir ceza usulü vardı, yaramazlık yapan 
öğrencileri norma] paydos zamanında arkadaş-
I aniyle benalber bırakmazlar, okulda alakoya.r-
lardı, bu tesirli bir ceza usulü idi. 

Din dersi öğretmenleri, bu dersi okuyan öğ
renciler bu cezaya acalba neden müstahaktırlar ? 
Şimdi soralım, bu tip uygulama eğitim ve öğre
timin hangi ilkesine, kanunılarımızın ve yönet
meliklerimizin hangi maddesine dayanarak böy
ledir. Biz öyle zannediyoruz ki, .millî eğitimin 
bütün ilkeleri, Bakanlığın bu konudaki uygula-
anasını reddediyor. Sayın Bakandan bu garip 

durumun düzeltilmesini bekliyoruz. Herhangi 
'bir engeli yok, talim terbiye bu konuda vaktiy
le yaptığı hatayı düzeltti, din dersini program 
dışına koyduran kararımı çok &w>&\ kaldırdı ge
rekirse tarih ve numarasını dalhi verelbiliriz. Bu 
ters uygulamaya en kısa zamanda son verilme'-
sînıi; dersten, öğretmen ve öğrenciden yana ol
maktan daha çok, Bakanlıktan yana olduğumuz 
için istiyoruz. 

Bir başka tasarrufa daha dikkat çekmek is-
tiyorumı; halen orta, lise ve dengi okul imtihan
larına okul dışından giren genç, ihtiyar, kadın 
erkek binlerce vatanldaşınıız var. Bunlar bilais
tisna öğrencilik çağını geçirmiş, öğrenci olma
ları mümkün olmayan vatandaşlarımızdır. Bun
ların, sıral animizi, sınıflarımızı işigal etmeden, 
devlete masraf tahmil etmeden kendilerini ye-
tiştinmiş olmaları kıvanç vericidir. Bunların 
sayılarının çokluğu millî eğitimin zaferidir, biz
ce bu manaya gelir. Aralarında sakaıllıllar, şal
varlılar, başı örtülü hanımlar, kızlar vardır. 
Kıyafet meciburiyeti yok, çünkü öğrenci değil
dirler. Çoluk çocuk saihilbi bir ihtiyara öğrenci 
yakası taktırmayı elbette uygun bulmamıştır 
mevzuatımız. Yıllardır böyle devam ederken, 
iki yıldan bu yana başörtülü hanımılar, kızlar 
okul dışından imtihana alınmamaktadırlar, mü
racaatları kalbul edilmemektedir. Boasında, ba
zen alışmış olduğu için, bazen de dinî inancı se-
Ibe'biyle bir örtü vardır diye diploma alma hak
kından mahrum edilmiş bulunuyorlar. 

Okuma hakkını, diploma alma hakkını ka
nunlarımız en ağır eczalara çarptırılanllardan 
dahi esirgeniıeımiştir. Süngülü jandarmalar ne
zaketinde, okul dışından imtihan veren mah
kûmları hatırlıyoruz. Bir hanımın başını ört
mesi, yıllarca harcadığı emeği bir dilploima ile 
değerlendirme hakkına (engeli olamaz. Bu hak
ikin gaspedilmesi, insan hak ve hürriyetlerini 
(teminat altına alan bütün yasalara zıt bir tasar
ruftur ve yinle Bakanlıktan yana olduğumuz 
içindir ki, antidemokratik ve haksız bir tamîınre 
dayanan bu uygulamaya son verilmesini Sayın 
Bakandan bekliyoruz. 

Üniversiteler konusundaki düşüncelerimizi 
arz ediyorum. 

iSayın Başkan, sayın milletvekilleri, ilime 
kıymet, ona teslimiyet, ilim adamına hürmet 
ve sevgi, bu yüce milletin fıtratında mevcut 
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ıbir haslettir, övülmeye değer bir meziyettir. 
Bu sebeple, üniversitelerimiz milletimizin gö
zünde her zaman büyük olmuştur. Her türlü 
gelişmesini sevinçle karşıladığımız üniversitele
rimizin memleket ihtiyacına cevap verebilmek 
için çoğalma ve yurt sathına yayılma gayreti 
içinde bulunduklarımı memnuniyetle takip edi
yoruz. 

'Mevcut üniversitelerimiz bir yandan ihti}7a-
ca cevap vermezken, bir yandan da yurt sat
hımda dengesiz bir dağılım arz etmekte, muay
yen merkezlerde toplanmış bulunmaktadır. Ha
len durum böyledir. Gerçekten, üniversite 
gençliği ile ilgili birçok problemi bu dengesiz 
dağılışa, üniversitelerin muayyen merkezlerde 
toplanmış olmasına bağlamak mümkündür. Üni
versitelerimizin yurt sathına yayılması, halka 
açılmasına da fırsat verecektir. Yukarıda arz 
ettiğimiz gibi, halkımızın gözünde daima bü
yük olan üniversitelerin bu teveccühe mukabe
le vazifeleri vardır. Bu konuda Ege Üniver
sitesinin, «Ege üniversitesi konferanslarla 
halkın hizmetinde» sloganı ile bir yeni kuru
luşa doğru yönelmesini memnuniyetle karşılı
yoruz. 

Üniversite ve akademilerimizin, topyekûn 
yüksek öğretim müesseselerimizin, millet ola-
raik ve Devlet olarak kendilerinden beklediği
miz çeşitli hizmetlere mukabil, çeşitli talepleri
nin olması talbiîdir. İlim adamı yetiştirmek, 
araştırmalar yapmak, tesisler, kurmak, dışı
mızdaki ilmî gelişmeleri takip edip memleketi
mize mal etmek gibi birçok hizmet itiraf et
mek lâzım ki, büyük ölçüde paraya bağlıdır. 
Ancak, maddî imkân yegâne çare değil, mad
dî imkânsızlık da yegâne engel değildir. Bir 
misal arz edeceğim; kıymetli üniversite yayın
lan vardır. Bunlar, teşkilâtsızlık sebebiyle 
dağıtılamıyor, ihtiyaç sahibinin eline ulaştı
rılamıyor. İlim adımı emek veriyor; Devlet, 
parasını veriyor, kitaplar basılıyor, neticede 
fakültelerin depolarında çürümeye terk edili
yor. Halen fakültelerimizin birçoklarının de
poları böyle ilmî eserlerle tıka basa doludur. 
İlmî eserleri baiSilmış olduğu halde piyasada 
bulmak mümkün değildir. Çünkü, üniversite
lerin bunları piyasaya arz edecek teşkilâtları 
yoktur. Fakültesinden mezun . olan bir genç, 
uzun yıllar fakültesinin ilmî neşriyatından ha

berdar olamaz. Onları alabilmek için ta şe
hirlerarası seyalhat yapıp, fakültesine kadar 
gelmesi gerekir. Demek oluyor ki, bazı hiz
metlerin görülememişi organize noksanlığından 
ileri gelmektedir. Söz buraya gelmişken, bizce 
büyük ölçüde ehemmiyet taşıyan bir konuya 
daha dokunmak istiyorum. 

Üniversiteler, istenilen ölçüde halka açılama
dığı gibi, kendi mezunları ile de ilgilenome-
mektedirler. Bilfarz yirmi yıl evvel, otuz yıl 
evvel tıp fakültesinden mezun olan bir doktor, 
Ihâlâ yirmi otuz yıl evvelki bilgileri ile haşha
şadır. İstisnalar bir tarafa bırakılırsa, .genel 
durum böyledir. O bilgiler ile doktorluk yap
maktadır. 

Üniversitenin, her konuda mensuplarını ta
kip etme imkânı yoktur. Böyle bir mekanizma
ya sahip değildir. Onun bu hali, çocuğunu do
ğurduktan sonra kendi halinıe bırafcan ananın 
haline benziyor. İlmî gelişmeleri, yeni buluş
ları bir plan 'dahilinde kurslar, seminerler ter
tip ederek mezunlarına aktarmasını mumklün 
'kılacak bir teşkilâta kavuşturulması gerektiği
ne kaniiz. 

Üniversite öğretim üyelerimin beynelmilel 
konigre, konferans, sempozyum, seminer gibi 
ilmî toplantılara katılabilmelerini ve yurt dışın
da araştırmalarda bulunabilmelerini temin ede-
ce'k ödeneklerin kısılmasına asla razı değiliz. 
Bu seyahatleri turistik maksatlara izafe eden 
knaâte katılmıyoruz. Yurt dışındaki ilim ve 
tekniğin yurda aktarılmasının başka yolu yok
tur. Bu konuda yapılan % 25 kısıtlamayı doğ
ru bulmuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, üniversite .gençliği
nin, «öğrenme, barınma, beslenme, boş za
manlarını değerlendirme, sağlık» olarak özet
leyebileceğimiz problemlerinden, bugün için 
beslenme ev sağlık konusu, kanaatimizce diğer 
ihtiyaçlar arasında önplamı işgal ediyor. Bes
lenme konusunda üniversitelere Devletçe: yapı
lan yardımların tek elde birleştirilerek muh
telif semtlerde üniversite lokantaları tesis et
mek suretiyle daha iyi değerlendirileceğinle 
inanıyoruz. Medikasosyal merkezlerinin halen 
görmekte oldukları hizmetleri küçümısememek-
le beralber, kâfi bulmuyoruz. Her üniversite
de bu tip merkezlerim kurulması ve mevcutla
rının geliştirilmesi gerekmdktedir. 

— 149 — 
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Muhterem milletvekilleri, şu vesile ile arz 
edelim ki, üniversitelerimizden kendi eğitim 
problemlerinin yanında Millî Eğitim Bakanlığı
nın mesuliyet sahasına giren eğitim meseleleri 
hakkında da ilmî çalışmalar bekliyoruz. Gü-
ınıümüzde, eğitimin küçük büyük bütün mese
leleri ilpıin konusudur. İleri memleketlerde-
eğitimin bütün problemlileri, ilim kürsülerinde 
yapılan ciddî araştırma ve çalışmalar sonucun
da çözümlenme'ktedir. Memleketimizde durum 
başkadır. Üniversitelerimiz kürsülerinin bu 
konu ile ilgili çalışmalarının yeterli olduğunu 
Söylemek, müstakil bir eğitim fakültesinin var
lığıma rağmen, güç olsa gerek. Bunun sebebi 
bizce koordinasyon zaafıdır. 

Üniversitelerimiz özerkti]'; dolaıyısıyle, Mil
lî Eğitim Bakanlığının mesuliyet dairesine gi
ren konulardan doğan problemler, kendilerini 
doğrudan doğruya tazyik etmemektedir. Mil
lî Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler arasında 
olması gerektiğine inandığımız sıkı işbirliği, 
mevzuatımızdaki boşluk sebebiyle mümkün ola
mamaktadır. Üniversitelerin Bakanlıktan in
tikal eden işlere «Hayır» dediğini sanmıyoruz. 
Ne var ki, eğitimin ilmî araştırmaları gerek
tiren konularımda karşılıklı mecburiyetlerle 
bağlı bulunduklarını söylemek de mümkün 
değildir. Bu vesileyle Sayın Bakamımızdan ri
camız odur ki, bir yanidan Bakanlığın bünye
sinde mevcut kıymetli elemanları, ilim adam
larını günlük işlerin ağırlığından kurtarıp, 
eğitimimizin problemleri konusunda ilmî çalış
ma yapma imkânına kavuştursunlar; öte yan
dan da, üniversitelerle Bakanlık arasında sı
kı işbirliğini mümkün kılacak mevzuatı getir
sinler. 

Bir yandan üniversitelerimizi, bir yandan 
da Bakanlığı ilgilendiren bir başka konuya kı
saca da olsa dokunmakta fayda mülâhaza edi
yoruz. Yıllar boyu, meslek okulu mezunları
na üniversite imtihanlarına girme konusunda 
kıskanç davranılmış olması, muayyen üniver
siteler dışnudakilerinin, meslek okulu mezunla
rını imtihanlarına kabul etmemeleri, meslek 
okullarıma rağbeti azaltmıştır. Bu yıl bâzı üni
versitelerimizin daha kapılarını meslek okulu 
mezunlarına açmasını, meslekî öğretime hiz
met kabul ediyoruz. 1968 yılımda Orta - Do
ğu Teiknik Üniversitesi hayırlı bir karar aldı, 

bütün meslek okulu mezunlarını imtihanlarına 
kabul etti. Bunlar arasından yalnız imam - ha
tip lisesi mezunlarımı ayırdı, onları kabul et
medi. O zamlan imam - hatip lisesi mezunları, 
«kendilerinin, bu vatanın evlâdı olup olmadık
larını bizden» sordular. Orta - Doğu Teknik 
Üniversitesinin, o zaman, vatan evlâdının biri
mi diğerinden nasıl ayırt edebildiğini biz bugün 
ide bilmiyoruz. Devlet imkânlarının, betahsis 
bir okul mezunlarından esirgenmesinin sebebi
ni keza bugün de bilmiyoruz? Bu sudi hatıra
yı böylece kaydettikten sonra, meslek okulla
rına itibar kazandırmak hususumda üniversite
lere görevler düştüğüne inanıyoruz ve bekliyo
ruz. 

Muhterem milletvekilleri, ünivresitelerim 
özerkliği konusunda yıllardır yapılan tartışma
lar yeniden haşlama istidadı göstermektedir. 
Kanaatimiz odur ki, hiçbir Devlet kuruluşu, 
Devletten daha özerk olamaz. Hiçbir Devlet 
kuruluşu, Devlete ait yetkileri Devletten daha 
ileri safhada kullanamaz. Eğer Devlet özerk-
se, bütün Devlet müesseisıeıleri bundan gerekti
ği payı alacaktır. Bu payın miktarını Devlet 
•tayin eder, kanunlar tayin eder. .Aksi halde, 
Devlet içimde Devlet olur, Devlet çoğalır. 

Üniversiteler ilim yuvalan olduğuna göre, 
üniversite özerkliğini; iJim adamının, kürsü
sünden kendi ilim dalı ile ilgili her türlü ka
naatini söylerken, üzerinde hiçbir baskı his
setmemesi, bu konuda her türlü teminata, ra
hatlığa kavuşması manasıma anlıyoruz. Bir 
vatandaş olarak İlim adamının, siyasî veya 
ideolojik teıreihleri elbette olacaktır. Bu ne 
kadar tabiî hakkı ise, çeşitli siyasî kanaat
lere sahip gençlerin karşısında tarafsız olmak 
da, o kadar tabiî vazifesidir. Bir ilim adamı
nın ilmî konuları ortaya koyarken, onları oku
turken, ilmî tarafsızlıktan ayrılarak araya si
yasî tercihini sokmasını özerklikle bağdaşır bul
muyoruz. Özerklik, ilim adamının şahsında 
tecellî eder. Bir ilim adamının ilmî hakikatle
ri öğretirken araya siyasî veya ideolojik ter
cihlerini koyması, kendisine ait fazileti kat
letmesi manasına gelir. 

iSayın Başkam, sayın milletvekilleri, Millî 
Eğitim Bakanlığı ve üniversiteleriimiz bütçele
ri üzerindeki Millî Selâmet Partisi Grupunum 
görüşlerini arz etmiş bulunuyorum. 
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Bütçelerimize olumlu oy vereceğiz. 
Memlektimize, Millî Eğitim Bakanlığına, 

üniversite] erimize hayırlı olmasını temenni eder, 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkul. 
•Millî Selâmet Partisi Grupu adına ikinci 

Sözcü Sayın Ali Acar, buyurunuz .efendim. 
ıSayın Acar, ikmal edeceğiniz 13 dakikadır. 

Ona göre ayarlamanızı rica ederim. 
M. S. P. GRUPU ADINA ALİ ACAR (Sam-

ısun) — Sayın Başkan, 'muhterem milletvekil
leri ; 

Benden önce konuşan muhterem sözcümüz, 
partimizin, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniver
sitelerimiz üzerindeki görüşlerini ariz amik 
burada dile getirdiler. 

Bendeniz sizlere burada, millî eğitimimizin 
anakarakterisitiği üzerinde birkaç söz söylemek 
üzere çıkmış bulunmaktayım. 

Muhteremi milletvekilleri, kalkınma gayre
tinde ve. yolunda olan memleketimizde eğitimin 
önemi; insanın, hava, su ve gıda maddeleri
ne olan ihtiyacından az olmasa gerektir. Şu 
halde acaba, eğitimin asıl görevi, asıl mak
sadı, hedefi ve yönü nedir? Eğitim kurum
lan da, müesseseleri de, diğer içtimaî mües
seseler gibi cemiyetin ihtiyaçlarına cevap ver
diği müddetçe yaşamakta, cemiyetin ihtiyacı
na cevap vermediği zaman içerisinde, kendi 
halinde, atalet içerisinde ölüp gitmektedir. 

Şu halde muhterem milletvekilleri, eğitim 
müesseselerinin bu değişiklik ifade eden karek-
teristiğinin en önemli bir anaproblemi ile kar
şı karşıya bulunmaktayız. Bu anaproblem de, 
«Eğitimin görevi nedir?» sorusudur. Eğitimini 
görevi, bütün eğitimcilerin ve bu konuda hiz
met yürüten şahısların ve bilginlerin tarif ve 
izanlarına göre iki ananoktada ve konuda top-
lanımakıtadır. 

Birincisi; eğitimin görevi, cemiyetin fertle
rinin, o milletin, gelecekte daha mesut ve 
rahat bir hayat yaşamalarını sağlamak için 
ekoniomîk, teknolojik ve sosyolojik yeni ge
lişmelerin, yeni icatların takibini yapmak ve 
bunları gelecek nesillere ve kuşaklara aktar
maktır. Demek oluyor ki, eğitimin birinci 
görevi, nesilleri ve cemiyetleri gelecekteki tek
nolojik, sosyolojik ve içtimaî gelişmeleri takip 
letmek suretiyle, bunları mutlak surette kendi 
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1 bünyesinde barındırdığı insanlara aktarmak-
j tır. 

İkincisi ise, o cemiyetin ve milletin, millî 
ve manevî değerlerini, millî ahlâk ve örfünü 
gelecek nesillere aktarmak ve o milletin sürek-

| liliğini tarih boyunca devam ettirmektir. 
Eğer bir eğitim kurumu bu iki görevinden1 

birisini ihmal ediyorsa, yani bir taraftan dünya
nın hızla ilerleyen teknolojik gelişmesini, sos
yal bünyesini takip edemiyorsa; öbür taraftan 
da, içinde bulunduğu millî değerlerini, ahlâ
kını, örfünü ve harsını genç nesillere aktara-

j mıyorsa, bu tcğitim kendini ayakta tutan iki 
temel unsuru ihmal etmiş ve hatta imha etmiş 
demektir. 

Şu halde sayın milletvekilleri, acaba, eği
tim birinci görevini ihmal ederse nasıl bir tab-

I lo ile karşı karşıya geliriz? Şu tablo ile kar-
| şılaşırız: Eğer, bir eğitim kurumu ilköğreti

minden üniversitesine ve hatta üniversite üstü 
ihtisas kısımlarına kadar teknolojik gelişımeyi 

i ve o bünyeyi takip edemiyorsa, o memleket ge-
I riler ve teknolojik yönden ilerlemiş olan ilmî 
| vetireler üzerinde ^gelişmeleri kaydetmiş olan 
i ileri memleketlerin kendisi hakkındaki kara

rma ve göstereceği yola rıza göstermek mecbu
riyetinde kalır, memleketimizde olduğu gibi. 
Ve biliyorsunuz ki, teknolojik yönden ilerle
miş olan memleketlerin, geri kalmış olan mem-

I löketler hakkında vermiş oldukları kararların 
temyizi de kabil değildir. İtiraz edecek hiçibir 

I merci de bulamazsınız. 
İkinci görervini ihmal ettiği takdirde ise; ya

ni, bir memleketin millî âdetini, örfünü, ah
lâkını ve yaşayışını gençlerine aktarmakta ata-

I let gösteren ve hatta bu konuda hiçibir hasssasi-
| yet takip etmeyen bir eğitim düzeni ve sistemi; 
! o memleket de farklı zihniyetlerin ve düşünü

lerin peşinde koşan ve böylece çeşitli görüntü
ler meydana getiren nesiller meydana »getirir, 
Memleketimizde olduğu gibi. 

Muhterem kardeşlerimiz, tarih, eğitimin bu 
iki anaunsuruna sadaikat gösteren milletlerin 

| dimdik ayakta kaldığını, bunlara sadakat gös
termeyen milletlerin ise tarih yüzünden sade
ce ismen var olduklarını ispat etmektedir. Yer
yüzünde hiçbir toprak saihibi ve parçası olma
dığı halde, sadece eğitimde takip etmiş oldu-

j ğu temel prensip ve metotlarına sadakatinden 
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ve 'bağlılığından dolayı (bugün Orta Dcğıı'da, 
dünyanın bir nevi mihrak noktası olacak hale 
gelmiş olan İsrail Devleti bıı iki anaımsura, sa
dakat gösterdiği için bugün dünyada varıdır. 
İlk çağdan itibaren yaşatmış olduğu millî duy
gu, millî ülkü, millî mefkuresini ve teknolo
jik gelişmesini kendi milletinin evlatlarına aşı
ladığı ve bu ideali verdiği için, bugün İsrail, 
Orta - Doğumda medenî bir devlet olarak tema
yüz etmiştir ve fa'kat ilk çağdan itibaren Feni
keliler, Sümerler, Hititler giıbi devletler, eği
timin anatem eli erine inmeyen ve tok yönlü ge
lişme istidadı gösteren devletler, sadece, tari
hin üzerinde te!k devlet olarak vardırlar. 

Şu halde, Millî Selâmet Partisi G-rupu ola
rak bizim görüşümüz odur ki, eğer bir mem
leketin ilerlemesi, yükselmesi, kalkınması ve 
medenî milletler seviyesine erişmesi hakikaten 
ımevzuulbahis ise ve bunda bütün gruplarımız 
sadakat gösteriyorsa, eğitimin şu iki temel un
suruna hep beraber sarılmak ve Sayın Millî 
Eğitim Bakanlığı mensuplarımızın, üniversite
de görevli hocalarımızın da bu konular üzerin
de hassasiyetle durmak mecburiyetleri ve be-
dahati ortadadır. 

'Muhterem arkadaşlar, eğer eğitimimizin 
!bu iki temel unisurunu ihmal edersek ve tekno
lojik yönden millî örf ve âdetlerimizi telkin 
etme yönünden hataya düşersek, memleketi
mizi, maalesef, gelecek nesillere aktarmanın; 
ve milletin devamlılığını sağlamanın imkânı 
yoktur ki milletin devamlılığını sağlayalbİlmek 
ide yine eğitimin kendi sistemi içerisinde bu
lunmakta ve geçmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda, çok ba
riz bir misal var; bundan 100 sene 50̂  sene ve 
ihatta 10 sene öncesine kadar, Uzak Doğuda 
bulunan Hindistan'ın bugün nükleer keşifler1 

seviyesine çıkacağını birisi ilân etse, söylemiş 
olsa idi, aeaha bu görüşe iltifat ve itibar eden 
bir arkadaşımız, bir parlamenter veya bir 
zihniyet sahibi görülebilir ve düşünüldbilir 
miydi? Herkes gülerdi ve fakat gülünecek olan 
'bu hadise, bugün vakıa halinde ortaya gel
miş ve Hindistan nükleer keşifler seviyesinde 
'hizmet yapacak bir devlet haline gelmiştir. 

Şu halde biz, milletimizi ve memleketimizi, 
Ibilhasisa gençliğimizi muayyen br istkaımete yö
neltmek ve onlara genel mânada, memleketin 
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yükselmesi ve ilerlemesi istikametinde birtakım 
idealler ve mefkureler vermek istiyorsak, millî 
eğitim camiası olarak, bütün siyasî gruplar 
olarak ve topyekûn. millet olarak, milletimizin 
'bekasını düşünmeye ve onun istikbalde yapa
cağı hizmetleri beraıberöe telif etmeye ve mey
dana getirmeye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım, maalesef ve ma
atteessüf, Türkiye^mizde 20|0 yıldan beri ta-

-'kip edilen yanlış bir eğitim politikası ile, bu
gün yanlış zihniyetler ve yanlış gruplar tecel
li etmiş ve millî eğitim, iki esas unsurunu ma
alesef idame ettirememiştir. İşte, Cumhuri
yet Halk Partisi ve Millî Selâmet Partisinin1 

müştereken imzalamış oldukları Protokol ve 
Programın muhtevasında bulunan ve memle
ketimizin hem teknolojik yönden, hem de ah
lâkî ve mânevi yönden ilerlemesini temin ve 
teyit edici nitelikte ve vasıfta bulunan husus
ların kaleme alınmış olmasını ve bunların müş
tereken icra safhasına konulacağının müjdeci
si olarak ortaya çıkmasını memnuniyetle kar
şılıyor ve bunların biran evvel tahakkuku isti
kametinde gayret gösterilmesini, özellikle Ba
kanlık mensuplarından istirham ediyoruz. 

'Muhterem arkadaşlar, bu memlekette ger
çek mânada kalkınmanın yolu, metodu, üslu-
t>u ve esası Türk Millî Eğitimini, işsiz adam 
yetiştiren felsefeden kurtarmak ve mutlaka 
'•her insana iş sağlayan birer eğitim kurumu ha
line getirmek icap eder. Elimizdeki bir ista-
tistiikî bligiye ve ilmî bir incelemeye göre, ilk
öğretime giren her 100 çocuktan 18 tanesi an
cak iş bulabilmekte ve bunların 11 tanesi üni
versiteye gitme imkânına saıhip olmaktadır. 
Üniversiteye -giden cıvbir inhanın (iki, (bugün 
üniversitelerimizden mezun olan kardeşlerimizin 
ve gençlerimizin iş bulup bulamadığı konusu 
da münakaşa götürecek bir husustur) en bir 
tanesi oradan mezun olmakta; 7 veya 8 tanesi 
de ortaöğretimden sonra iş bulaıbilmekte ve 
böylece memleketin enerjisi ve büyük bir po
tansiyeli, eğitim kurumu içerisinde (bir ifade 
ile, prodüktif olmayan bir sistem içerisinde) 
yani, yetiştirdiği insana istihdam sahası bula
mayan bir şekil ve statü içerisinde devam et
mektedir. Eğer, Türkiye'nin iktisadî ve eko
nomik yönden insangüoüne olan ihtiyacı da 
nazarı itibara alınmak isteniliyor ve bunların 
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(değerlendirilmesi kabul .ediliyorsa, eğitimimi
zin "bu atalet durumuna son verilmeli ve daha 
ortaokullardan itibaren mesleğe yönelecek ve' 
meslek sahibi olacak insanların yetişmesine im
kânlar hazırlanmalıdır. 

Bu cümleden olmak üzere, ortaokulların tek 
sistem içerisinde birleştirilmıes'i, tekrar bütün 
meslek okullarının ilkokula dayalı hale getiril
mesi konusunu memnuniyetle karşılıyor ve 
memleketimizin potansiyelinin ve iş hacminin 
ve gücünün bu şekilde değerlendirileceğme 
olan inancımızı bir defa daha teyit ve ifade 
ıctmek istiyoruz. 

ıMuhterem arkadaşlar, sözlerimin sonunda 
şunları ifade etmek istiyorum. 

•Eğer biz, Türkiye'yi muasır medeniyet se
viyesine kavuşturmak ve ulaştırmak istiyorsak, 
Batılı ilim adamlarının da, bizim ilim adamla
rımızın da mutlak surette iştirak edeceği bu 
iki temel unsura sadakat göstermek ve bunla
rın üzerinden sapmadan hedefimize doğru git
mek mecburiyetinde olduğumuzu ifade ediyor 
ve sözlerimin sonunda, bütün siyasî grupları 
saygı ve hürmetlerimle selâmlarken, Millî 
Eğitim Bakanlığı Bütçemizin Bakanlık men
suplarımıza, bütün Türk Milletine ve bütün 
üniversite camiamıza hayırlı ve mübarek olma
sını diliyor, saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Acar. 
Demokratik Parti Grupu adına Sayın Nilü

fer Gürsoy. 
Buyurun Sayın Gür soy. 

D. P. GRUPU ADINA NİLÜFER GÜRSOY 
(İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler büt
çesi hakkında Demokratik Partinin görüş ve 
dileklerini arz etmek üzere huzurlarınıza gel
miş bulunuyorum. 

Yüce Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 
Muhterem milletvekilleri; millî eğitimin 

amacı «Türk Ulusunu, hür düşüncenin hâkim 
olduğu bir hava içinde bilgi, sanat, teknik 
ve refah derecesi bakımından Batı uygarlığı 
seviyesine yükseltmek, Türk Ulusunun sahip 
olduğu millî, ahlâkî, insanî üstün değerleri 
geliştirmek, onu Batı uygarlığının yapıcı, ya
ratıcı, seçkin bir ortağı haline getirmektir» di
ye tarif edilmiştir. 

Millî eğitimin dayandığı esas, demokratik 
anlayıştır. Ancak demokrasiye dayalı bir eği
tim sistemi, hür düşünceye yer verebilir, yara
tıcı olabilir. Demokrasi rejiminin yetiştirmek 
istediği insan, siyasî iktdara körü körüne bağ
lanmış 'bir tdbaa değil; fakat, Devletin gayeleri 
hakkında görüş sahibi ve onu kontrol ecleibile-
cek vatandaştır. Bunun içindir ki, demokra
silerde şahsiyet gelişmesine ve kültüre önem 
verilir. Çoğunluğun buna saihip olmasına gay
ret edilir, fırsat eşitliğine riayet edilir. 

Toplumun kaynaklarının bekçiliğini yapan, 
aynı zamanda bunları yayan eğitim, millî ol
malıdır. Yaydığı kültür millî olmalıdır. Bu 
kültür baskısız gelişmelidir. Türk milliyetçili
ğinin vasıflarını taşımalı, bizim olmalıdır, hür 
olmalıdır. Kültür ancak bununla kaimdir, ya
ratıcılık bu şartlara bağlıdır. 

Hakikaten millî olan kültürler,- ancaik günü 
geldiğinde kendi hudutlarını da aşmaya muk
tedir olabilir, insanlığa katkıda bulunabilir, 
ilim ve teknik dünyasına iştirak eden medeni
yet haline gelir. 

Eğitimi, durmadan gelişen canlı bir orga
nizmaya da benzetirler. Değişmeyen vasıfları 
yanında, yeni ihtiyaçlara, yeni durumlara 
kendisini uydurmak, gelişmek vasıfları da 
vardır. 

Millî eğitimimizin 50 seneyi aşkın yıllar 
içindeki gelişmesini kaydetmelk, bunun doğru
luğunu göstermeye kâfidir. 

Bugün millî eğitimimiz hangi merhalede
dir, hangi hedefe yol almaktadır? 

Örgün ve yaygın kesimiyle millî eğitim sis
temimiz memleketimizin günlük ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek bakımından başarılı midir? Ge
lecek için öngörülen hedefler nelerdir? Bu he
deflere varmak için alınması gereken tedbirler 
yerinde midir?. Millî eğitimimiz hangi sorumlar
la karşı karşıyadır? 

Bu sorunlardan bir kaçına kısaca temas et
mek istiyoruz: 

Bugün için millî eğitimin karşılaştığı baş
lıca sorun, kanaatimizce, inisaınîgüoü 'Sorunudur : 
İstenen 'evsafta insaııgüsü noksanlığı, diğer 
taraftan insanıgücünün ıbir'jfomeöi, dar boğakla
rın meydana gelmesidir. Bmnu öğrencd keisimin-
ıde olduğu kadar, öğretmen kesâmünde de gör-
meıkteyiz. Sebepleri, yanlış eğitim politikası 
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olabilir, kanunlarımızın eksikliği, bunların 
yanlış uygulanması- olabilir. Şimdilik sebepler 
üzerimde durmak is t çimiyoruz. 

İsamgücünün yurt düzeyinde dengesiz dağı
lışı, bu sorunun bir görülmüşüdür. D|iğer taraf
tan, iğinim ehli olan yetişmiş elemanların mes
leklerinden uzaklaşmalar], diğer ibir safhasıdır. 
Öğretmen ihtiyacı vardır. ' Teknik eğitimin çe
şitli •dallarında iyi yetişmiş öğretmene ihtiyaç 
vardır. Uzun vâde iç'.mlde iyi öğrenci, yetişmesi 
(buna bağhldır. Her .meslekte iyi elciman yetiş
mesi, sistemim bütün ayrıntıları ile iyi düzen-
lcmme'si, öğretim kademeleri arasında bağlam-
lanitılarm iyi işlemesine bağlıdır. 

Oysa ki, orta öğretimden üniversiteye gir
meye hazırlanan 170 bin ilâ 200 bin çocuğun 
bulunuşu, meseleyi, sadece eğitim delil, sos
yal bir sorun haline ıgeti; mı ektedir. Geleceğini 
teminat altına almak isteyen genç ve aileısi te
dirgindir. 

iBıına çözüm yollarından biri; ortaokul ve 
lise seviyesinde tedbir almaktır. Bu uzun va
deli bir tedibindir. Çocukların 'istidat arzu ve 
•başarılarına göre e-Hkeu sınıf ve yaşlarda muay
yen hedeflere yönedlllımelerldir. Her gencin 
üniversiteye gitmesi şart olmadığı gilbi Devle
tin böyle bir görüş içinde olması da beklene
mez. Ancak, Devlet her ferdin istidadına ve 
(kabiliyetine göre meslek sahibi olması için ça
reler düşünmeye ve uygun sistemler arayıp 
bulmaya mecburdur. Bu itilbarla, Sayın Millî 
Eğitim Bakanınım Senato bütçe küiıuşniıasmıda 
ifade ettiği gibi, üniversiteye girişin ortaokul 
liselerden kanalize edilmesini uygun görmekte
yiz. Ancak, tatbikatta bu nasıl işletilecektir, 
henüz bilmiyoruz. «Üniversiteye giriş, ortaokul
larda ve liselerde yüksek öğretime yöneltileni 
öğrencilerden liseyi bitirenler için sınavsız ola
caktır» denmektedir. Bu usulün başarısı, öğre
tim kademeleri arasınlda süzgeçlerin sağlamı tu
tulmasına bağhıdır. Her ne kadar sayın Bakam, 
ikalite yanında kantiteye de önem verdiklerini 
dfade ediyorsa da, şunu da gözönünde bulun
durmalıyız ki, Türkiye'nin geleceği için mev-
zuulbabsallon kalite, milletlerarası ilmî bir se
viyeler. Biz bu standarda erişmek ve mumu iko-
mıaımaJk zorundayız. Yüksek öğretimdeki kifa-
ydtisiız öğrenci şikâyeti, ancak daha alt kade
melerde kaliteye önem vermekle ortadan kal-
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kaçaktır düşüncesindeyiz. Talobeıiüiı küçük sı
nıflarda iyi yeti sinesine ' di'kfkat edilirse, Üni
versitedeki verim'liiliik de o nispette artacaktır. 

Ünverslte kapılarındaki tıkanıklığı gider
memin ibir yolu da, kısa vadeli ve geçici bir 
(tedbir olarak, üniversite öğretim seferberliği 
acımaktır. 1965 yılında ünıivens'itcye, 13 822 
öğrenci alınmış; 1973 s en cisimde bu rakam an
cak, 14 565'c yükselmiştir. Dokuz senede an
cak, 680 kişilik bir kontenjan artışı olmuş
tur. Diğer bir ralkarna göre, «son 5 yıl içinde 
artış 1 875tir. Buna karşılık 5 yıl içinde öğ
retim üye artışı 2 900'dür. 10 sene içinde üni
versitelerimiz çoğalmış, nüfusumuz artmıştır. 
Bu yıl 200 000 gencin ümiveröite giriş imtiha
nına girmesi b ekle ıılm ektedir. Üniversiteleri
mize alınan öğrenci sayısı ile öğretim üye 
artışı ' arasındaki nispetsizlik dikkate alın ima, 
üniversitelerimizin de buna ayak uydurma
ları lâzımıdır ve geçici bir tedbir olarak, kon-
Iteujanların artınlmıası yerinde -olur. Kalkınma 
planında, gece öğretimine hız verileceğini 
memnuniyetle görüyor, tatbik sakasına da kon
ması m bekliyoruz. 

:Önliısans da bir tedbir olarak öne sıürül-
ımciktcıdir. Lehte -aleyhte söylenecek tarafları 
(olabilir. Ne şekilde uygulanmak, istendiğini 
kesim olarak görmemiz gerekir. 

Kapasite artırmak için, Millî Eğitimi. Ba
kanlığınca, televizyonla öğretim, mektupla öğ
retim yolları denenmek iistenmektelıir. Yaygın 
eğitimde belki faydalı olabilir, ancak örgün 
eğitimlin yerini hiçbir zaman tutamaz. Mektup 
ve televizyonla eğitim şekline nasıl bir yer ve-
ıülmcv'k isteniyor, kelsin olarak bilmiyoruz. 
Bizce, kapasiteyi artırıcı bir tedbir olma ki: an. 
ziyade, amcalk yardıımcı olalbilir. 

Mezuniyette her bölümün (kendine kas ölçü
leri ile standartların yüksek tutulmasını, uzun 
•vadeli sağlam bir esas kamul ediyor, mezuni
yette yüksek ibir standardı gerçekleştirecek 
'üniversitelerarası bir devlet imtihanı yapıl-
'nıa'smı öneriyo ruz. 

Muhterem milletvekilleri, 1750 saydı Üni
versiteler Kanunu çıkalı az bir zaman olmuş
tur. Ancak, bu kamun tenkitlere uğramakta
dır. Bu hususta kısaca görüşümüzü belirtmek 
istiyorum. 
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Klasik öğretini yapan üjtambul, Ankara, 
Ege üniversiteleri gibi köklü yüksek öğretim 
(kuramları yanında, özellikleri olan Orta-Doğu 
Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Hacettepe 
ve Tekn'ik Üniversite birbirinden farklıdır. 
Kanun ise çek teferruatlı ve üniversitelerin 'gün
delik çalışmasını dar bir çerçeve içerisine 'Sok
maktadır. Bunun yerine, 'genel prensipleri belir
leyen 'bir Üniversiteler Kanunu ve >her üniversi
tenin kendi özelliğine 'göre çalışma düzenlerini iç
tüzük ve yönetmeliklere ıbırakması modern üni-
versito anlayışına uygun olurdu. 

Sayın milletvekilleri, temel eğitim çalışmala
rına dönecek olursak Üçüncü Beş Yıllık Program
da 8 yıllık temel eğitim uygulamasından bahse
dilmektedir. Millî Eğitim B'akanlığı tarafından 
başlatılan çalışmalar hangi safhadadır? Aslında. 
yerinde; fakat tatbiki zor olan bu proje hakkın
da Sayın Bakandan bizi aydınlatmasını rica edi
yoruz. 

Muhterem 'arkadaşlarım, ilköğretim kesiminde 
dikkatimizi çeken hir husus da undur: 222 sayılı 
Eğitim Kanununun 25 ııci maddesinde; «İlköğre
tim kurumlarının sağlık işlerine bakmak için, il 
ve ilçelerde sağlık merkezleri kurulur, köylere 
ise 'sağlık ekipleri gönderilir.» denmektedir. Bu 
görevi Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı ile paylaşmaktadır. 

Gezici sağlık ekiplerinin çalışmaları hızlandı
rılır vo geliştirilirse, öğrenci, öğretmen ve hiz
metlilerin olduğu katlar, gittikleri .'bölgelerin okul 
dışı ana ve çocuk 'sağlığına da cidden faydaları 
dokunabilir. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
ile ortak olan bu çalışmalarda sağlığa ait öğüt 
vermede, ilâç ve aşı temin etmede yararlı oluna
bilir. 

Muhterem 'milletvekilleri, eğitim çevrelerimiz
de olduğu kadar, umumî efkârda da söz konusu 
olan dil mevzuuna kısaca temas etmedi: istiyoruz. 

Millî bütünlük içinde gelişmemize mahzur teş-
kil eden Osmanlıca, konuşulan halk dilinden ne 
kadar uzaksa; bugün de, sadeleştirme namı altın
da dilimiz aynı şekilde (bulandırılmakta, uydur
ma kelimelerle doldurulmaktadır. Yine yazı, ilim 
dili ile, konuşulan dil arasında bir uçurum mey
dana gelmektedir. Uydurulan pek çok kelimele
rin benimsenmediğl, radyo, televizyon ve bazı ya
yın organları gibi müesseselerin devamlı bir su
rette, tepeden inme, anlaşılmayan kelimelerle hal

kı tedirgin ettikleri hakikattir. Dil Juırumunun, 
esas gayesinden ne kadar uzaklaştığını belirtmek 
için Atatürk'ün 'bu konudaki görüş']erini Ruşen 
Eşref Ünaydm'dan dinleyelim : 

«Atatürk'ün, Türk Dil Kurumu için hedefi 
iki cepheli olmuştur : 

1. Türk Dilinin sadeleştirilmesi, halkın ko-
' nuşma dili ile yazı 'dili arasında bir birlik ve 
•ahenk kurulmadı. Konuşma., edeibiyat 've ilim dili
mizin kesin kurallarla tespit edilerek, tarihî me
tinlerden ve yaşayan halk lehçelerinden tarama
lar, derlemeler yaparak 'bir kelime ve terim ha
zinesi vücuda getirilmesi, 

2. Dil incelemelerinde ikinci hedef, tarihî 
araştırmalarda belge değeri olan ölü veya eski 
idillerin metotlu ibir şekilde incelenmesi ve muka
yeseler yapılması idi. 

Bu suretle Türk ve Türkiye tarihine kaynak
lık edecek bütün eski dillerin üzerinde yetki ile 
etütler yapmalı idi.» 

Muhterem arkadaşlarım, Dil Kurumu böyle 
ciddî eserler 'açısından bir boşluk içindedir. 

Diğer taraftan dil, politik bir araç haline ge
tirilmiştir. Atatürk'ün; nutukları, hatta İstiklâl 
Marşı kadar yerleşmiş olan «Gençliğe Hitabesi» 
(bile, kendi İfadesinden uzak, uydurma dille çev-
liimcktedir. Hiçbir tercüme, 'aslının verdiğini 
tam olarak veremez. Bu gerçek bütün dilciler ta
rafından biliniıkcn, Atatürk neden ikinci elden 
tanıtılıyor? 

Kanaatimizce dil konusunun, eğitimde ve Tür
kiye'nin gelişmesinde hayatî bir yeri vardır. Bu 
büyük sorumluluğu taşıyan Millî Eğitim Bakan
lığının bu konuya eğilmesini ve başıboşluğa ken
disini kaptırmamasını bekliyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, değinmek istediğim 
başka bir husus da., ilk ve 'ortaeScul tarih ve yurt
taşlık kitaplarında., politik nitelikteki bir bahis
tir; 27 Mayıs ba'lısi ve dolayrsıyle Demokrat Parti 
devrine tevcih edilen ithamlardır. Bu bahis ile 
ilgili olarak, geçmişteki bir Eğitim Bakanı «27 
Mayıs bölümünü yazan bazı müellifler, o günün 
havası içinde, olayı objektif 'olarak tespit edeme
mişlerdir.» diye itirafta, bulunmuştur. Ancak, bu
rada su yüzüne çıkan (bir hakikat vardır. Objek
tif olmayan bahisler, eğitim sistemi ile nasıl bağ-
daştırılaıbilmiştir? Ders kitaplarına nasıl girmek
tedir? Bugün aynı bahisler üstünkörü bir tadi
lâtla okutulmakta, Anayasanın «Başlangıç» kıs-
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mma dayandırılmaktadır. Anayasanın .kaşlangı-
cında&i 'bu 'kısım, ihuGruikçular tarafından dahi 
münakaşası yapılan politik bir belge olması dola-
yısıyle, ders kitaplarına gii'meımcsi gerekir. Bu 
konuyu ökutmaûda varmak 'istenilen hedef 'belli 
değil, demokratik eğitim sistemine sığdırmak da, 
mümkün değildir. Tatbikatta öğrenci ve ailesi ile 
öğretmen münasebetlerinde zaman zaman gergin
lik yaratan hassas, politik 'bir 'mevzudur. 

Demokratik rejimlerin tarih anlayışı, ta raf-
sizlik ve objektiflik olmalıdır. Fransız tarihçisi 
F üstel de Coulanges'm dediği gibi: «Tarihin hırs, 
garez ve İntikam hislerinden uzak, /berrak bir va
sat içinde bulunması lâzımdır. Tarihten 'bekledi
ğimiz mutlak bir tarafsızlıktır». 

Tarafsızlığın olmadığı yerde de, ancak gü
dümlü tarih vardır ki, bu da 'totaliter rejimlere 
mahsustu,'. 

Elbette, rejimimizin bir eğitim politikası var
dır. Bu da millî ibir görüştür. Ancak, eğitim 
politikası, günlük politika 'Çatışmaları seviyesine 
indirilirse, millî bütünlüğü zedeler. Dileğimiz, 
millî 'bütünlüğü zedeleyici 'bir şekilde ders kitap
larında yer 'alan (bu bahsin, ders programlarından 
çıkartılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, öğretim 'kademelerin
de bulunan 'bütün öğretmenler hakkında huzuru
nuzda, hissiyatımı kısaca belirtmek istiyorum. 

Hangi kademede olursa 'ölsün öğretmen, dai
ma hürmete lâyık örnek bir insan olmalıdır. Yal
nız Okuttukları değil, davranışla rıyle çevresine 
örnek olacaktır. Politik, kanaatleri ne olursa olsun 
(bunların kendisine saklaması, silâh olarak kullan
maması lâzımdır. Davranışlarında, millî bütün
lüğümüzün şuuru ve vatanseverlik hâkim olmalı
dır. Söyleyeceği her sözde, yazacağı ve 'başka 
(kaynaklardan nakledeceği her satırda bu his hâ
kim. olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlanm, sözlerime son verir
ken "bütçenin memleketimize, millî eğitim camia
sına ve üniversitelerimizin 'sayın üyelerine hayır
lı uğurlu olmasını diler, (Trupum ve şahsım adı
na saygılar sunarın. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Gürsoy 
RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş

kan, devam edeceğim. 
BAŞKAN — Devam edeceksiniz. 
Demokratik: Paıti Grupu adına ikinci söz ola

rak Sayın Rasinı Cinisli; 'buyurun Sayın Cinisli. 
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D. P. GRUPU ADINA RASİM CİNİSLİ (Er
zurum) -—.'Sayın Badkan, eaym milletvekilleri; 

Türk maarifi, ba;stan kara, 'bir deılbederlik 
İçindedir. «Avrupa medeniyetine dönüş» diye tu
tulan yolda millî eğitimimiz, mukallit etkide mil
lîlik vasfından çek şey kaybetmiştir. 

Eğitimimizin, «'millî» karakteri üzerinde öte
den /beri ciddî ve dikkate 'değer eleştiriler yapıl
maktadır. Milleti millet yapan değer hükümleri; 
dini, dili ve milliyetini, yetiştirmekle torundu ol
duğumuz genq kuşaklara öğretmeyen bir eğitim 
sisteminin millîliği iddia edilemez. Anadilini, gü
zel Tüıkçcyi öğretmeden, salyangozun solunum 
sistemini 'belletmeye çalışan (bugünkü eğitimimiz 
'bu gidişiyle, git t ilkçe millî değerlerimizden uzak
laşmaktadır. Köklü ve tarihî değerleri yüce bir 
milletin çocuklarıyız. Yetiştirdiğimiz gençler bu 
yüksek moral değerlere sahip olmalıdır. İki »bin 
yıl sonra Devlet kurmayı başarmış Yahudi ııkm-
dan olan Profesör Sehwarz diyor ki, «Bir millet 
toprağını kaybetmiş olalbilir; ruhunu muhafaza 
edebilmek kudretine malikse, daima yaşayacak ve 
'bir gün yine kendi kaderine sahip olacaktır; fa
kat ruhunu kaybeden millet ne kadar büyük de 
olsa,, er geç kendi varlığının mezarcısı olacaktır.» 
Profesör 'Scinvarz böyle söylüyor. 

Bize göre, partiler politikasını aşan, hatta hü
kümetlerin de değiştiremeyeceği, devletin ve mil
letin geleceğini ilgilendiren değer hükümlri üz-
rine kurulu eğitimimizin esasları salbitlegtirilmeli-
dir. Özlemini duyduğumuz eğitim, Tiuk çocukları
na hor şeyden önce nüfus tezkeresindeki esaiila.-
n iyi öğretmelidir. Kişiliğini kazanacak genç, ki
min çocuğu olduğunu; anasını, babasını, tarihini, 
geçmişini ve mefahirini 'bilmelidir. Vatan duygu
suna sahip olmalıdır. Yurt, yuva, baba ocağının 
mcihaibctini yüreğinde duymalıdır. Yüce dinini 
çok iyi bilmelidir. «İslâm» sözü, nüfus tezkere
sinde yazılı okluğu gibi kalmamalıdır. «İJlâ'in», 
onun damarlarında kan gibi dölaşmalı, ona ruh 
olmalı, huy olmalı, gençliğin coşkunluğunu, mü
minin merhameti ve gayreti ile oya gibi. işleme
lidir. (D. P. sıralarından «Bravo» 'sesleri.) Türk 
çocuğu, Türklüğünün şuuruna varmalıdır, Türk 
gibi düşünmeli, Türk gibi yasamalıdır. Bu temel 
sütunlar üzerine kurulu çağın ileri tekniğini ve 
ilmini öğretecek eğitim, «millî» hüviyetini kazan
mış olalbilir. Bu 'sütunlarda değiş "klik yapılamaz, 
onlardan taviz verilemez, Günlük politika., bu kök 
değerleri fcemlrmemelidir. 
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İşte, 'bizim millî eğitim mefkuremizin kaim 
çizgileri bunlardır. Bu karakterin zihnimde, çağın 
ileri ilmine ve tekniğine istendiğinden fazla de
ğer 'vermek, yer vermek kaihildir. Demek işitiyo
rum 'ki, Tüı'k çocukları, Devlet eliyle verdiğimiz 
nüfus tezkeresinin 'kendisine kazandırdığı yüee 
değerlerden haberdar elmalıdır, o değerlerin onu
runa sahip »olmalıdır. Türk genci, bu 'sütunların 
üzerine kurulacak eğitim düzeninde yetinmelidir. 
Bu esaslar üzerine kurulacak eğitim sistemini 
münakaşa edebiliriz, değişiklikler -düşünülebilir, 
'bunlar üzerinde münakaşa 'açıktır. Bir konuyu 
alıp bu esastan 'tenkit etmek isterim. 

Latin harflerinin kabulünden sonra okuma 
yazma 'seferberliği 'bağlamış idi. Bu güzel ve ge-
rdidi gelişme daha. sonra yön değiştirdi; okuma 
yazma seferberliğinin yerine ilkokul seferberliği, 
ilköğretim 'sefeılberliği kondu. Cumhuriyet döne
minin ilkelerini geniş (kitlelerin ortak malı haline 
getirmek gereğine inanıyoruz. Ahalinin okuma 
yazma bilmesi güzel şeydir. Okuduğunu anlayan, 
anladığını güzel 'anlatan seviyeye gelmesi, augarî 
şarttır. Bu şart ıgerçekleştirilebilsin diye, illâ da 
ilkokul seferberliği yapmanın gereği başarılı ola-
•mamı.ştır. Bize göre, okuma yazma seferberliği 
daha ucuz, daha kısa yoldan başarılabilirdi. İlko
kul seferberliği, ilköğretim seferberliği pahalı ve 
uzun yoldur. Fransa gibi ileri ülkelerde bu .yol 
seçilmemiştir. Fransa yüksek öğrenime değer 
vermiş, ağırlığını oraya koymuş, yüksek öğrenim
de basarının sırrını bulmuştur. Bizim için ele tu
tulması lâzım 'gelen yol budur. Demokratik Par
tinin tezi budur. Biz de, yüksek öğretimden baş
layıp ona itina göstererek, yüksek öğretime ağır
lık vererek başarının yollarını aramalıyız. Bu fik
ri ileriye 'sürerken, karşımıza bugünkü üniversi
teleri çıkaracak arkadaşlarımız olabilir. Bize gö
re, bugünkü üniversitelerin bunalımının temelin
de ilkokul ve orta öğretimde plansız gelişmenin, 
(büyümenin nedenleri vardır. 

Sayın üyeler, «Belli bir elit zümreyi yetiştire
rek, eğitimi onun ötesine götürmeyelim:» diyen 
yoktur. İşe, yüksek öğretimden 'başlamanın lüzu
munu ortaya koyarken, halka dönük, halktan ya
na, halkla elbirliği yapacak üniversitelerin ve ilim 
•adamlarının yetişmelerini gaye bilmekteyiz. Bu 
suretle halka daha fazla hizmet edileceğinin, mil
lete daha fazla hizmet edileceğinin inancı içinde
yiz. 

Geçende bir değerli sözcü buradan çete kıy
metli fikirler ileri sürdüler, Hazreti Peygamber'i-
mizin bir emrini buyuıdular: «Bir cemiyetin he
lak 'olmasından daha fazla, bir âlimin helak olma
sına üzülürüm, acırım», mealen (böyle söyledi. İş
te, bizim ortaya «koymak istediğimiz espri bu mü
kemmel emirde manasını bulmaktadır. Bunu doğ
rulayan, tezimizi doğrulayan siyasî belgeler de 
vardır; Üçüncü Beş Yıllık Planın rakamlarından 
1971 - 1972 yılındaki faal ilkokul sayısının 38 292 
olduğu görülmektedir. Demek ki, Cumhuriyet 
devrinde bütün yurt sathında 38 Ibin küsur ilko
kul binası yapabilmişiz. Bu 38 bin küsur ilfccku-
lun 12 500 kadarında bir tek öğretmen vardır; 
beş ayrı sınıfı bir tek öğretmen okutabilmektedir. 
Üçüncü Beş Yıllık Planın rakamları bunlardır. 

Beş ayrı sınıfta beş ayrı öğretmenle eğitim 
yapan ilkokul sayısı ise 5 468'dir. 

Değerli arkadaşlarım, işte ilköğretim seferber
liğinin, ilkokul seferberliğinin Cumhuriyet dev
rindeki sayısal yekûnu bu kadardır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın ölçüleri, nitelik, yö
nüyle de bu vermiş olduğumuz rakamlara eşdeğer 
yürümektedir. Üçüncü Beş Yıllık Plan, okuma -
yazma öğreterek, beş yıl sonra eline tutuşturdu
ğumuz ilkokul diploması alan öğrencinin sayısını 
nitelik bir oran olarak veriyor. Hatta öyle ki, 
köylerdeki baharının % 93, şehirlerdeki başarının 
da % 70 küsur civarında olduğunu ileriye sürü
ye-. 

Beş sınıfta okuyan öğrencileri bir bocanın 
umuduna bıraktığınız yerde % 93 lük başarı ka
zanıyorsunuz; büyük şehirlerde beş ayrı sınıfı 
beş ayrı öğretmenin okuttuğu «'kurlardaki başarı 
•oranının % 70 civarında olduğunu 'söylüyorsu
nuz. 

Bunu başarı olarak değerlendiren planın gö
rüşüne katılmıyoruz. Bunu, diploma sayısına gö
re bir tespit görüyoruz, j ş te bu gerekçelerle diyo
ruz ki, büyük masraflarla yapılan köy okulların
da öğretilen şey yalnızca okuma - yazma işidir. O 
halde, bu okuma - yazma 'seferberliğini daha ucuz 
ve daha kolay yoldan yapma imkânları vardır. 

Bugünkü eğitimimizde 'gözüken en büyük ak
saklıklardan birisi de insangüeü planlamasının 
olmayışıdır. Planlı dönemde plansız gelişmenin, 
dağınıklığın, hantallığın açık örneklerini millî 
eğitim içerisinde çok 'sayıda görmekteyiz. İlk ve 
ortaöğretimdeki sayısal kabarnva, üniversite ka
pılarını zorlamaktadır. 
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Sayın MÜH. Eğitim Bakanı bu konuda Sena
to kürsüsünde. şunları 'söylüyor: «Millî Eğitim 
Bakanınız olarak, ülkenin demokratik bir sistem 
içerisinde huzur içinde işleyebilmesi için 'gördü
ğüm en sakıncalı problem, yüksek öğretim önün
de birikmiş öğrenci problemidir. 

'Sayın Bakanın 'bu tespiti doğrudur. Son yıl
larda üniversitelerde başlatılan ve geliştirilen 
anarşik eylemler kızıl kıvılcımlarını, üniversite 
kapılarında bekleşen masun kitlelerin içinde tu
tuşturdular. Yüksek öğrenim yapmak için köyün
den, yuvasından büyük şehirlere gelen gene in
sanlar, kendilerini (bekleyen tehlikelerden haber
siz, komünist militanların aleti olarak çek kulla
nılmışlardır. 

Bu yıl yüksek öğretim kapılarında 170 bin ci
varında genç insanın sınav vereceği sanılmak İli
dir. Cuanhuıiyet Halk Partisinin seçim bildirge
sinde, «Üniversitede okuma hakkında sahip her 
öğrenciye sınavsız yüksek öğretim» vaadi yapıl
mıştı A 

Hükümet programının 18 nci maddesinde, 
«Üniversite ve yüksek okullara giriş, yüksek öğre
time yönelik programları izleyen öğrenciler, için 
imtihansız olacaktır» denilmiştir. 

'Sayın Üstündağ, Ecevit Hükümetine özgü yu
muşak bir yöntemle, hu vaadi dört yıl sonraya er-
telemiştir. Sayın Üstündağ, «Önce üniversiteye 
yönelik ortaöğretimi kuracağız; orada yetişen öğ
rencilere üniversite kapılarını açacağız» demiş -
tir. 

'Seçim bildirgesini halka duyuran, iri harf
lerle yazılmış gazete (manşetlerinin ve Hükümet 
Programının, «Her isteyene, istediği dalda para
sız ve imtihansız yüksek öğretim» imkânını sağ
layacağına ait haberlerin yankıları devam etmek
tedir. 

Bunun hesabını seçim meydanlarına bırakı
yoruz. Sayın Başvekil de kendisine, «Bastır Ece
vit» diye tezahürat yapan gençlere derdini anla
ta dursun... 

Bizim bu konuda iki küçük sualimiz var : 
1. Mademki dört yıl sonra üniversite kapıla

rı, üniversiteye yönelik öğretim yapan öğrencile
re sınavsız açılacaktı, dört yıl önceden bu konu-
nunun Hükümet Programına alınmasının gereği 
nedir? 

Bir 'seçim dönemi dört yıldır. Bu uzun 
ömürlü hükümet ancak dört yıl işbaşında kalabi-
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lir. ilendi ömrü içinde yapamayacağı bir işi,, ne 
diye Hükümet Programımda vaadetmek ihtiya
cını duymuştur; bu avutma yolunu neden seçmiş-
'tir? 

2. Diyelim ki, dört yıl sonra bu iş gerçekle
şecektir. Söz konusu dört yılın ilk yılını bu büt
çe ile bit irmeyecek miyiz! 

Sayın Bakanın ıbu bütçede, yüksek öğrenime 
yönelik ortaöğretim için ne gübi imkânlar ge
tirdiğini; bu bütçede bu konu ile ilgili olarak ne
lerin olduğunu açıklamasını rica ediyorum. 

Sayın Üstündağ Senato müzakereleri sırasın
da, üniversiteleri parlamenterlere şikâyet etmiş
tir. On yıl içinde 3 milyar yatırım ödeneği alan 
üniversitelerimizin, Ibu zaman içinde öğrenci ka
pasitesindeki aıtışm 2 hin civarında olduğunu 
buyurmuşlar; üniversitelerin, kapılarını açmala
rı gereğini 'savunmuşlardır. 

Üniversiteler Kanunu ıbu konudaki yetkiyi 
Yüksek Öğretim Kurumuna vermiş bir. YÖK'ün 
Başkanı da Sayın Bakandır. Orada bitirilmesi lâ
zım gelen işi Parlamentoya getirmelerinin bir ma
nası olsa gerektir. 

Üniversitelerimiz, ıbugün millet huzurunda 
büyük bir imtihanla karşı karşıyadır. 12 Mart 
öncesi olayların kaynağını üniversitelerimizde 
büyüten sol mihraklar, 'üniversitelerden temizlen
mediği müddetçe millet huzurunda verilmesi lâ
zım gelen imtihandan üniversitelerin (başarılı çı-
kaca ğrm sanm ıyoruz. 

Bütün dikkatler üniversitelerimizin gidişini 
takilbetmektedir. Bugüne dek üniversitelerimiz 
kendi bünyeleri içinde otokritik yapamamışlar
dır; bugüne dek denetim organlarını çalıştıranıa-
mışlardır; i'tilbar kaybına sebdbolan öğretim üye
lerini bünyesinin dışına atamamıştır. 

Sayın üyeler, 1 Ocak 1973 tarihinde devrin 
Barbakanı; «Üniversitelerimizde kuluçka maki
nesi gibi konıünist yetiştiren hocalar vardır.» de
miştir. 

Bugün komünist yetiştiren bu kuluçka maki
neleri görevlerine devam etmektedir. İstanbul Be
yazıt Kulesine çekilen «kızıl hayralk» için, «Bu, 
ayyıldızı olmayan 'Türk Bayrağıdır.» diyen pro
fesör, bugün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül
tesinde vazifesine devam etmektedir. 

Yurt dışında komünist partisinin kongresine 
katılanlar; fakültede kızıl renkten başka renk gör
mek istemeyen profesörler; Bakanlıklar arasında 
kurulu bir heyet tarafından hazırlanmış «Beyaz 
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Kitap» ta, 'komünist eylemlere adı karıştığı yazılı 
öğretim üyelerin in, üniversite çatısı altında ba
rındırılması, üniversitelerin itibarına gölge düşür
mektedir. 

Disiplinin olmadığı bir yerde ilim yapılamaz. 
Üniversiteler, 'kendi organları içindeki zararlı un
surları'temizlemelidir. 

Geçen yıl üniversiteye giriş sınavlarında su
allerin çalınması olayı üniversitelerimiz için bir 
'talihsizliktir. Bu yıl 'da aynı söylentiler devam 
etmöktedir. 

Merkezî 'test sisteminin aksaklıkları onanlma-
lıdır. Menkezî test sisteminin, Anadolu liselerin
de yetişen gençler için başarılı olmadığı ortada
dır. Sualler, kolej kültürü almış büyük şehir ço
cukları için hazırlandığı intibaını vermektedir. 
(D. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 

Üniversiteler Kanunun 3 ncü maddesi, üni
versitelerin görevlerini tadat etmektedir. 3 ncü 
maddenin (b) beUdi diyor ki; «Üniversiteler, 
»öğrencilerini bilim anlayışı kuvvetli, millî tarih 
şuuruna sahip, vatanına, örf ve âdetlerine bağ
lı, milliyetçi ve sağlam düşünceli aydınlar ve sağ
lam karekterli vatandaşlar olarak yetiştirecek
tir.» Bu ifade hır temenni değildir. Bu ifade, 
amir, emredici bir hükümdür. Üniversiteler için 
yapılmış bir kanundur bu ifade. O halde, em
redici bu kanun karşısında üniversitelerimiz bu 
konuda bugüne kadar ne yapmışlardır? Üniver
sitelerimizin bu konuda çalışmaları var mıdır? 
Millî tarih şuuruna sahip, vatanına, örf ve âdet
lerine bağlı, milliyetçi aydınlar yetiştirmek için 
nasıl bir tedbir düşünülmektedir? Kanunun çiz
diği ölçüler içinde hazırlanacak müfredat, fa
kültelerde mecburî ders olarak okutulacak mı
dır? Kanunun istediğinin, bu yolda gerçekleşe
ceği inancını taşımaktayız. Demokratik Parti, 
Ibu konuda üniversitelerde, fakültelerde mecbu
rî bir dersin konulmasını arzu etmektedir. Bu 
konuda Sayın Bakanın görüşünü öğrenmek is
teriz. Sayın Bakan, böyle bir teklifle Yüksek 
Öğretim Kuruluna gitmeyi düşünüyorlar mı? 

Hükümet programında yüksek öğrenimin 
parasız olacağı önerilmişti. Demokratik Parti
nin savunduğu bu görüşün ıgerçckleşebilmesi 
için Üniversiteler Kanununda yapılması lâzım 
igelen değişiklik hakında tasarı hazırlanmış mı
dır? • 

Bu yıl üniversite kapılarına geleceği bekle
nen gençleri açıkta bırakmamak için önlisans 

okulları açılacağından söz edilmiştir. Hüküme
tin, can simiti gibi sarıldığı önlisans okulları 
önümüzdeki yıl kaç yerde açılacak, 'kapasitele
ri ne olacaktır? Bu okulların, evvelce kapatılan 
tekniker okullarına benzerliği var mıdır? Ön
lisans okulları hakkında YÖK ve Planlama Teş
kilâtının görüşü alınmış mıdır? Bu okulların 
eğitim planlamasındaki etkisi ne olacaktır? Bu 
tecrübenin malî portesi nedir? 

Yabancı ülkelerde yüksek öğrenim yapan 15 
binden fazla genç vardır. Büyük bir üniversite 
mevcudu olan bu öğrenci kitlesi için yurt dı
şına ödediğimiz döviz miktarı nedir? Bu öğren
enler üzerinde Devlet denetimi var mıdır? Var
sa nicedir?. Yurt dışına akan beyin gücünün 
grafiği nasıl seyretmektedir? Bu akımı durdu
rabilmek için, yurt dışında olanları yurda ge
tirebilmek için ne gibi tedbirler düşünülmekte
dir? 

Şu anda Türk eğitim kuruluşlarında maddî, 
manevî emek vererek yetiştirdiğimiz üniversite 
mezunu kaç kişi yurt dışında bulunımaktadır? 
Yurt dışında doktora yapan öğrencilerin prob
lemlerini tetk'i'k için bir çalışma yapılması lü
zumuna inanıyoruz. Bu konuda Bakanlığın dü
şüncelerini öğrenmek isteriz. Yurt dışında oku
yup yurda dönen ihtisas elemanları için istih
dam güçlüklerinden bahsedilmektedir. Dokto
ra yapmış elemanların arşiv memuru olarak ça
lıştırıldığı doğru mudur? Bu konuda Hüküme
tin tutumu ne olacaktır? 

Bizim üniversitelerimizde doktora yapacak 
öğrencilerimiz içiin yüksek seviyeli buralar ih
das edileceğini yetkililerden öğrenmiş bulunu
yoruz. Bu yoldaki başarınızı alkışlamak isteriz. 
Yerinde ve doğru bulduğumuz bir çalışmadır, 
tebrik ederiz. 

ıSaym üyeler, Sayın Üstündağ'm Bakan ola
rak tutum ve davranışlariyle ilgili önemli gör
düğüm bazı noktalara da işaret etmek isterim. 
6 Şıı'bat 1974 tarihindeki gazetelerde; «Seçim
den sonra kıyıma uğrayan 116 öğretmen görevi
ne iade edilecektir.» diyor. Yine o günün gaze
telerinin verdiği haberlere göre, TÖB - DER'den 
olan ve stajyerlik sırasıUda göreve alınmayan 
öğretmen adaylarının listelerini Sayın Bakan 
istemiştir. 14 Ekimden sonra yapılan bütün ata
maları durdurmuş, 50'ye yakın değişik yerlere 
tayin edilen öğretmenleri yerlerine iade etmiş-

| tir. 
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Önce §umı anlamak istiyorum, Kendilerin
den önce aynı mesuliyet mevkiinde bulunan ba
kanlar ve onlarla çalışan bakanlık yetkilileri
nin öğretmenler arasında yapmış olduğu tayin 
ve nakil işlemleri «kıyım» oluyor da, kendi dev
relerinde, aynı mesuliyet, kendi mesuliyet anla
yışları ve düşünceleri istikametinde yerlerinden 
oynatılan bu kadar öğretmenin tayini, nakil
leri neden «kıyım» maıısma gelmiyor ? Kendi
lerine bir rüejhaniyet tanımalarının hukukî 
kaynağını nereden alıyorlar? 

Öğretmenlerin toplantılarına katılmayı Sa
yın Bakanın görevlerinden sayarım. Ancak, res
mî sıfatı olmayan bir dernekten alman stajiyer 
l'teteleri, bakanlık tayinleri için nasıl mesnet 
teşkil etmektedir? Kendilerinden önce yapılan 
tayinleri yerine iade etmek suretiyle, daha ön
ceki Hükümetin yapmış olduğu icraatı beğen
meyen anlayışını, Hükümetlerin devamlılığı il-
'kesiiyle nasıl bağdaşır görmektedirler? 

8 Şubat 1974 günkü gazeteler Sayın üstün-
dağ'm, yine TÖB - DER'in toplantılarına katıl
dığını yazıyor ve Sayın Üstündağ burada 
bir konuşma' yapıyor ve «Yurt sorunları üzerin
de düşünen, görüşlerini açıklayan ve bunları 
savunan öğretmen, suçlu öğretmen değildir; 
en ba'şarılı öğretmendir.» diyor Sayın Bakan. 

DAVUT AKSU (Kars) — Doğru söylüyor 
Sayın Bakan. 

D. P. GRUPU ADINA RASİM GİNİSLI (De
vamla) — Sayın Bakan bu sözleriyle yurt so
runları üzerinde düşünen, yasaların elverdiği 
(biçimde görüşlerini açıklayan ve bunları savu
nan öğretmenleri suçlu gören varmış gibi bir 
müdafaa üslûbunu kullanıyor. Yurt sorunlarını 
düşünen öğretmeni, görüşlerini yasaların elver
diği biçimde açıklayan ye bunları savunan öğ
retmenleri suçlu göstermesi mümkün değildir. 

DAVUT AKSU (Kars) — Gösterilmiştir de, 
onun için. 

RASİM OİNliSLİ (Devamla) — Suçlu gö
renlerin göstermesini mümkün görmüyorum. 
Ama yasaların... 

•HASAN OBRİT (Adana) — Suçlu görmüyor
sanız, sanık. 

IBAŞKAN — Rliea ediyorum, müdahale bu
yurmayınız efendim. 

RASİM OİNİSLİ (Devamla) — Ama yasa
ların sınırlarını aşarak, görevini kötüye kulla
narak suç işleyen kimseleri, Devletin güvenlik 

kuvvetleri elbette takibedecektir. Sayın Üstün
dağ, Devlet yetkilerine sahip, fakat mesuliye
tinden uzak davranışlara örnekler vermiştir. 
Valilere gönderdiği genelge ile Türk Ceza Ka
nununun 141 ve 142 nci maddelerinden sanık 
olarak yargılanan ve bu sebeple görevlerinden 
uzaklaştırılmış bulunan öğretmenlerin göreve 
iade edilmesini istemesi, idiamızm belgesini teş
kil etmekteir. 

DAVUT AKSU (Kars) — İfsat eilmiş, 
BAŞKAN — Rica eiyorum efenim. Niçin 

müahale eiyorSunuz ? 
Sayın Cinişli, srz devanı buyurun efendim. 
BASİM CİNİSLÎ (Devamla) — Dinlerseniz 

!bir cümle sonra zatıâlinize cevap vermiş olu
ğumu göreceksiniz. 

İStanlbul Sıkıyönetim Komutanlığına bağlı 
İki Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesine komü
nizm suçundan tutuklu olarak davası yürütülen 
Boyabat Lisesi Öğretmeni Hasan İlter'in Sayın 
Bakan göreve iade etmek istemiştir. 

DAVUT AKSU (Kars) — Bunları çok din
ledik, ifsat edilmiş şeyler. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim. 
RASİM GİNİSLİ (Devamla) — Göreve iade 

etmek için yazdığı resmî yazıyı, valinin, İstan
bul Sıkıyönetim Komutanlığına göndermiş ol
ması, Sayın Bakana bazı mesuliyetlerini hatır-
la'tsa gerektir. Sayın Bakan, imzasını altına 
koyduğu resmî yazının kime aidolduğunu, muh
tevasının ne olduğunu biliyor muydu; yoksa 
kime aidolduğunu, muhtevasının ne olduğunu 
Ibilmiyor muydu? Yoksa tutuklama kararının 
lüzumsuzluğuna mı inanıyordu? Bu haliyle Sı
kıyönetim Mahkemesinin yetkilerine tecavüz et
miş sayılmaz mı? 

Artvin, Konya, Sivas, Tunceli ve Erzurum 
gibi illerimizde cereyan eden öğrenci olayları 
karşısında, Sayın Ba/kanm... 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Koman
do olayları. 

RASİM OİNİSLİ (Devamla) — Sizin gibi 
düşünüyor... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ede
rim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Tabiî 
öyle, aslı öyle. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, rica ede
rim. Sözcüleriniz var. Sayın Bakan var, cevap 
verecekler. 
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EKREM DİKMEN (Trajbzon) — 141, 142 
çocuklarını ağlatıyor. Yavrularımızı çocukları
mızı onlara emanet ediyoruz. 

BASİM OtNİSLİ (Devamla) — Sayın Ba
kan, tarafsız olamamış, taraf tutmuştur. Öğren
ciler arasında tefrik yapmıştır. 

ıSaym Bakan Senato kürsüsünde Tunceli 
olaylarının sebebini şu cümlelerle ortaya koyu
yor. 

Senato kürsüsünde diyor ki Sayın Bakan: «Okul 
müdürü ile telefonla \konuştum. Okul müdürünün 
telefondaki konuşmasına göre; bir öğretmen bir 
öğrendi arasında geçen tartışma ve bu öğrenci
nin öğretmene saldırması sonucu, öğretmenin 
kalem kutusunu öğrencinin kafasına fırlatma
sı üzerine olay patlak vermiştir. Öğrenciler, 
bunu ileriye sürerek, can güvenliğinin kalma
dığından bahisle bir dilekçe ile valiliğe başvur
muşlar ve* topluca dersleri bırakmışlar.» 

Böyle izaih ediyor Sayın Bakan. 
Meğer, bütün kusur bir kalem kutusunun 

başının altından çıkıyormuş ,sayın üyeler, 40, 50 
öğrenci bu kalem kutusunun yüzünden Tunceli' 
den kalkıp Elâzığ'e göç etmişler. Elazığlılar da 
bu kalem kutusunun şiddetinden öğrencileri ko
ruyabilmek için aralarında para toplamışlar, 
öğrencileri topluca Ankara'ya göndermişler. 
«Gidiniz, derdinizi Başkentte anlatınız. Baş
kentte Devleti yöneten yetkililer var. Sizin başa 
çıkamadığınız bu kalem kutusunun üstesinden 
gelecek güçleri elinde tutan yetkililere söyle
yiniz.» demişler. Öylece göndermişler. 

Sayın Bakan, bu öğrenciler buraya nasıl 
geldiler? Kim destekledi? Kim götürüyor bu 
öğrencileri1» Nereye gidiyorlar? Nerede-yatıyor
lar? Bunları araştıracağını da söylemiş Senato 
kürsüsünde. 

Biz bildiklerimizi söyleyelim. Gazetelerin 
yazdığına göre, bu öğrenciler istasyon .garının 
'bekleme salonunda sabahlamışlar, orada yatmış
lar. Tunceli'nden Elâzığ'a gelmişler; (gittikleri 
yeri soruyor, gidecekleri yeri soruyor) Elâzığ' 
dan Ankara'ya varmışlar. Nereye gidiyorlar 
sualinin cevabını Sayın Bakan bilir. Bundan 
sonra nereye gideceklerini kendisi bilir. 

Bu öğrencilerin buraya nasıl geldiğini de 
Saynı Bakan söylüyor; belâlı bir kalem kutusu 
varmış, o kalem kutusunun önünden kaçıp gel
mişler. 
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Sayın üyeler, bu izah tarama ancak bu tür
lü cevap verilebilir. Beni mazur görmenizi di
lerim. 

Mm\4vetin içinde bulunduğu niaızik şart
la,;1 kiarşı&ınla çuk ciddî, mesul üyetl'ni nıüLlnik, 
tutum ve davran^lar yafeıiş-ır. Sorumlul'uık odun
ca, «Üç ayilı'k Hüikümo'lıten 'bu sıoruAır ıı'e diye 
dodiiLiufyor.» diyecekiaimiz, Ydb'ki laı'DanıHken, 
vaaUkâr beyanlarda buluuuıfoeu, huduh tanı-
mayac-iksımz. Bu tutumu mersuliyet anlayışı 
De- bağdaş t ı rma kolay değildir. 

Ü Ikem'lziıı k a l a n nıasınlda, m'î'jlî barrş'a 'bir-
0":k ve beraber.i'iğfe her zıaıaı anjinden daha çdk 
;jih Tya'ç olduğunu Hükümet söylüyor ama bu Hü-
Ikümcıtin başı meeliiderlımiizce kabul ddülen Af 
Kanunu hakkın!la siyasî literatüre 'eşi1 ve -em-
S'aji oynayan bir bel'giö ve^ıni^lr. 

- Bas'bdkan diyor ki, «Şimdiye 'kadar sıağ mi-
Oltaıı güçlerden gelen tıalhrlklere, stüd'a Ibuf.ıi'-
man'lar ve genelükle ilerici ç-evneijcr, 'büyük bilr 
.'.•jjbjr ve tahammül göstermiid'eJdir. Bu sabır 
ve tahammülün 'kaynağı da ileri;! Gle lilgi'i 
uımüi::&:.di. Sağ mılDlan güçleaden gcien tlaıhrltk-
lere rağmen, (asayişi bir ölçüde saığlayalbili-
ybıdulk; faikalt bu ümiu'lür simidi büyülk öliçü-
ide yıkılmış clarak. Bu duıumda TüılklyeUe 
dc'mıcikraöiyi yalatmak,, aisaıylışi Ve huzuru sağ-
ılb.mdk son derece güçlerimi!} olmak'taidır.:» Sa
yın Barbakan böyle söylüyor. 

Sayiıiı Başbakan, 'sağ militan güçlerin tah
riklerini biliyor; s^lun, ikırioli çevrelenin ta-
Iharnımül ünün ironisine »Üt uimutla.ra 'bağ! andı
ğından habeıLTar. Yıkılınn umutların karştsm'-
ıda aRf.ıj'lJin go'Lceğindenı kuşkulu. Bu sözler 
Devirtin Batl^ıkanına aı:";se, icranın 'başı bu 
anlayış ininde olunca; Balkan lığın tayin mü
dürü de, tayin ettiği öği'clmeiDİere ; 

<SL cepheye gidlyoılmnuz, savaş, verİyo-
rnz; bağımı?:;, :biı.ligimizi 'ko^rieyirJİz.:» di'ye 
öğ'üi!: verir. Dnıha 3,5 ay önee, «îSiyr.bal ve sıos-
yal 'ü dince'eı'l ne di-ue'm olsun, geuçliaıümizin, 
o.X'i <'Lİar.ı nız-.'iı 'arasında fcardediğûn yeJİeşe-
•ceği, •sevgln.iı ı yeşereceği! 'bir oranım haziıı'Uya-
cıağı:.» diye Ilüikümcr Programımdan cümleler 
okuyan Sayın Ba^bdkan, şimdi sağın mıü'Han 
gik-İ! ine, solun tahalmmüC'jüziiüığüııü ba'ber ve
ren, fk kavga kızıştır:yur. 

i!a\bJkanı yalnız bıı akmayan m,emuru da, 
İkil ne kar?ıı a o .ildiğini öğrcıiımlck litdJiğinjlz sa-
va'j'.a, cepheye savaşçı gilrJderlyûr. 
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TJeğeılli üjyekr, DevletMimz 2,5 yııl örfü İda
re al!bır.ı;la rej İnimi konumanın gayretine düj-
.müî .ÜL'. G'egırıli'ş yaraları kaşımıayaıknı. Devlet 
idau'elsrıri elinde Itutamlara yakışan şey, tarafsız 
loDm'aıI-d̂ ıı*. Bu mûsa'Heıde göıükm tarafgir ha
reketler, yeniden Devlet imikti önü kı'immcyen, 
gtelooeği bi'̂ hi'm/eyen mcicarallaıa sürükky ekil ir. 
Bu mlk td ikka t lkdk . Milklt, olup 'bilerleri dik
katle takip 'cIV.ııckt'etfır. Bu mt\s!urliiye!t a'ltmida 
daha fazla, eziimıckıriıni temenni ederek bu ko
lundaki süzikrimi hağ'aumafc istiyorum. 

BAŞKAN — 'Sayın Olnkli, üç dakikanız var, 
'hat ii4at.iri.nl. 

I). P. GBdTPU ADINA EAlSİM ÖİNİSLİ 
(Devalmla) -— Sayın Balkan, dcğerili arkadaş
larım, Demıiokrafik Parti' Grupuuun, millî eğk 
tîln künyesinde jo:r a/lmıaıymı ktodiği, g'eük-
smcU'M arzu .ettiği bkkaç kjomuyu da satır baş
ları olarak ifade ederek sıö'zllcıllna hağlıajyayımı. 

Yurt dışında çalışan iişç/iterknkdrı çocukla
rına, eğitim hizm:etler'inin vakit geçiri Dm edem 
g-öfcürüllmıelsini faylda.li görmekteyiz, şart gÖr-
/m'e/k'tıeyi'z, lüzumlu gör'mekteyi.z. 

Ortaöğretimde ve yükseköğretimde kakka-
Tıik sınıf'laırm mııaıhzmrlari ort.iaida.dir. Biize göre 
mıkk eğkiknde yapıkıeak en faydalı reform.; 
öğrıe-limıerJlerin, çloeuMarımazta fek tek meşgul 
tdalirrkc/eığ'i kadar sınıf lanla tedrisat yapakiıl-
nıeöin'im imkâını1 aram ha.7arlamakt.i1r. 

lüükümcl'iim Programında varit e! J ıslan, halk 
yardımı ile yapılıp da 'bugüne kadar öğreni
lme açıkııamıiş 'bukınan 90 kadar imin m hatip 
okulunun öğrenimle açilima'sını temıeiîmıi etımek-
teyüz. 

Hükümd'kı. vaat dtbiği mcciDurî ahlâk ders
lerini; M.iD-î Eğitkn Pnkankğımın Teibliğkr 
'Derg'kinim 9 ncu Şûra özel sayılsın/da 12'9 IIICAI 
sayfalsi'nım 297 ma' mıaddeKİni tkkı'k et iliğimiz
de g-örüyoruz ki, bu büyük umutkr bağlanan, 
KÖZÜ ç/ok edJkm mecburî ahlâk dersleri ftlkefo 
'bö'tüıniü içinde mütalâa c!:1iJ 11nı'eikit.cfetir. 

Değerli aıkadaşlarTm, fekefıe ;içl:de, ahlâk 
Ikonmisu üzerinde, mıünakara enine boyuna ya-
p-ıkikJli r; n'eyrn ahlâk, olduğu, meyin alhkîk cd-
nıaekğı çağlar koyu nıünJkaşa edilip giVimidjir. 
I I jf/ükıi, Tlüklümd':. PıUgramınela hu allı lâk deiTr 
î cıvam nills'üçleri çizilm'iştir. Bu rlii'je'li'kler, 
daika çek din eğil! ni içinde yev akılsa, ahlâk 
dansleri verimli olur i narcıldayız. Bu sekepk, 
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'bu ahlâk derişlerinin din e.ğvt^nine dayalı ok 
ıııaisımı, Bıcımjclkıtaitik Partd olarak düşünm-ek'te 
ve arzu etmekteyiz. 

'Millî 'kültürümüzıün Ve tadili iimıiz "İn kaynak
la rı olan. eski eserler drpo/larda bekkimlekikdir. 
Aynı gayeye hizmet c^lcıı «.Devlet arçjivkrv» 
de raflarda, güvelerim ifeıhıubine uğraaııştrr. 
Biül.ün bu 'ki)ymotli hazineleri, tarihltnıize ışık 
tTiüiiCiak, kültürümüzü gün ışığına çakai'aeak bu 
değelili1 ikaynalkla.rı okuyup anlayan yetişkin 
e'k'iman'ar:! nız azdır. Ükiveıfetıeye yöııieı'Dk or-
taeğ!l';'ln. düz.e.nlT:nJhlkeırJ; Tüıkokjilerde, Türk 
taırlhi okuljan fal'ült'e.lciifcle (Jkuyabjiim'elüii için, 
I f d r d o Şaık dilkıiini mcekmıî ders olarak 
(kui'an liis'e'leı-iın açıl'mafeımn faydalı o'laeağı 
uran çındayız, lîu iht:'öa;s 'ji'selcrdie b!ai§!İ!aima!İı-
ıdır. Eiüki Tür'keciyi, Oumankcayı ve Şaık dil-
l'eılni lise çağıcikrn öğrenen, yetişerek üniver-
slto sıralarına gelen uz.ma.nlar, a.ıiöak bu mü-
kommie'l ve güzel ederlerin gerecek ma'iıasıaa 
ve rulhıına valkıf t.kJb.ilir. Kıoıkarı:z ki, 'bu çalım
ınla geç kalırsa, 'bu değerlil kaynak 'ar tıırzı ya-
lbaı:üı uzmanlara okutmak ğilbi, acı h/ir duınıııı-
la karşı karşıya kalırız. 

BAŞKAN — Lütfen tanıamlayınız Sayın 
Cinirdi. 

D. P. G-RTJPIT ADINA KASİM! CİNİSLÎ 
(Davamla) — Bağbyoıruım Sa.yııı Bakkam. 

Türk tariki tıedrilâatı, oı/'.aöğr'et'iimde müs-
tıalkiıl 'bir 'bekim clıaralk a!e a.lni'iiıaılıdır. Dünya 
tauiih'i içinde, Tiiılk tarihini dağınıik, erJ'yen bir 
sekilide öğreltmemin, Türk çocuikllarmıa f'aydasıı 
yokkır. Yüzyılla;r'a ayrılmış, ama 'müüür.kliil. Türk 
tarilhiır.ıi, bir sktelrnatik içeriuicde Tüık çiocuik-
l'arnıa, öz'ellikle öğrdmreniın fa;yda&ı, sayı'lama-
yaeak kadar çoktur. 

Kükür hazir.ulerimiz olan e!-M e&eııkrj'lni-
zıiıı, korıiişu.rciıı türkçıey'c çıevıÜlereik, gıünülnıü-
zün iıııjıaııma sunıtiınıaisıma faydalı 'bulmakta-
yi'z. 

,Scin tcikllfimizi sunaralk, huzuırunujz(;lıan ııy-
rıÜıyoı.'Uiiı. 

I)eğe.Cd üyeler, yükydköğrclkmde vcrikrı 
•'bmıls v{̂  kredi rejiaıi! yeniicljen ele ah'nlmiaılıdi'i'. 
Do'vkt bugün bur.ı'iyer öğıeır/Jiainin sayılsını 
'bOkhı'jjierk-edıir. A.neaik, Yurtlar ve KırcCuler 
Kurumu ka-ç öğreırei'ye krcıdi verdiğinin 'biılgi-
yirıi sıırıar.>irii'. Bunun elrşudla, DöVİdt ve özel 
şak;Bİar kaç öğrenciye buris verdiğirJin yekû-

http://ii4at.iri.nl
http://faylda.li
http://ort.iaida.dir
http://ha.7arlamakt.i1r
http://uz.ma.nlar
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nuımı bu küıyüye goMremez. O halde, bu bura 
kio.nulsurJu blir el.de toplayıp, deıfld toplu b.ır şe
ki l le idare dilmenin lüzumu açıktır. Ayrıca, li-
erıyi bilinen ve malî iimlkânkın ddt elin başa-
trıılı öğrenciler, ümversiil'eide okumaik için kö-
yünldieıı çiftini çubuğunu satarak büyük şe-
hiıdlere g'el'nîıctlv't>d-.lüL*. «.ÎBir yıl veya i/ki yul son
ra brj:'s bu)lu*um» ıımuduıyle, hem yılları heba 
olup gll nclkte, hem de rahat ve huzur i(v,nî;l!e 
eğilin yapaniıama'ktadır. Bu sebeple, bur'slarm 
feeleıte götürü hilesini t'c-ldif etımcOdfoyl. Lise 
'bjtünra'eı-ende burs a l n a imikâııl'arzına kavu^-
îna'ıdır. Üniveıslcıye g'dlük'en, raha.ıt ve hu
zur liçinde büyük şchllere geknc'li, üniverslıo 
tahsilini bu rahatlık idiır/de götürme!ildir. 

Yükseköğrenim g'en'çlğürln sağlık duru

mu ; M)edilko . Sosyalin ortaya koyduğu değer
li çöİTşımıalan saygı ile anaraik, yetersia oldu
ğunu da ifade eldiiyorum. Sağhlk durumu, bum, 
'klitap durulum ayrı ayrı ele alınarak işlenmesi 
lâziım'gelen mes efedir. 

iSa.ym Başkanın m üsamah alsıma teşekkür 
ediyor. D'caıc!kralt;;ik Fanti adına hepinizi süygı 
•iıl.e se'fuıılıyorum. (A. P., C. G. P., D. P. sırala
rından aflkış/.tır) 

iEAŞKAN — Te^tikkür ederim Sayın Gin&li. 
Ara veılm'e zrJmaıımınz yaklaşmıştır. Konuşacak 
•öl'.m .«ayın hatibin sözlerimi bölmo'k isteimıiıyo-
rom. B'U sebeple, sıaat 14,301da t'opî'aniin.aik üze
re Efrlteş'lme aıra vcrıiyomm. 

Kapamnua, saati : 12,45 

•B«H 

İKİNCİ OTURUM 

AçıümıalSaaitlijC 14,30 

BAŞKAN ı: -Baglkaaıvelkilti Abmeıt ••Çaıkimiaik 

DİVAN ÜYELERİ : Tufan Doğan Avşargil (Kayseri), Z&kâi(Yaylalı (Erzurum) 

86 neı Birleşimin ikinci otura 

üzerindeki 

[BAŞKAN 
munu açıyorum. 

iMillî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 
görüşmelerimize devanı ediyoruz. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Seyfi 
üztürk, buyurun efendim. (A. P. sıralarından al
kışlar). 

A. P. GRUPU ADINA SEYFİ ÖZTÜRK 
(Eskişehir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın milletvekilleri; 

CMillî Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve yük
sek öğretim 'kurumlarının faaliyet ve bütçeleri 
halkkında Adalet Partisi Grupunun görüşlerini 
arz etmelk üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun 
refah ve saadetini artırmak, millî bütünlük ve 
beraberlik içinde iktisadî, sosyal ve kültürel 
kalkınmasını 'hızlandırmak, böylece Devletimizi 
kuvvetli, milletimizi mesut ve bahtiyar kılmak 
anahedeflmlzdir. 

Bu hedefe ulaşmanın en güçlü ve en tesirli 
vasıtalarından birisi, şüphesiz her alanda gelişti
rilecek millî eğitim hizmetleridir. Eğitimin millî 
olma. vasıfı, milî devlet fikrinin ayrılmaz bir 
parçasıdır. Hal böyle olunca eğitim politikaları, 
millî amaçlara ulaşılması için uygulanacak genel 
harekeit 'tarzlarını tespit etnıdk ve bunu değiş
mez rehber yapmak durumundadır. 

IBU amaçların başında, Devletin temel niza
mının temel unsurları ile birilikte, tüm varlığı
nın iç ve dış tehlikelere karşı korunması ve gü
ven altına alınması golir. Ekonomik, sosyal ve 
kül'Mircl alanlarda hürriyet içinde hızlı, deıugeli 
ve devamlı bir -kalkınmanın gerçekleşebilmesi 
ise; ancak «Hür Demokratik Cumhuriyetimi
zin» var olma şartına bağlıdır. 

'Değerli arkadaşlarım, bu görüşte, Devleti ve 
rejimi koruma ülküsünde düşünce farklarımız, 
inançlarımız ne olursa olsun; millî şuur halinde 
'birleşmeye mecburuz. Değişen Hükümetlere ve 
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balkanlara .göre değişmemesi gereken millî poli-
tifka budur, devlet politikası fondur. 

iSaym milletvekilleri; Adalet Partisi olarak 
(bugün görev başında bulunan Ecevit Hülkümeti-
ne hâkim olan zihniyet ve davranışla aramızda 
kelsin (bir ayrılık vardır. Meselelere bakış tarzla
rımız tamamiyle hiçbirinden farklıdır. Biz Dev
letin ve rejimin korunması konusunda tam bir 
Igerçekç'ilik içindeyiz. Tarihî tecrübelerden ve 
milletçe yaşanılan olaylardan ders ve ilhanı alın
ması lüzumuna inanmaktayız. Ülkede hayalpe
rest düşüncelerin yeni maceralara imkân ve fır
sat vereceğinden haklı endişeye düşüyoruz. 

İSaym Ecevit Hükümetine hâkim olan zihni
yet ve icraat itibariyle Millî Eğitim Bakanlığı, 
•kendi 'bölümünde bu zihniyet ve icraatın son 
.derece önemli bir alanında çalışmalar yapmak
tadır. ,Sion yıllarda ülkemizde cereyan eden ib
ret ve hüzün 'verici olaylar, eğitim müesseselerin
de sınırlı da olsa mihraklar kurulduğunu ve 
!bu .merkezlerden yayılma ve gelişme gayretlerine 
ıgirişildiğini göstermiştir. Milletçe bu durum çok 
iyi bilinmektedir. 

Yakın geçmişte cereyan eden bu vahim olay
ları ve olanları Sayın Millî Eğitim Bakanının ol
mamış farz etmesi mümkün değildir. Gerçekten 
(bu olaylar ne bir partiye ve iktidara, ne bir 
.rektöre veya pno'feslöre yönelmiş de değildir. 
(Devleti ve rejimi yıkma hedefine yöneldiği, Cum
huriyeti yıkma amacında toplandığı kesin bi
çimde1 anlaşılmıştır. 

(Bizzat olayları yaratanlar ülkede Markacı, 
Lehimci, Maoeıı bir rejim kurmak istediklerini 
kerrat ile söylemişleridir ve hâlâ söylemeye de
vam etmektedirler. Bütün millî müesseselerimiz, 
yangı organlarımız (bu teşhisin isahetinde ittifak 
halinde bulunmaktadırlar. Bazı çevrelerin, oilay-
lara yanlış teşhisler koyduğunu ve demagojik 
izah yollarına saparak meseleleri küçültmeye ça
lıştıklarını ve hatta üzerine sünger çekmek is-
'teidCiklerini .görüyor ve biliyoruz. 

IDalha dün milletin af ve atıfetinden her na
sılsa yararlanarak cezadan kurtulan veya kurta
rılan kimselerin barış için, af için, rejimin ge
leceği için neler söylediklerini ibretle öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

Cumhuriyete ve Devlete ihanet edenleri ve 
bunların mihraklarını hiıçjbir sebeple görmemez-
likten gelemeyiz. Bize göre her vatandaşın ve 
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hepimizin Devlete sadakat borcunun gereği bu
dur. Aziz milletimize çok pahalıya mal olan 
kazanılmış bazı tecrübeleri dikkate almayanlar, 
hiç şüphesiz tarih ve millet önünde sorumluluğu
nu taşıyacaklardır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Millî Eğitim 
Balkanı (bir genelıge yayınlayarak; «Haklarında 
kanunî takibat yapıldığı için geçici olarak gö
revden alman bazı memurları, kesin mahkeme 
hükmüne kadar görevlerine iade ettiğini» bildir
miştir. 

Kanaatimizce 'bu tamimin gerçek sebelbi şu
dur ; arz edelim. Nasıl olsa bazı fiiller için ge
nel kapsamlı af kanunu çıkacaktır. Yine bazı 
suçlar, kanunlar değiştirilerek suç sayılmaya
caktır. Nasıl olsa her çeşidi ile disiplin suçları 
•bağışlanacaktır. Sayın Balkan icraatını Ibu var
sayımlara dayandırmak istemiştir. 

(Meclislerin yasaları ne biçimde çıkaracağı 
henüz ıbelli olmadan, ona dayandırılmak iste
nen bir icraatı hukukî temelden, nazarî puanda., 
mahrum sayarız. Takibata uğrayan, özellikle 
Ibuigün görevlerine iade edilen kişiler, hangi olay
ların içinden geliyorlar? Evvelâ bunu bilelim, 
ıbunun tespitinde fayda vardır. 

İSaym Bakan, Senatoda yaptığı konuşmada 
kendisinden evvel görev yapan Bakanın mahke
meye verilmiş öğretmeni, 140 ncı maddeye daya
narak açığa aldığını ifade ile; «Saygı duyarım, 
yasaya giöre yapmış, hiçbir diyeceğim yoktur.» 
diyor ve ilâve ediyor, «Tek kelime ile niçin yap
tı fail an demedim, gerekli görmüş, almış. O dö
nem, o şartlar onu icalbetltirmiş.» 

iSaym Bakanın beyanı bu. Kendisinden evvel 
tasarrufu yapan bir bakanın hangi neden ile bu 
tasarrufu yaptığını inceleyip ortaya koymasını 
isterdik. Haklı mı yapmıştır, haksız mı yap
mıştır? Bunu değerlendirmek gerekirdi, Hak
lı nedenlere dayanıyorsa aksine davranışı izah 
etmek şüphesiz imkânsızdır. Biz bütün tasarruf
ların Devleti koruma hedefine hizmet için, ka
nun hükmünün ve hükümranlığının gereği ola
rak yapıldığını savunmaya devam edeceğiz. 

iAnaişik olaylara- karışanlar; TİP, DEV -
GiElNÇ, Halk Kurtuluş Partisi ve Cephesi ile irti
batlı olara'k eylemde bulunan,' bunları teşvik 
edenler ve yardımcı olanlar, komünist örıgüt ku
ranlar, bunları ıscıvk ve idare edenler, komünizm 
propagandası yapanlar ve nihayet Anayasa ve 
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kanunlara, karşı gelerek: kanunsuz grev ve 'boy
kot yaparak ortamı .anarşiye dönüştürmek iste
yenler 'hakkında mahkemeye sevk kararı veril-
meikie 'birlikte bakanbkça görevden alma ta
sarrufu da yapılmıştı. 

ISayın Balkan bu beyanımızın dışında herlhan-
>gi bir hususu tespit etmişse, şüphesiz gelir, ak
sini burada delilileri ile ortaya korlar. 

Arkadaşlar, hukuik devletinde hukuku da, 
devleti de feda edemeyiz. Esasen bunlar Sbirlbi-
rinlden ayrılamaz. Devleti korumayan hukuk ve 
icraat evvelâ bu vasfını kayîbeder. Sayın Millî 
Eğoltim Bakanı apaçık söylüyorum, incitmek için 
söylemiyorum, insaf ile söylüyorum; Ibu genel
geleri ile tercihlerini partizanlık istikametinde 
yapmışlardır ve bazı çevrelere şirin görünme 
hevesinden kendilerini kurtaraHiamışlardır. 

Diğer taraftan sorumluluk yükleyen yasalar
dır ve takiıbeden de Devlet organlarıdır. Bâr 
kimsenin mahkemeye seVki demek; hakkında 
'çeşitli kademe incelemelerinin yapılması ve hat
ta Danıştay denetiminden geçmesi, hakkındaki 
delillerin ciddî olması lâzımdır. Sayın Millî Eği
tim Bakanı, açığa alınanların durumlarını, ka
nunun 145 nei maddesine göre, iki ayda bir tet-
•kik eder; eğer göreve dönmesinde bir engel gör
müyorsa göreve iade eder. 

Malhkemeye verilmiş, (belli suçlardan yar
gılanan kimselerin, göreve iadesi için hangi en
gel kalkmıştır; kalkan engel nedir? Bunu öğ
renmek istiyoruz. 

İSayın arkadaşlarım, konunun üzerinde hassa
siyetle duruşumuzun sebebi, belli bir zihniyetin 
yönünü ve yörüngesini tespit gayesine matuf
tur. Soruyoruz ve öğrenmek istiyoruz: Kanun
suz fiillerden dolayı, kesin mahkeme hükmüne 
kadar, Millî Eğitim Bakanlığında artık kimse 
..geçici olarak görevden alınmayacak mıdır? 
Bu konuda kanunî öntedlbirler kimler için uy
gulanacaktır; kimler için uygulanmayacaktır! 
Bunun da açıklığa kavuşması gerekir. . Kanun
ların verdiği yetkileri kullanmada, objektif kıs
taktan uzaklaşıldığı takdirde şahsî ve keyfî ida
re hükümran olur. Biz kanunî yetkilerin Dev
let yararına, kamu yararına, ferdin hukukunu 
da gözetmek suretiyle, fakat öncelikle kulla
nılmasından yanayız. Kanunun tatbikatında, 
mutlaka bu menfaatlerin telif edilmesi lüzu
muma inanıyoruz. 

ıSayın arkadaşlarım, ıb akınız yepyeni bir ör
nek elimde, Kki ıgün evvel, bir öğretmenimizin. 
gazetede çıkan açık mektnibu var. Bu mektubun
da, Türkiye Büyük Millet Meclisine hakaret 
ediyor ve şöyle diyor: 

«İnsanca düşünenlerin fikir suçlusu sayıl
ması sonucu, hapishanelere tıkılan binlerce kişi 
af kapsamı dışında bırakıldı. İlk (bakışta olay 
çirkindir. Yine insanca düşünenlere kalhredici 
Ibir acı verir. Fakat duygusallıklar, ağır ağır 
akılcı görüşe dönüştükçe, üzüntünün, acımanın 
çıkar yoıl olmadığı anlaşılır.» 

HÜSEYİN EBÇEıLl'K (Denizli) — Doğru. 
A. P. GRUPU ADINA SEYFİ ÖZTÜRK 

(Devamla) — «Olayların gelişimine sınıf göz
lüğünü takarak bakarsak..:» Burası da doğru ta
biî «.... muhalefet partilerinin tutumunu olağan 
karşılarız. Burjuva, emperyalizm anlayışı için-
lauarası emperyalizmin yerli uşaklarından, fikir 
leri affetmiş olsaydı, bugün ya yok olurdu, ya 
da başka görünümde olurdu. Onun için, ulus
lararası emperyalizmin yerli uçaklarından, fikir 
suçlarının affına «Evet» demelerini beklemek, 
aşırı iyimserlik ve saflık olur.» 

Bir öğretmenimizin mektubu.. 
Değerli arkadaşlarım, «Çok doğru» diyen ar

kadaşlarımla şimdi hitap edeceğim. Kanunu Mec
lislerimiz yapmıştır. Bu müessesenin içinde bulu
nuyoruz. Hangi partiye mensup olursak olalım; 
evvelâ Yüce Parlamentonun itibarı, hepimizin 
müştereken savunacağı bir tezdir, bir davadır, 
Ibir gayedir. Bundan feragat eden arkadaşların, 
bu Parlamento çatısı altında oturmalarına hay
ret etme'k lâzım. (A. P. ve D. P. sıralarından al
kışlar.) 

Parlamentoya hakaretten bahsediyorum de
ğerli arkadaşlarım. Kanun, Meclislerimiz tara
flından yapılmıştır. Kanunun kalbulünde Yüce 
Heyetinize mensup (bazı üyeler maddelere «Evet» 
demiştir, muhteremdir; bazılarında «Hayır» de
miştir, onlar da muhteremdir. Ancak bu Mec
liste hiçbir zaman, şu veya bu çevrenin uşak
lığını yapan veya yapacak tıynette bir kimse 
yoktur, olamaz. 

Büyük milletimizin iradesini temsil edenle
re, kamu görevlisi olarak, böylesine harakette 
Ibulunan bir kimsenin öğretmen hüviyeti içinde 

I olması calibi dikkattir. 
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Değerli arkadaşlarım tespitinde fayda gördü
ğüm Ibir husus var; bu ideolojik cereyenlarm 
sahipleri, maksatlarına hizmet ettiğiniz sürece 
sizleri de, herkesi de sırtlarında taşırlar, fazi
letli .gösterirler. Ama maksatlarına hizmet et
mediğiniz zaman Genel Başkanları Mehmet Alı 
Aybar'ı dahi Amerikan uşağı diye partiden atı-
verdrıler. Onun için, kime faziletli, kime fazilet
siz dediklerini, 'geçmişin tecrübesi içinde iyi de
ğerlendirmek lâzım. 

Değerli .arkadaşlarım, tajbiatiyle bu müna
kaşaları mecrasından taşırmamak için, öğret
menimizin mektubundan eğitim konusuna geli
yorum. 

Ailesinin binbir ihtimamıyle yetiştirip, ema
netine tevdi ettiği genç nesle ve genç dimağa 
bu tarzda fikirleri telkin etmek isteyen kişinin 
«ğtime ne hizmeti geçecektir ve bu öğretmen 
kimden cesaret ahmaktadır? 

Yazının devamında, daha ayrıntılı biçimde 
yüce parlamenterlere hakaretler savrulmakta, 
satılık parlamenterlerden bahsedilmektedir. 
(iC. H. P. ve A. P. sıralarında karşılıklı tar
tışmalar gürültüler.) 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Parlamen
toda satılık kimse olmaz; varsa çıksın açık
lasın adını. (Gürültüler). 

(BAŞKAN — Arkadaşlar, rica ederim. 
A. P. GRUPU ADINA SEYFİ ÖZTÜRK 

(Devamla) — Biz Ibu düşünce sahiplerini hiçbir 
suretle öğretmenlik camisamm mukaddes ve 
muazzez görüntüsü içinde, bir mensulbu olarak 
ıgörmek istemiyoruz. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Öztürfc, öızür 
dilerim sözünüzü bölüyorum. 

Değerli arkadaşlarım, lütfen.. 
[İfâMAİL HAKKI KÖYLÜO&LU (Ankara) — 

Sayın Başkan, bu meseleyi halledelim, ondan 
ısonra konuşmaya devam edilsin. 

İBAŞKAN — İşte Sayın Öztürk'den rica 
lelttim. 

Değerli arkadaşlar, karşılıklı konuşma ve 
sataşma şeklinde bir müzakere mümkün değil
dir. Sayın arkadaşlarımız, bilhassa C. H. P . l 
arkadaşlarımdan rica ediyorum; kürsünün tam 
karşısında bulunuyorsunuz ve daimî söz atarak 
konuşmaları.. (Gürültüler). 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
«Sizler» diyorsunuz. Ben satılık değilim.. (Gü
rültüler) . 

BAŞKAN — Bir dakika, rica ederim Sayın 
Eker. 

İBRAHİM BEHRAH EKER (Balıkesir) — 
Kimse satılık, yüzüne karşı söylesin; ben satılık 
değilim. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim rica ediyorum, oturu
nuz. 

Çok rica ediyorum, müdahale etmeyiniz, ha
tibi dinleyiniz. Lütfen. 

ISEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, telhevvüre lüzum yok. Gayet açık 
söylüyorum değerli parlamenter arkadaşlarım; 
Atatürk'ün kurduğu Mecliste, yüce milletimizin 
iradesini temsil eden, hangi partiye mensup 
'olursa olsun, bu Meclisin içerisinde, şuna bu
na uşaklık eden veya satılmış kimse yoktur ve 
olamaz. Gelin hiç olmazsa 'bu fikirde birleşe
lim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

HÜSEYİN ERÇELİK (Denizli) — Afyonu 
satmadınız: mı? 

(BAŞKAN — Rica ederim beyefendi. Karşı
lıklı suçlama olmasın. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Saym millet
vekilleri, yurdun çeşitli bölgelerinde, öğretim 
kuruluşlarında cereyan eden kanunsuz olaylar 
üzücü mahiyetini hâlâ muhafaza etmektedir. Ka
nunların suç saydığı fiilleri övmek bir marifet 
haline gelmiştir. Yasak propagandalar rahat
lıkla yapılabilmektedir. Kamu düzenini ve ge
nel ahlâkı, kişilerin hukukunu rencide eden bir
çok müessif olayları, hergün yaygın biçimde ba
sınımızdan takip ediyoruz. Bu olayların, huku
kun içinde kalarak ve kanuna dayanarak kesin 
biçimde nasıl önleneceğini, ayrıntılariyle he
nüz görüp şahit olamadık. Şahit olduğumuz şu
dur1: 

Türkiye'de Markscıyım, Leninciyim diyen, 
(bölücü, (kışkırtıcı ve yıkıcı metotlarla çalışan 
eylem ve düşünce sahiplerine, ayırıcı bir üslûp
la resmî ağızlardan «İlerici» adı verilmiştir. Va
tansever, milliyetçi, Anayasa ve kanundan yana 
olan düşünce sahipleri ise, «gerici» adiyle vasıf
landırılarak demagojik sloganlara yeniden 
muhatap olmuşlardır. 

Sayın Başbakan bir beyanında, «Solda bulu
nan ilerici güçler sabır gösterdiler.» diyor. Sol
da bulunan güçler ilerici ise, Başbakanın diliyle, 
ilerici olmadıkları kendiliğinden ortaya konul
muş oluyor. Bu beyan, gençliğin ideolojik akım-
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lara, fikir ve kanaatlere göre bölünmesidir. Bun
lardan bir bölümünün özel surette himaye edi
leceği intibaının verilmesidir. 

Diğer taraftan, rejimin 'kaderinin solun sab
rına, ilerici ıgüçlerin müsamahasına terk edildiği 
de, böylece anlaşılmış oluyor. Bütün bunlardan 
dalha üzücü olanı, Başbakanın bu beyanının so
lun her çeşidine itibar 'kazandırma gayretlerine 
Ibaşlıca kaynak teşkil etmesidir. Aziz milletimiz 
cereyan eden bu olayları ve gelişmeleri hık şüp-
(besiz yakından takip edecektir. 

Eğitim kuruluşlarında bilgi yarışması yeri
ne, politik ve ideolojik yarışma ve çatışma yap
manın, çok yönlü zararları görülmüştür. Adalet 
Partisi olarak biz, okula, kışlaya ve camie po
litikanın sokulmamasını daima savunageldik ve 
savunmaya devam edeceğiz. 

Türk gençliğini veya bir bölümünü hiç kim
senin kendi süflî emellerine araç yapmaması 
için her şartta inançlarımızı savunmaya devam 
edeceğiz. Türk gençliğinin çok büyük ekseriye
tinin, memleketin yarını için çeşitli güçlükler 
altında nasıl bir çalışma ve bilgi edinme sefer
berliği içinde olduğunu görüyor ve şükranla 
karşılıyoruz. Kanaatimizce okulda yürütülen rejim 
düşmanı politika, sadece öğretim ve öğrenim hür
riyetlerini yok etmekle kalmaz, aynı zamanda 
Devlet güvenliğini ve memleket huzurunu geniş 
ölçüde tahribeder. 

Bu bakımdan bütün öğretmenlerimize çok 
üstün millî ve vatanî görevler verilmiştir, öğ
retmenlik ulvî bir meslektir. Devlet olarak, mil
let olarak toplumda öğretmenimizin yeri daima 
bu ulviliğe yakışır şekilde görülmüş ve tutul
muştur. Onun her alandaki maddi ve manevî ih
tiyaçlarının karşılanması gayretlerine yeni bo
yutlar kazandırmak lâzımdır. 

Aziz milletimize hizmet eden, fedakâr, çalış
kan, vatansever öğretmen camiasına, asla mal 
edilmesi mümkün olmayan yakın geçmişte bazı 
talihsiz olaylar cereyan etmiştir. Devlet bu olay
ların içinden selâmetle çıkmıştır. Şimdi yeni ye
ni bazı kıpırdanmalara ve bunların sahneye ko
nulma şekillerine muttali bulunuyoruz.. 

• DAVUT AKSU (Kars) — Meselâ?.. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Misalini şim

di arz edeceğim. 
Kısa bir süre evvel öğretmenlerin meslekî 

hak ve menfaatlerini gözetmek ve geliştirmek 

j amacı ile kurulan sendikalar gayesinden sap
mış, mahdut ellerde ve belli kadrolarda rejimi 
yıkmayı, gaye edinen bir mihrak haline gelmiş
tir. Anayasamızın 119 ncu maddesi bu maksat
la değiştirilmiş ve yine Anayasanın geçici 16 ncı 
maddesi ile bu kuruluşların faaliyetlerine son 
verilmiştir. Ayrıca kuruluşların genel yönetici 

I kadroları da, iştirakçi! eriyle birlikte, belli, va
tana ihanet ve rejim suçlarından kesin biçimde 
mahkûm olmuşlardır. Yeni bir kuruluş olan 
TÖB - DER'in aynı amaca yönelen birtakım 
davranışlara heves etmesinden, hem memleket 
hesabına ve hem de camia hesabına ciddî endi
şeler duyduğumuzu bir intiba olarak belirtiyo
rum. 

öğretmen ve öğrenci sorunlarının tartışıl-
I ması için yapılan bölge toplantılarında, meselâ 

son olarak Kastamonu'da yapılan toplantıda ka
bul edilen bir ilkeyi huzurunuzda tekrar edeyim. 
İlke şudur : «Halkın sınıf şuurunu kuvvetlen
dirmek ödevimizdir. Halkı sınıf mücadelesine 

I sevk etmek ödevimizdir.» 
Sayın milletvekilleri, milli şuur yerine sınıf 

şuurunu, millî beraberlik ve bütünlük yerine 
sınıf mücadelesini ilke olarak kabul eden bir 
zihniyetin ne yapmak istediğini kestirmek güç 
değildir. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, (C. H. P. sıralarına dönerek) 
adam bize satılmış diyor ve bizim hatibimiz kür
süde konuştuğu için duymuyor, siz de müdaha-

I le etmiyorsunuz... 
BAŞKAN — Sayın Eker, rica ederim. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, ben satılmış değilim. Rica ede
rim, ikide bir bunu söylüyorlar, varsa açıkça 
adamın yüzüne söyleyin.. 

BAŞKAN — Sayın Eker... Bir dakika Sayın 
öztürk. 

Bir dakika efendim, bu Meclisin hiçbir üyesi 
I satılık değildir, satılmış değildir. Bunu söyleyen 
I evvelâ kendisine zarar veren bir zihniyetin sa

hibidir. Rica ederim. Elbirliği ile koruyacağız bu 
Meclisin kutsiyetini, gücünü.. 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
I Sayın Başkanım, deminden beri bana hep bunu 

söylüyorlar. Ben ne namussuzum ve ne de satıl-
| mışım. 
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TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın 
Başkan, çok görmeyin arkadaşı, sarhoş içki iç
miş... (C. H. P. sıralarından, «Deli bu adam ya
hu» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. Devam 
buyurun lütfen. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Kamu gö
revlisinin bu sıfatla kendi hususî politikasını 
telkin ve propaganda yapmasının zararlarının 
yanında, evvelâ o görüşlerin Anayasaya karşı 
ve ona ters düşmemesi gerekir. Her iki halde 
re durumda da hiç şüphesiz yasalar ihlâl edil
miş sayılır. 

Bilindiği üzere, 8 nci Millî Eğitim Şûrasının 
toplandığı bir dönemde, bir de Devrimci Eğitim 
Şûrası adı ile toplantı tertiplenmişti. Kapatılan 
TÖS yöneticileri tarafından düzenlenen bu top
lantıda, devrim için eğitim ilkesi kabul edilmiş, 
devrimden kastın sosaylist ihtilâl olduğu tebliğ
de açıkça gösterilmişti. 

Aynı maksatla, ikinci kez yapılmak istenen 
toplantıya sunulması öngörülen tebliğlere ise 
ıesmî makamlar elkoymuş ve kanunî takibat 
yapmıştır. 

Buraya kadar aldığımız birkaç örnek dışın
da iddialarımızı ve görüşlerimizi belgeleyen 
yüzlerce örnek, yargı kararlarında ve dosyala
rında mevcut bulunmaktadır. 

Anayasa dışı bir ideolojinin emrine giren 
zihniyet sahipleri, teessürle ifade ediyorumki, 
şimdi Millî Eğitimi Bakanlığı içinde yeni bir yer-
leşıne ve yayılma harekâtına (başlamışlardır. Bun
lar kendileri için seçim sonrası ortamını son de
rece müsait görmüşlerdir ve yeniden kavram 
karışıklığı ve kasıtlı yorumlar yaparak, çeşitli 
yayınlarla ortamı oluşturma gayreti içindedirler. 
Bunlara ilâveten «Fikir suçu olmaz» deyimine 
sığınarak, hareketlerine tam bir serbesti kazan
dırmış bulunmaktadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, her konuda vuzuha 
varmamız lâzım. Şu fikir suçu ka/vramı üzerinde 
de vuzuha varmamız memleket hesabına faydalı 
olur. 

Türkiye'de herkes düşünce ve kanaat hürri
yetine sahiptir. Türkiye'de fikri cezalandıran, 
suç sayan kanun da yoktur. Ülkemizde suç olan 
fikir değildir, fiildir. Tekrar ediyorum; ülke
mizde suç olan fikir değildir, fiildir. Yani ko
münizmi, faşizmi yaymak isteyen kişinin örgüt

lenmesi ve propaganda yapması fiilidir. Ceza 
Hukukumuza göre, cürümde kastın bulunmayışı 
cezayı kaldırır. Bir fiile ceza verirken, hâkim 
evvelâ failin kastına bakar ve kastı cezalandırır. 
Bunu cezalandıran da kanunlardır. Komünizm. 
faşizm, Anayasa dışı ideolojik cereyanlardır. Bu 
cereyanlarda teori, eylem biri birinden ayrıla
maz. O kadar ayrılamaz ki, çok kere teori için ey
lem yapılır. Ajitasyon, silâhlı ajitasyon, silâhlı 
propagandanın gayesi; ideolojiyi, teoriyi yay
maktır. 

Değerli arkadaşlarını, bunları arz etmekten 
maksadım; büyük bir aydın kesimi olan camia 
bünyesinde ba.zı münakaşalar bu alana da teşmil 
edilmektedir ve basında bunları sik sık örnekleri 
ile de görüyoruz. Denilen şudur : Af Kanunu do-
layısiyle, bilhassa bu kesimde yapılan münaka
şalarda, Türkiye'nin batı camiası ile olan müna
sebetlerinin bugün hangi noktaya geleceğindeki 
endişeler, bizzat Başbakan tarafından da dile ge
tirilmektedir. Şunun kesin olarak bilinmesi lâ
zım; her memleketin şartları başka başkadır. Hel
memi eketin anayasası, kendi ihtiyaçlarından, 
gerçeklerinden mülhemdir. Bizim Anayasamız 
model bir Anayasa değildir, tercüme Anayasa d i 
değildir. Kendi ihtiyaçlarımızdan, kendi jeopo
litik durumumuzdan mülhem olarak, tarihî mis
yonumuz dikkate alınmak suretiyle hazırlanmış 
olan gerçekçi bir Anayasadır. Yalnız şurasını be
lirtelim; demokraside en ileri gitmiş olan Fran
sa'da, devlet ve rejimi korumak için Anayasa-
isında, kanunlarında tedbir getirmiştir. Alman
ya, Anayasasında ve kanunlarında tedbir getir
miştir, İtalya'da öyledir, Anglo - ıSakson Huku
kunda da öyledir. Fransız Anayasasının 16 ncı 
maddesi, egemenliğin cumhurbaşkanı tarafından 
kullanılması hallerini açık şekilde tespit etmiştir. 
Alman Anayasası da, hürriyetleri kötüye kulla
nanların, hürriyeti kullanma hakkından mahrum 
olacağını, vatandaşlık hakkından mahrum olaca
ğını hükme bağlamıştır ve herkesi, her müessese
yi Anayasaya sadakata mecbur kılmıştır. Batı da 
şunlar oluyor, bunlar oluyor diye bu konuyu 
başka türlü takdime lüzum yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, Batı camiasında bizim 
bu görüşlerimizi benimsemeyen devlet mevcut 
değildir; ama bir Dankert'i örnek almak suretiy
le Türkiye'nin 141-142'yi affetmemesini veya 
kanunlarda suç saymasını bir eziklik olarak mü-
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talâa edenler olursa, onların fikri paralelliği 
Dankert'in yanıdır; hiçbir zaman milliyetçi anla
yışımızın yanı değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin şartlarını 
iyi bilelim. Türkiye'ıde inançlara büyük hürmet 
vardır. Türkiye'nin bir tarihî geçmişi, yaşadığı 
hadiseleri, bağlı olduğu yüksek mefkureler var
dır. Türk toplumu imanına bağlı bir topluluk
tur. Böyle bir 'toplulukta Devlet ve rejim düş
manı, her şeyden evvel Allahı inkâr eden komü
nizmi ve benzeri ideolojileri fikir sayar da suç 
saymazsanız, gelişecek ve oluşacak bir ortamda 
neler olacağını ve nasıl bir gençlik yetişeceğini 
bugünden tahmin etmek güç değildir. 

DOĞAN ARASLI (ıKars) — Tecrübe ile sa
bit değil mi, bunların zamanındaki?.. 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Araslı.. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Tarihi bi

lenler için kehanete lüzum yoktur. 
•Bayın mJ'lTetvcIk'il'lıeri, rejimi ire oıkııtsa ob 

vsun hiçbir memıldceıt istikbalinin. ümiidini tcş-
/kli eden çocuklarının, kendi devletine karşı 
ve tcık taraflı bir telkin altında. zararlı cere
yanlarla açik biçimde yetiştirilmesine müsaa
de etmez ve seyirci ka'amaz. Her alanda dev
letçiliği savunanlaırvn, bu aıltanıdalki liberalliği
mi izah etm'ek .mümkün değiilidfır. 

Sayım milfctv'eikiileri, Adalet Par tM olarak 
eğitim pıo^itikaları konusunda bizim açık ve 
'kesin göıüşüımüz şudur: Türk ^Eilil'c't'l-nılrı bü
tün ferlerinin, Ait-ııiLiürlk inkıilâplarma ve Türk 
.miİliyctçiHlıne bağlı», T ürik Milletinin; millî, 
ahlâkî, inhamı, manevî ye 'kültürel değerlerini 
benimseyen, 'koruyan ve geliştireni kimiler o'arak 
y etişt irilim eisini i'steıiz. A'illes-ini, vatanım, müılc-
tllni! seven ve onu daima yücelt m!e ye çalışan Tür
kiye Cumburiyetine karşı görev ve sorufmılıı'uk-
larımı bilgen yurtdaşılar olarak yeitiştlrıilmeis>l;nıi is
teriz Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakı
mından deuge'i ve sağlıklı şekilde bir kişili
ğe ve karaktere hür ve bilimsel 'düşünme gü
cüne sahip, iııısan haklarına saygılı, yapıcı, ya-
ıratıeı ve verimli kişiler olarak yetişmeDeri'ni is
teriz. istidat v-e kabiliyetlerini gelliştirmek, ge-
rdkli bilgi ve beceri ide biri ilkte iş gönme alış
kanlığı kazandıriiknaik suretiyle hayata ha-
zırlaiiılmiasim ve bir meslek saihibi olmalarını 
dileriz. Böylece vatandaşın, toplumun, Dev
letin maddî, manevî balkımdan huzur, güven 
ve istikrar içinde bulunmasını arzu ederiz. 

Bayım millıletv ©Milleri, çağın teknoıJöjtiik ge
lişmeleri, eğitimde köklü değişmeler yapılma 
zaruretini ortaya 'koymuştur. Programlanın, 
muhtevaları ve usulleri itibariyle eslkilmiş eği
tim sisteminde yenili eşti ilme ve iyileşitiınmıe bir 
ihtiyaç olarak dolmuştur. Alda.let Partfei iık-
tlljda.rı zamanında başlamış bilgi ve tecrübe sa-
'.hi'Jbi eğitimcilerin katıldığı İMilılî Eğittim Şûra
sı tarafından Ikabul edilen ilke ve hedeflere 
olaşımak için hal yoluna soiuıılmuş konuların 
dalha da ileriye geıliştirilmieslmi telmıennliı etmek
teyiz. 

Herkes için, eğitim ve eğitii'mde fırlat eşit
liğini sağlayıcı tedbirere yeni boyutlar ka-
'Zia'nidınmalk iâzıknldır. Süratli kalkınmayı sağ
lamdık için, muhtaç olduğumuz yetişmiş ihsan 
'gücünü temin etlmek, teknük eğUtiıme ve mesele-
kî öğretime ağırlık vertaök, taltMkıi ilimlere 
•vie araştırmaeıiığa özel değer venmeik, eğitim
de farklılığı) ve dengesizliği .giderici tedbirler 
•almak, eğitim bilirliğini sağilaauaik, eğittim hiz-
•meİLile fiınıi en ücra, yurt köşele itine kadar göltür-
ıfflefe, hleııkesin kabiliyetine göi'e be'llii alanda 
'gelişmesini sağlamak, kabiliyetli çocukları 
özel sekilide desteklemek, himaye dtmeik, geri 
zekâlıları, sakatları yine özel biçimde eğit
mek, 'korumaık gliib'i temel hedeflere yönelten ça
lışmalar daha da artijrıilmalı, imkânlar nUs.petiiliT-
de hizmetler geişftiriilmelidiır. 

Muhitler em arkadaşlarım, diplomayı Dev
lette üş bulma aracı veya imtiyazı obnalktan 
ımuMâıka çıkarmak meoburayeCndeıyiiz. Dükle 
zenginliği kayibeltmodeın sadeleşme yapılhnaısı-
•m' taraftarız, Ancak, uydurmıa teriımlierllfe di-
lün fakirleşmesinlin de yararlı olmadığını1 belirt
mek isteriz. Çare olarak, bu konuda resmî bir 
kuruluşa gitmek, bir Dil Akademteilı kurmak 
<luzo.iimu.nu da. burada belir iliyoruz. 

Adalet Partisi, iktidarda kaldığı zaman 
'içinde, Cumıhurifytet dönemilnlde hizmete açıllan 
ortaokullar ve liteeler kadar okul açmıştır. 
Yükseköğretimde yeni kuruluşlara güdlilmiş 
ve yeni üniVeılsüteler, teşlki'lâtianma ve geliş
me durumuna, girmiştir. Şjilmdi buıilıamn daiha 
geniş ölçüde yurt istifadesine arz edilme'sii dö
nemine girmilş bulunuyöi'uz, Bioğa,aiçi ÜniivieTSİ-
itıesini1 t'aivilben DiyadDailar'da Diyarbakır Cum
huriyet ÜnSverisitesi, S'ivias'ta Anadolu Üni-
••vomiitctsıi, EsM'Şfehir'de bir ünJrveı-feite ve Çukur-
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ova Üniversiteside Adama'da kurulmak üzere 
üllgili kanunları yürürlüğe girmişlerdir. Büt
çeden ayrılacak imJkâmiları artırmak suretiyle, 
'bu kanunkınm yürürlüğünü 'biran evvel rea-
ılilzle etmek ve gelişme imkânlarımı sağlamak 
ilâzımidır. Böylece bu kuruluşların da, 'Türk 
gençlerinim istifadesinle biran önce açılması 
lüzumunu belirtmek isteriz. 

Değerli aırfcadaşlaırıım, Ibu arada üniversiite-
lenimizin kendi bünyesinde 'birçok prolblleımle-
Tii vardır. Başlı başıma bir konu olduğu için, 
'burada zaman kısalığı sebebiyle bunu ele almı
yorum, Yalnız şurasımı belirteç/eğim; gerçek
ten üniversiteli erimizin adedin'i çoğaltırken 
(yüksek öğrendim müeısSeseiL'eırimiizii, daha çok 
ibiir biçimde yurda yaygın hale g/etiriirlken., sıo-
runlardan tbir tanesi olan öğretim üyesi 'mıetseı-
l'esi karşımıza çıkar. Bu, asistan meselesidir, 
doçent meselesidir, profesör meselesidir. Bi
naenaleyh, her şeyden evvel mesleğe ilmrenıdü'-
nici yenli biktıakıım tedbirler almak, teşvik"ieır-
de buluınımak, bilhassa asistanlık müelssesestinfi 
özel olarak ele alknalk, geliştirmek, ve böyle'ce 
tabanda kaynağı zenginleştirmek sureliyle bir 
taraf tein araştııranayı ve araştırıcıyı çoğaltmak, 
diğer taraftian ilim mlüesseselerilmizdeM eği-
Itlicıi ve öğretlicli kadroları takviye etmek gıe-
ırekecıektir. Bu yönden baza yenileştirme ve 
iüyilıeış'türme harekeltlerinie girişi'limeısini de gü
nün şartları içinde lüzumlu görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarim, eğitüim hıizımieltleri-
me ayrılmış bulunan yatırımlar t'atimlimkâır bu
lunmamaktadır. Bumu biClhassa ifade eitimek üs— 
itiyorum. G-erçektıen artan fiyatlar karşısında 
'yatırımlar zamanımda gerçeM'eişti'rilse 'bile, fi<-
zilkî sonuçları itibariyle geçen yıllara naza
ran amcak % 60 oıranamda bir gerçekleşme so-
ınucu doğacaktır. Bu durum eğitim hizımetlte-
rinde gerileme sayılmasa bile, duraklama ola-
(raik nitelendirilebilir. 

Demloikraitik bayatlımızın tedaviye rnulh-
ta,ç biir rahatsızlığına temıas etmeden geçe-
meyeıeeğim. Seçim maydanlarında yapılması 
olağan sıayılan birtakım vaatler, iktidara gel-
\dilkten sonria çok kere icraat imkânı bula
mamaktadır. Bunun eın belirgin örneğini, ümi-
'versiltieye gi'ri'Ş sınaVIari'num kaldırılacağıma 
dair Cumhuriyet Halk Partisinin vaadinde 
ıgörmek ve bulmak mümkündür. 

ıGerçeikliöşltiinil'mıesi imkânsız vaatlerin, Hü
kümet olduktan sonra tevil veya telifine ça
lışılması da, meselemin bir başka üzücü yanını 
teşkil etmektedir. Cumlhuriyet Halk Partisinin. 
seçjim bildirgesi oCıan «Akgümler» sayfa 11811de 
aynen şunlar yazılıdır. 

YILMAZ ALPASDAN (Tekirdağ) — Ak-
günler değil, Akgümlerre., 

. BEYFÎ ÖZ'TÜRK (Devamla) — «lAkgümle-
re» diyemiyorum, kusura bakmayınız, karam-
ılnlk olduğu için sadece isim alarak Söyledim. 

DAVUT AHSıU (Kars) — Ayıp, ayıp. 
ıBAŞKAN — Müdahale etmeyiniz 'Sayın Ak

su. (C. H. P. sıralarından gürültüler ve sırala
ra vurmalar)1 

ISEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Üniversiıte-
ye giriş, odfcaokTiİlarda ve liselerde yülksek öğ
retime yöneltilen öğrencilerden liseyi bitiireım-
ler için sınavsız olacaktır, işle ve meıslefce yö
neltilenler de istedikleırı zaman yüklsek öğre
time devam için gıereikli kursları halk eğitim, 
merkezlerimde tamamlayarak üniversdlteileıre sı-
nıalvsuz girıebileoeklerd'ir.» 

Aynı bM'irgtemlm 145 n'ci sayf asamda ise; 
«Eğitimde hiç kimsemin önü tıkanmayaıoaıktır» 
denıiMikiten sonra, 14Ö ncu sayfasımda; «Eği-
Itimıiin hİçlbir dalında ve aşamasında hiç IkİmSe-
nin önü tıkanımaıyacıaktır.;» şelkl'inde çok açık 
ve kesin bir taahhüt yer almaktadır. 

Kim ne dersle desin, kamu önünde yapılan 
konuişimalar ve paırtli organlarınım yayımları, 
Cumlhuri'yet Haıllk Parbisli iktidara geldiği za
man ünliiversitleiye girişin sınavsız olacağı . şek
lindedir. Üniversiteye giriş smavının kaidıınla-
cağı intibaıı veri'lmişitiir aıkadaşlar. Üniversıilte-
lerimizin, yükseik öğreltüim kurumlanmıznı öz,erk 
'bulunduğu !bir ülkede böyle bilr intibaın ya
ratılması özerklilkten yama görüşle bağdaşır 
değildir. Zira, ülnîve'rsi'te^erlim'izin değerü ida
recileri sıınavsıız talebe kaJbul etmek mümkün 
olsa, onlarım vatanperverliği, böyle bir vaade 
lüzum göstermeden icraatı yapmaya müsıa!İt&; 
lama müşküller içlimde olduklara içim yapıamıyıor-
lar ve imtihanı bir çane olarak koyuyorlar. Bu
nu 'bir seçim vadi ile aşmayı, özerk üniversi
teye karşı saygı anlayışı içimde izaih edilir cins
ten bir vaat olmadığı içjin, burada billihassa, foü-
lirtlijyorum. 

Değerli ai'lkaJdaşlarımj ortaokullarda ve li
selerde yöneltmie yer aldı. Halbuki simidi lise-
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den sonra yömeltici istikâmette teldlbirlere baş
vurulacağı intibaı var. Netice olarak konu; 
'«i&ınarv lilsede mi yapılır, yoksa üniversitede 
ini? Şu veya bu biçimde mi 'Oİaeak? Engel ne
rede 'konacak? Nihayet, eleme hangi safhada 
yapıliaıcıaJk ?:» tarzındaki 9 ncu Şûraya intikâl ede-
eelk konudur. Bir müniakaişa zemı'ınine doğru 
iltilımişftür. 

Adalet Partisi seçim beyamıamıesıkılim 60 
mıcı sayfasında açıkça: «Yüksek öğretimim ka-
Idemelenmasi asası içlinde, ikiı y ı l ık kitlesel eği-
tliım yapan örili'sans birimlerini v'a'taın saltlhıınıa 
yaymak suretiyle kölklü ve uzun vadeli çö
züm getirilecektir.:» denilmektedir. Bu açık 
ve samliımî beyanımız, şifalı !bir reçete olarak 
iSıayın Balkan tarafımdan ikuıllanılirfsa, zıanne-
ntâdiyoruz ki bu alandaki ıısitırap da uzun 
bir sürede soma ermiş olacaktır. Kusa sürede 
'demiiyiorum; çünkü kusa sürede halletmek müm
kün değil. 

Bugün üni'er-'lılLo ve yüksek okullara ?'rin
tle meydana galan yığılmaların bir başka s'elbe-
'bi de, özel okulların kapatılmış oınıaisııdıır. Ada
let Partisi iktidarı zamanında, her konunun 
istismar edilerek İktidarı tahrip içiiu kul
lanıldığı bir dönemde, özel okullar konusu da 
çdk hafcsDz tartışmalara sahne olmuştu. Şim
di gerçekler, zannediyorum bizzat sayın Ba
lkan taraflımdan da görülmüştür. izmir'deki be
yanlarından ben böyle bir değerlendirme yap-
tum. Özel okulların 1970 yılında kapatılmış o'l-
masınıı, yığılhiıalarmın, güderek artma sebebi 
olarak gösterdiklerinle göre, bunu, Adaltet Par
tisinin yıllarca savunduğu, memleket haynnıa 
savunduğu bir gerçeğin uzun siirelde de olsa 
bir Balkan tarafından tereım'ümü olarak de-
ğ ellendiriyorum. 

İhsıanlann sadece reiyle iktidara gelmesi 
mümkün olmayabilir, bazen davaıları iktidara 
gelir. Bu sırada zannediyorum davaımız ikti
dar olarak oturuyor. (C. H. P. şuralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar, gülüşmeler.) 

iSaym milletvekilleri, yeri gelmişken bir 
hususu daha belirtmek isterim, Bir kısım öğ-
retmenil'erimizlin yurt dıişına işçi olarak ve bir 
başka meslek sahibi olaralk çalışmaya gittik
lerini biliyoruz. Bu gıidüJşd de her vesilede istiis-
mar eden çevreler haksız suçlamalar yapmış
lardır. 

MUSTAFA AKSOY (Kırşehir) — O işin şe
refi de sana aittir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
&EYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Cumhuri

yet Halk Partisi iktidara gelince buna çare 'bu
lacağını ifade etmişlerdir. Yüce meelifeler'iımi-
zin zabıtlarında bunlar vardır. Şimdi soruyo
ruz : Hangi tedbirlerle bu öğretmenlerimizin 
'ülkeye Ve mesleğe dönüşleri (sağlanacaktır? 
Ülkemizde cereyan edem, kanunsuz olaylara 
karışan ve kanunları ihlâl eden kişiler hakkın
da kanunî takibat yapıimışıtır. Bu takibata uğ
rayan 'bazı öğretmenler içiin slogan şu idi : 
«Öğretmen kıyımı yapan iktidar». Bu ilsltisma-
riTii gayesi iç'ilnde, kanunları ihmal eden birkaç-
Ikişiyi, bütün camianın temsilcisi gibi göster-
imelk ve iktidar düşmanlığı yaratmalk hesabı 
apaçık görülüyordu. 

Şimdi hiçbir öğretmen görievinıden alınmı
yor mu? Bunu sormak istiyoruz. Müdürler yer 
değiştirmiyor mu? Bu suretle öğretmen kıyı
mı yapılmıyor mu? Buna vereceğimiz cevap, 
'maalesef çıolk daha üzücü tablolar halinde kar
şımızda durmaktadır. Bugün boykota karşı 
çıkan, anarşiye karşı çıkan, kanundan ve re
jimden yana olan birçok mlilliyeltçi müdür, 
öğretmenler yerlerinden alınmakla kalmıyor, 
çok çeşitli haiskiîara da mâruz bırakılmış du
rumda oluyorlar. Bunlara alt misalleri Sayın 
Balkan herhalde hatırlamak durumundadır. 

Merkez teşkilâtında yapılan tayinler ve gö-
ırevinıden alman yükselk dereceli memurlar için 
alışılmamış 'bazı usuller uygulanmaktadır. Biz 
tayinlerden öteye, bu usullerden ve yapılan 
partizanlıklardan şikâyetçiıyliız. Görevden al
mada yeni 'bir usul bulunmuştur. Meselâ, bir 
genel ımüdür «Kendi nizam ile görevimden ay
rıklım.;» diyor, halkama bir dilekçe sunuyor. 
IBöylece müsteşaırlar, genel müdürler, Danıışta-
ya müracaat, haklan da ellerinden alınmak su
retiyle görevlerinden uzalklaştırılıyorlajr. Me
selenin dış görünüşü bu. Gerçekten taşrada 
herhangi bir göreve gitmıesline enıgel teşkil 
eden, mıaddî ve ımânevî sıkıntıları olabilir. Me
selâ ; üniversitede çocuğu olan, evi olan, tedavi
ye muhtaç hastası olan bir genel müdür, ya
pılan manevî baskı karşısında bu dilekçeyi te
reddütsüz vermeye mecbur, oluyor. Bu ikra-
henı verilmiş bir dilekçedir. Zira, «Viran ola-
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sı hanede 'evlâdımı var» diyen kimsenin, bun
dan 'başka yapacağı şey yoktur. 

HÜSEYİN DENİZ (Malatya) — Siz dilcik
çe alimadan yapılıyordunuz. 

BAŞKAN — Beyefendi rica ederim canımı. 
Y'oruılimıajdmızıda bakıyoruım. Her cümlemin. ar
kasında 'blir sataşma. Ben de ellimide tokmak 
'/böyle b<ekllI|yorum. Rica ederimi, cif emdim. 

HÜSEYİN DENİZ (Mıallatya) — Yaptıkla-
riiyle konuştukları abasında fark var, ona ce
vap veriyorum. (O. H. P. sıralarımdan gürül
tüler.) 

BAŞKAN —• Rica ederim sükun sıize söz 
verimeidim. Çıkar (Sözcünüz, çıikar Sayım Balkan, 
burada ceıvia/bını verir. Oburun i f a ederim. 

ISEYFÎ ÖZTÜRK (Devamla) _ Yurit dışım
da çalışan va!tanlda§la;rumızım... ('GMiırtülitıliler) 

BjAŞKlAN — Nedir bu yaptığınız canım!.. 

iSE'YFÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli ar-
Ikada'şlarım, genel politikayı iziaih ediyorum. 
IMjüdaihall/eniz devam edeıfse isim 'zikrederek 
söylerim. Hjanigıi genel müdür, na'sıl alındı, an
latırım. Sükûneti muhafaza edelim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sükûnelti mu
hafaza edelim. ,Silzi susturmaya gayreitltemı haş1-
ka tarafı gfremiyorum. Rii'ca edeıim efenldiım. 

ETEM EKEN (Çoru/m) — Biraz önce tam
da 'konuşanlara 'bir şıey demodimiz. Onlara da 
müdahale edilmlilşti. Eeınjdi parti arkadaşınız 
olunca bir şey yok değil mi? 'Taraf tutuyor-
tutnuiz Sayım Balşkan./ 

BAŞKAN — Çok rica .ederim, oturunuz ye
ninize. (Gürültüler) Sizle (söz vermelcKim beye-
fenidi, rica ederim beyefendi. 

ISEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Muhalefe
te talhalmimül etmeyen iktidar olur mu?.. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sıimop) — Sen 
kütaıishı iki, sana tahammmiL edeceğiz? 

BAŞKAN — Rica ederim Sayın Övet, çok 
rica edenim efendim. Ne 'biçim komıuşııyoılsunuz. 
efendim. 

iSEYPÎ ÖZTÜRK (Devamla) — Yunt dışın-" 
da çalışam vatandaşlarımızın, çJok kesiif şekil
de komünist prOpagandalsıma mâruz kaildiğr-
nı Ih/iliyoruz. Bunlara karşı Millî Eğitim Ba
kanlığı temsilcileri!, diın gö^eMliledi, işıçli tem-
'SÜlcileri, Dışişleri Biakanlığı ve Çalışma Ba
kanlığı mümösisi'lleni ımüişlt'ereken karşı giri-
şİmleride Ibulumıırlardı. Crerek Türk kültürlimlün 

yayılmasında, gereks/e moral değerlendirme 
konularımda her türlü kitap, 'broşür ve kon
feransçı göndenm'ek ve dernekler teşkil etmek 
'sureltily.o tlelkim ve propagandalarını slürdürlir-
lerldil Bugün Hjüıkümelte hâkim olan liberal 
ziiihniiyet içinde luasul !bir tultum izleneceğini 
merakla bekliyoruz. 

Diğer taraftan, kamu düzenlinin ve gfemel 
ahlâkın korummalsı bakımımdan zararlı yayın
ların önlemimetsii lüzumuna inanmaktayız. 

ıReısmin mıülsltelhcemi olduğu gilbiil, kamaaltd-
mıizoe fikrün de müstehceni vardır. Bumüara 
karşı genç melali koruyucu tedbirler al'mak ve 
yasak sınırBarı çizmek medburilyeltiimideyiz. Bir 
tiopliı'md'a meslli yetiştiren; aıile, okul ve 'balzizat 
/toplumum) kemdi&idir. Bar taraHtan okullarda. 
ahlâk demi okutulurken, diğer taırafltam top1-
ılunıda ahlâki tattırıp eden her türlü fikir ve 
faaıliyct, «Fikir suçu olmaz» düşünıcesli(yle ser
best Ibıirakılirsa, beklenen sonuç olde edilemez. 
önemli gördüğümüz bir ıbaşka nioktia, ahlâk 
derişlerinin ne şekilde ve hangi zihniye/t »attıip-
leıl tarafındam okutulacağı m ŝ/eH-elsidüıı*. Bu 
noktada dikkatli ve tiiltiz davranıitmadığı tak
dirde, manevî esaslara dayammiaisı gereken. a'h-
l'âlk demişlerinin materyalist felsefeye valsıta 
o'Timaisı da mulhtbımel' ola/bilİr. 

.Sayın milletvekilleri, Adalet Partîsii iktida
rı zamanında, adedi 26 olan imam haJtip okul
ları, 73'e çıkarıInııştır. '1/2 Mant sonıralsıı olağan 
dışı yöneltÜmı devrlnlde bu okullarım orlta kı!sı!m-
lanı kıapatılmıştır. Çok istismar edilen bir konu
nun da vuzuha kavuşması 'gerekir. İmam hatip 
o'kuıl.'annm.' onla kısınmlarınıın tekrar öğnelt'ilnuo 
açılaıbiilmesi için katı şurtkir ileri sürülüHse, sonu
cu elde etmek kolay ve mümldin olmaz. Bir taraf
tan ağmaya taraftar göriümmelk, diğer itaralftan açıl-
ırtaısınıı engelleyecek çdk İsalı şartlar ileri süranek; 
Monuç olarak bu hizmeti aziz mllletiitmjize arz ett-
.moyi enıgelleı- ve güçtleştirmelk olur. Bİz A^daleit 
Partiisıi olarak, bu k'oınuda Bakanbğıta vazılh 
ibir tutu'm içine girmesini isltiyoruız. Aldalet Par-
ti)si iktildarı imam haitip dkuıllarını milelt hiz
metine açarken, bizzat Başbakanın çok ağır 
-dille tenkit ve suçlamalarıma mulhalta-p olmuş
tu. Bu okulların adedimi artırmak yerime, di
ğer okullarım açılması isltenımjilş, Atatürk İlke
leri ve lâiklik mümakaşaisı sert biçimde Ibiz© 
karşı yürütü/lmüş ve iktidarımız gieriteilikle i't-
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hanı, edilmiştik Bunları bildiğimiz içlin tarihî 
yanılgımın şimdi nlaısul bir sonuç vereceğini en
dişe ile izliyoruz. 

'Sayın/ milletvekilleıri, Mjiıllî Eğitim Bakan
lığının politikası ve icraatı partilerüstü bir 
devlet politikası hüviyeti içinde yüribüıimeii-
ıdİT. Aksi halde, bu alandaki tahribatın acı so
nuçlarımı büyük mHletümiz yıllarca telâfi ede
mez Mji'lî Eğitim Balkanı hangi pantliyie nıen-
ısulblolunsa, hanıga Hükümetin üyesi bulunursa 
Ibulunlsunı, yegâne taraflı olacağı, o'liması l'â-
znmıgelen yer, hukukun, Devletin ve rejimin 
yanııdır. 

Devletten yanla herkes taraflı idlmafc mec-
''buılİyejtindedir. Bu, rejime sadakat borcumuzun 
icalbıdır. Parti palötiikasım veya parti menfaa
tini, Devlet mıenıfaaitinin hiçbir zaman üzeri
ne çıkarmamak lâzımdır. Geçen kisa süre zar
fımda sergilediğimiz örniökler 'bizi 'hakla endi
şelere sevketmiştlir. 

Görüşlerimizi hir uyanı maihîyeltinde, mil
letimizin huzurunda diiile götürdük. Yardımcı ol-
tma gayretlerimize her zaman ilyi niyetimiz hâ
kimdir. Takibedifllen yolun millet yarlarına ol
amadığını açık ve kesin sekilide Söylüyoruz; 
•bu yolda yürümeye devam edenler, 'doğacak 
sonuçlanın şüphesiz somınıMuğunıu tarih ve mil
let önümde taşıyacaklardır. Bütün sağduyu sa
hiplerinin bu görüş ve İnanaşıımızı paylaşacak* 
lanndan emin olarak Ada'lelt Partisi Grapu adr-
na Yüce Meclise saygılar sunuyor, eğittlım men-
supîannıa 'basanlar diliyorum. (A. P. şuraların
dan) alkışlar)) 

BAŞKAN — Teşekkür ederdim Sayın Öz-
tüirfe. 

HALÎL BAŞOL (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, grupuimuza bir sataşma olmuştur, onun 
için söz ilstiyorUm. 

'BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Sayın Halil Dere; 'buyurun Sayın De
re. 

C. H. P. GRUPU ADINA HALİL DERE 
(Muğla) — SayıSn Başkan, sayım üyeler; 

Grupumuzun Millî Eğitim bütçesime ilişkin 
görüş, beklenti ve önerilerini sunmak üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Biüyüıyen akonomliieriin, fcaükınian ulusların 
en •et'kinı. araçlanndan birlisi kuşlkusuz eğitim
dir. 

Ulaştırma ve hıalb ertesine araç ve gereçle
rinin sağladığı kolaylaklar, tıeknölbjiniiın inlsan 
'hayaltunia olan hâkimiyeti, hızlı değişmeler, in
sanlık ilişkilerinin çok karmaşık biçim alma
sı, uzmanlık alanlânnda yeni aılit uzmanlık alanl
ılarının var oimalsr, 'bol üretime duyulatn ittıti'-
yaçlar, eğitime yeni amaçlar, yenii boyutlar ve 
yeni fonksiyonlar kazandırmıştır. 

Demokrasimin insan haklanna uygun, hay
siyet ve şöhretine yaraşır 'biçimde işlemesi, yi
ne de eğitimin değer Mîkmıü olaraik baş ıtiacı ka
bul edilmeisimle bağlı bulunmaktadır. 

Devletin siyasal, sosyal ve ekonomik gücü, 
leğitime verdiği ölçüde önem kazanmaktadır. 

îmsiamn bilgi, beceri, davranış ve dleğeır hü
kümleri yönündeın değişmesi, gelişmesi ve iler-
İemesini eğitim sağlamaktadır. 

Eğitimin değerini bütün yönleri ile bilen 
ve benimseyen C. H. P. seçim bildirgesinde, 
Türk seçmenine şöyle sesleniyordu: 

«Partüımiz, demokrasinin gereği olan özgür 
yurtdaşı, ekon'omiınin ve sosyal gelişmenin hem 
'başlıca aracı, -hem de asıl almacı olan yapıcı, 
yaratıcı ve ımutliı toslama yeiiştiı'ecek 'bir eği
tim düzeni kurmaya herşeyhı üsltünde ömeim ver
mektedir. 

Toplumun huzurunu ve esenliğimi de, kal--
ikınımıanan adalet içinde hızllanlmalsıını ve Devle
ttin güçlenmesini de en başta böyle bir eği
tim düzenine bağlı görmektedir.;» 

Eğitimin slosyal, ek'oniolmi'k ve siyasal haya-
tıımıizıdakiiı etkin fonksiyonunu içtenlükl'e be-
rümiseyen Hükümetimiz, programınlda, eğitim 
görüşünü ve buna ilişkin hizm/eit anlayışımı, 
aşağıda sunacağılm 'biçimde dile getiriyordu. 

Kalkınma planının eğitilmiş iinsanigücü he
deflerine ulaşabilme gayesi ile ortaöğretimde, 
özellikle teknik konulara yönielmeyi hızlandı
rıcı tedbirler uygulanacaikltır. 

Çocuklarımıza, töre ve geleneklerimizle, 
•millî basletl'ertmlize uygun ahlâk kaildelıerinin 
öğretilmesi gayesi ile, ilk ve ortaöğretime mec-
'burî ahlâk dersleri konulacaktır. Bu dersleri 
^okutacak öğretmenlerin gerekli vasıflan taşı-
ımasma özel bir önelm verileeektir. 

Bütün meslek ve sanat dallarında eğiMim, 
ilköğretime dayalı olacak, ortaokullarda mesî-
ilek vıe sanat eğitimi veren çeşitli bölüm ve prog
ramlar bulunacaktır. Ortaokuldan sonra öğre-

178 — 



M. MecM B : 06 26 . ö . 1974 O : 2 

tim dalını değiştirmek isteyenlere, hazırlayıcı 
ÖmkânMir temin edilecektir. Liselerde de şart
lara göre değişen çeşitli 'bölümler bukmacak-
ıtıır. Ortaokulda meslekî öğretim görenler, ge-
.relkli şartlan yerime getirmek kaydı ile listele
rin yüksek öğrenime hazırlayan böülümüne ge
çebileceklerdir. Böylelikle, öğretimde, küm&e-
nin önünün tıkanmaması ilkesi gerçekleştikül-
milş olacaktır. 

Üniversite vie yüksek okullara giriş, yük
sek öğrenime yönelik programillan izleyen öğ
lenciler için imtlibanlsız olacaktır. 

ıBu sistem işler durulma gelinceye kadar, 
mevcut öğretlim kurumlarının 'eğitim kapasite
leri azamî ölçülende kullanıHarak, yükısiek öğre
nim yapmak isteyen öğrencilerin açıkta kal
mamaları sağlanmaya çalışılacaJktır, 

Yline "bu sistemin işıleır duruma getirilmeisıi-
ne kadar meslek okuİJarıniM ortla ıkılsıımlia.rı, ön-
lOelüikle açılacak ve ortaöğretimdeiki mesllek olkul1-
larmın ikünci dönem mezunlarının, üniversite 
ve yükselk okul giriş imt'ihaıiılianina girebil! me-
îlerfiı sağlanacaktır. 

Hal'k yardımı ille yapılıp, bugüne kaldar öğ
renime açılmamış 'bulunanı okul binaları, ya-
pıila'ş ımalklsaltlariiiıa uygun oılarafc biran önce 
hürmete açılacaktır. 

Yükselk öğrenim parasız olacak; yüksek öğ
renime alınacak öğrenci sayısı ve bunların fa
külte ve bölümler arasındaki daığııhmı, fcailkın-
ıma planlarında öngörülen yetilşimiiş inlsangüoü 
hedeflerine göre tespit oiluın]aca(l<Jtır. 

Eğitim kuramlarımuz ifhltiyaıç ve imlkânlara 
göre yaygın eğitim faıalliyetlerine gireeelklerdir. 
Yaygın eğitim ;çalışımaları koşuklara göre her se
viyede ve çeşitli alllanllardla programlara bağ
lanarak, zamanında leğitiim fırsatı bulamamış 
'olanlara bu imkân veırilecektir. Böylelikle bir 
taraftan, toplumun ihtiyacı olan yetişmiş in-
sangücü sağlanırken, diğer taraftan eğitimde 
ısfürekllilik imkânları geliştirilmiş o'laeaktır. 

Bğfitim ıkuruimları, modern araç, gereç ve 
flâboratuvarlaırla donatılacak vie öğretim prog
ramları, taklitçilikten kurtarılaralk, millî koışul-
ilarıimıza uygun hale getirilecektir., 

iöğreltimin her kademesinde kitaba ve ezlbe-
re dayanan öğretim yerine, deneye, gözleme, 
milletlerarası seviyede araştırma yapmaıya, mre-
'tlot ve teknffik malharet kazanmaya, kişisel inisi

yatifin geliştiıilmesine ve işe, üretilme -yoüiet-
imiş bir eğitime ağırlık verilecektir. 

Eğitimim bütün kademelerinde, sosyal adalet 
v<e eşit imkân sağlamak amacı ile, öaeOilklie dar 
gelirli ailel etlin çocukları için geniş bir yatı
lılık kredi ve Iburs sistemi geliştirilecek ve eği
tim yatırımları yurt düzeyine dengeli olarak 
yaynlaCıaiktiT. 

Huzur ve güvten sağlanacaktır. 
Saym Başkan, sayın milletvekilleri; eğiti

mimizin bugünkü durumuna göz atmak, nerede 
olduğumuzu belirleme bakımından yararlı ola
caktır. 

Bugün, eğitimde, sayısal olarak; ilköğretim
de okul çağında bulunan öğrencilerin % 90'na; 
ortaöğretimin 1 nci devresinde % 42'sine, II nci 
devresinde % 21'ine; yüksek öğrenimde ise 
% 68ine eğitim imkânı sağlanmış bulunmakta
dır. 

Okul durumuna gelince, halen 37 145i köy
lerde, 4 080'i şehirlerde olmak üzere 41 225 ilk
okul; 99'u özel olmak üzere 2 550 ortaokul; 
636 ilse; 36 teknik lise; 140 sanat enstitüsü; 
163 kız enstitüsü; 181 kız sanat ortaokulu; 413 
pratik kız sanat okulu; 1 178 gezici kadın kur
su; 72 ticaret lisesi; 28 akşam ticaret meslek li
sesi; 10 sekreterlik okulu; 2 otelcilik ve turizm 
meslek lisesi; 89 öğretmen okulu, 72 imam ha
tip lisesi öğrenime devam etmektedir. 

İlkokullarında 5 400 000, ortaokul ve dengi 
okullarımızda 970 000, lise ve dengi okullarımız
da da 510 000 öğrenci bulunmaktadır. Yine ilk
okullarımızda 159 999 öğretmen, ortaokul ve dengi 
okullarımızda 25 603 öğretmen, lise ve dengi 
okullarımızda 25 508 öğretmen hizmet görmek
tedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; işleyen eği
tim sistemimiz, sosyal adalet ve eşitlik ilkeleri 
yönünden iç açıcı değildir. Eğitim nimetinin 
dağılımı ailelerin meslek ve iş durumlarına, yer
leşim yerlerine göre büyük farklılık göstermek
tedir. Bir örnek ile açıklamak gerekirse An
kara Üniversitesinde öğrenim gören öğrencile
rin % 53,6'sı memur ve subay çocuğu, % 16,1'i 
esnaf ve tüccar çocuğu, % 15,5*1 büyük ve 
orta arazi işleyen çiftçi çocuğu, % 5,7'sinin de 
işçi çocuğu olduğu saptanmıştır. Yerileşîm 
yerlerine göre yine aynı üniversiteye devam 
eden öğrencilerin % 73'ünün kent, % 13'ünün 
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kasaba, % 12,7'sinin köy asıllı oldukları anla
şılmıştır. 

Buna göre halihazırda eğitim nimetlerinden 
yararlanan öğrencilerin yetenek ve yurt ihti
yaçlarına uygun bir biçimde yetişmelerini sağ
lamak amacı ile önlerindeki engelleri kaldırıcı 
ve dar boğazları düzeltici tedbirleri düşünür 
ken eğitimden yararlanma olanağı az veya hiç-
olmayarilarm da artık gözden ırak tutulmaması, 
hepimizin en büyük sorumluluğu olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; planlı 
kalkınmanın ilk ve önemli şartının eğitim plan
laması olduğunu söylemek ve bu yolda uygula
mada bulunmak zorundayız. 

Nüfus patlaması, «Sosyal istök». teki artış
lar, ekonomik kalkınmanın gerektirdiği yetiş
kin insangücü v. b. eğitim sorunlarını daha 
karmaşık duruma sokmuştur. 

Uluslar, eğitim sistemleri ile ekonomik ve 
sosyal hayat arasında en sıkı ilişkileri kurmak 
ve eğitimin niteliğini geliştirmek çarelerini 
ararken, çığ gibi büyüyerek gelen yeni kitlele
re eğitim olanakları yaratmak sorunu ile karşı 
karşıya bulunmaktadırlar. 

Gittikçe artan eğitim ihtiyaçları karşısında 
daima sınırlı kalan kaynaklar eğitimde sorum
luluk taşıyanları, mevcut kaynakları ihtiyaç
lara en iyi çözüm getirecek biçimde değerlendir
meye zorlamaktadır. Bu nedenle eğitim plan
laması teknikleri alanında son yıllarda oldukça 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 

Bugünün Türk eğitim sorumluları, belki her 
zamankinden daha çok, eğitim planlamasının 
niteliği, yöntemleri ve uygulaması konularında 
bilgi ve beceri sahibi iolma durumundadırlar. 

Ülkelerin eğitim plancıları yalnız eğitim 
sektörünün devlet harcamaları içindeki yerini, 
ağırlığını saptamak değil, harcamaların opti
mum düzeyde dağılımını sağlamak durumunda
dırlar. 

Hükümet programı doğrultusunda eğitim sis
temimizin yeniden düzenlenmesi konusunda 
Millî Eğitim Bakanlığının benimsediği ilkelere 
yürekten katılıyoruz. 

Bu ilkeler : 
1. Eğitim sistemimiz, süratle gelişen Türk 

toplumunun ihtiyaçlarına, bireylerin ilgi ve ye
teneklerine, bilim ve teknolojideki yeniliklere 
cevap verecek, planlı kalkınmanın hedeflerine 

I uygun olarak eğitim - üretim - insangücü ilişki
lerini gözetecek, bireyler arasında imkân ve 
fırsat eşitliğini ve bölgeler arasındaki dengeli 
kalkınmayı ve sosyal adaleti gerçekleştirecek, 
eğitimin her kademesinde vatandaşların iş ha-

! yatına hazırlanmasını sağlayacak şekilde dü
zenlenecektir. 

2. Kalkınma planmmda yer alan eğitilmiş 
insangücü hedeflerine ulaşabilmemiz için orta
öğretimde, teknik programlara yönelmeyi hız
landırıcı tedbirler alınmasına, özellikle öncelik 
verilecektir. Orta ve yüksek öğretim, meslekî 
ve teknik öğretimin merkezi etrafında şekillen-
dirilecektir. 

3. Bütün meslek liselerinde, çağdaş meslek 
programları geliştirilecek ve bu okulları biti
renlerin iş hayatına isteyerek atılmalarını sağ-

I layan olanaklar yaratılacaktır. 

4. Fırsat eşitliği ilkesinin gerçekleştirile
mediği bir ortamda, çeşitli olanaksızlıklara rağ
men, lise veya dengi bir okulu bitirehilen halk 
çocuklarının yüksek öğretimden mahrum edil
memeleri için, bütün tedbirler alınacaktır. 

I 5. Halk eğitimi faaliyetlerinin okul eğiti
mini tamamlayıcı bir özellik taşıması için, bu 

I faaliyetler yeniden düzenlenecek ve bütünleş-
I tirilecektir. 
I 6. Eğitimin her alanında, bütün sorunların 
I deneysel bir yöntemle ele alınması, uzmanların 

çalışmalarına önem verilmesi, planlama, araştır
ma ve geliştirme faaliyetlerinin bütünleştiril-

I mesi ve kurumlaştırılmasma çalışılacaktır. 

I 7. İEğitim sorunlarımızın çözümünde ve eği-
I tim sistemimizin geliştirilmesinde Bakanlığımız 

ile üniversiteler ve akademiler arasında sıkı ve 
devamlı bir işbirliğinin sürdürülmesine önem 
verilecektir. 

8. Alacağımız bütün tedbirler ve gelişim 
I teklifleri üzerinde kamuoyunun oluşmasına, öğ

retmenlerin bizzat gelişme çalışmalarına katkı-
I da bulunmasına, iş çevreleri ile sıkı bir etkile

şimin tesisine çalışılacaktır. 

I 9. Öğretmenliğin bir meslek olarak gelişti-
I rilmesine, öğretmenlerimizin, maddî ve manevî 

yönden en iyi imkânlara kavuşturulmasına gay-
I ret edilecektir. 

10. Millî Eğitim Bakanlığı olarak, tüm uy-
I gulamalarda fikirlere saygılı olacağız. Yasalar 

175 — 



M. Meclisi B : 86 26 . 5 . 1974 0 : 2 

ve yönetmelikler içerisinde hareket ederek, öğ
retmenlerimize güven vereceğiz, öğretmenleri
miz ve öğrencilerimiz arasında, kaba kuvvete 
başvurarak huzuru bozmak isteyenlerin, eğilim
leri ne olursa olsun, yasalar ve yönetmelikler 
çerçevesinde, karşısında olacağız. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; eğitimi, her 
eve giren, her yaşa, her yerde ve her zaman 
ulaşan ekonomik, sosyal ve siyasal bir güneş 
olarak görüyoruz. Böyle bir güneşle kişinin 
beyin ve beden gücü işleklik kazanır, iç gücün
de denge, çevresine uyum, insanlık ilişkilerinde 
olumluluk, üretim alanında yapıcılık ve yaratı
cılık sağlanır. Böylelikle eğitimin en önemli ve 
gerekli bir yatırım olduğunu belirleme fırsatı 
bulmuş oluyoruz. 

Her eğitim kademesinde hayata dönük, mes
leğe dönük ve bir üst seviyeye yönelik prog
ramlar geçerli olabilir. Bu yolda Millî Eğitim 
Bakanlığının hazırlıkları başlamıştır. Ortaöğ
retime yeni bir yön verebilmek için Haziran 
1974 ayı içinde toplanacak 9 ncu Eğitim Şû
rası, önemli adımlardan biridir, 

Belli yaşa sunulan öğretim programları ya
nında, hayat boyu devamlılığı kabul edilen 
«Halk eğitimi» de her zaamnkinden çok önem 
kazanmış durumdadır. 

Koalisyon protokolü ve Hükümet progra
mında belirtildiği üzere, zamanında eğitim fır
satı bulamamış (olanlara, ulusal eğitimin genel 
amaçlarına ve temel ilkelerine uygun, sistemli, 
sürekli, kapsamlı ve programlı bir halk eğitimi 
götürülmelidir. Halk eğitimi, Devlet adına 
-Millî Eğitim Bakanlığınca planlanmalı ve uy
gulanmalıdır. Ancak, bu konuda diğer kuru
luşlarla da sıkı bir işbirliği yapılmalıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanacak 
halk eğitimi programları şu alanlara yöneltil
melidir : 

1. Temel eğitim ; 
2. Üst öğretim kurumlarına hazırlama; 
3. Eksik eğitimi tamamlama ve yenileme; 
4. Meslekî eğitim; 
5. Toplu yaşama eğitimi; 
6. Sosyal ve kültürel etkinlikler. 
Bu amaçla, halen Millî Eğitim Bakanlığı 

bünyesinde etkinlik gösteren halk eğitimi mer
kezleri, halk eğitimi odaları, meslekî eğitim mer
kezleri, mektupla öğretim merkezi birer halk 

I okulu haline getirilmelidir. Böylece bir yandan 
toplumumuzun ihtiyacı olan yetişmiş insangücü 
sağlanacak, diğer yandan eğitime süreklilik ola
nağı kazandırılacaktır. 

Eğitim denince bir yenileşme, değişme ve ge
lişme anlaşıhyorsa, bu işin yapımcısı olan öğret-

I menden söz etmek, en önemli bir görevimiz ola
caktır. 

öğretmeni, okul denilen sosyal sistemin en 
stratejik parçalarından biri olarak görüyoruz. 
Bu sosyal sistem içinde öğretmenler, değişik ve 
çok önemli roller oynarlar. Bugün artık öğret
menin görevi, yalnızca, öğrenciye birtakım ku
ru bilgileri aktarmak değildir. Değişen ve ge
lişen toplumumuzda öğretmenlerimizi bu geliş
menin, bu değişmenin ışık tutucusu, yol göste
ricisi olarak görüyoruz. Bu öğretmeni; çevresi
nin sorunlarını gören, anlayan, bilen ve sorun
ların çözümü için sağlıklı, güvenilir yollar gös
teren bir sosyal lider olarak kabul ediyoruz. 

Bu öğretmen, Atatürk'ün deyişiyle; gelecek 
kuşakların yaratıcısı, yarının Türkiye'sinin mi
marıdır. 

I Cumhuriyetimiz, 50 nci yılında daha sağlam, 
I daha güvenilir temellere oturmuşsa, bunda, en 

küçük köylerimize kadar dağılan, orada Cum-
I huriyetin, devrimlerin ilkelerini yayan ve canı 

pahasına da olsa bunların savunmasını yapan, 
bu yolda hayatını veren öğretmenlerimizin çok 

I büyük bir şeref payı vardır. 
Bu yüzden öğretmenlerimizi yine Atatürk'ün 

deyişiyle toplumumuzun en fedakâr ve en muh-
I terem unsurları olarak görmekteyiz. 

öğretmen, bilgi, beceri ve kişilik yönü ile 
I daima örnek olacaktır. Ona, öğretmenlik sana

tını yaparken, rahat çalışması için kolaylıklar 
Sağlayacağız. Ona destek olup, verimli çalışma
larını devam ettireceğiz, özgürlük içinde özgür 
insanı yaratmasına ortam hazırlayacağız. Ona 

I güven ve huzur vererek, toplumumuzun huzu
runu oluşturacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; memnu-
I niyetle belirtelim ki, Millî Eğitim Bakanlığı öğ-
I retmene dönük, öğretmenin toplumda yerini ala-
I cak biçimde çalışmalar sürdürmektedir. İlkokul 
I Öğretmenlerinin 3 yılda bir terfi meseleleri, ta-
I vanın değiştirilmesi, mahrumiyet yerlerinde ça-
I lışan ilkokul öğretmenlerine zam verilmesi, ilkokul 
| öğretmenlerinin ortaokul öğretmeni olabilme ola-
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naklarmm sağlanması, öğretmenlerin ders üc
retlerinin artırılması ve bunun gibi örnekler 
göstermek mümkündür. 

Eğitimde idarenin varlığı, öğretmene daha 
iyi çalışma koşulları hazırlamak ve onu başa
rılı kılmaktır, öğretmen idarenin güler yüzün
den, tatlı dilinden yoksun bırakılmamalıdır. 
Toplumumuzun ihtiyacı olan eğitimi, bir sistem 
içinde sunmaya çalışırken, Parlamentomuza, Hü
kümetimize, siyasilerimize, vali ve kaymakam
larımıza büyük sorumluluk düşmektedir, öğret
men, muhtar ve din görevlisi işbirliği içinde 
çalışabildikleri ölçüde toplumumuza huzur gele
cek, kardeşlik havası gelişecektir. Fikir, düşün
ce ve anlatım özgürlüğü kişileri birbirine daha 
saygılı ve daha duyarlı yapacaktır. Ekonomik 
ve teknik isterlerin ağırlık kazandığı planlı eği
tim sistemi, hızlı kalkınmamızın aracı, mutlu 
insanın beslenme kaynağı olacaktır. 

Bu açıklamamdan sonra, bazı sözcü arkadaş-
larınıi'zm değindiği konulara değinmek bama da 
düşüyor. 

özellikle hukuk devletim ağzmdan düşür
meyen bazı sayın sözcülerimiz, hukuk dışı bir
çok kıyımlarına rağmen, burada öğretmen kıyı
mından söz «derler, özellikle öğretmen ikıyımına 
yer vermiş iktidarların, bu kürsüden, «öğret
men kıyımı yapıyorsunuz.» diye ithamda bulun
ması yakışık almıyor. 

ikinci konum; Millî Eğitim Bakanının par
tizan davranışını dile getirenler, hepimizce de 
bilinir M, Millî Eğitim Bakanlığında yıllar yılı 
partizanca idarenin en şanssız örneğini vermiş
tir. öğretmenlere ikan küstürülmüştür. Böyle 
bir yönetimi elinde bulunduran, geçmişin ikti
dar sahibi arkadaşlarımızın, hiç olmazsa bu ko
nuda sessiz durmalarında fayda umardık, öğ
retmen /kıyımının başlangıcı, bilhassa bir Milli
yetçi öğretmen Derneği kurulmakla başlamış
tır. Milliyetçi öğretmenler Derneği, âdeta Millî 
Eğitim Bakanlığının müdürlük dağıtımı ve bir
çok makamlara tayin için bir menfaat derneği 
olarak meydana gelmiştir ve bu şanssız teşeb
büs, Türk öğretmeninin bölünmesine ve öğret
menin toplum önünde büyük darbeler yemesine, 
yaralar almasına sebep olmuştur, özellikle biz 
parlamenterlere öğretmenin bütünlüğünü savun
mak. o yolda destek olmak düşecektir, öğret

men kendisine destek olunduğu sürece milletin 
emrinde, ne yapacağını bilen en seçkin, yetiş
kin bir elemandır. 

Bu açıklamamdan sonra konuşmanın bağla
mak istiyorum. 

% 46 artış gösteren 1974 yılı Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesi, Bakanlığın 'eğitime dönük 
yapıcı çalışmalarına büyük katkıda bulunacak
tır. Bütçedeki bu artışı, eğitime verilen değerin 
bir ölçüsü olarak görüyoruz. Bu anlayışın ışığı 
altında Grupumuz oylarının olumlu olacağını 
belirtir, Millî Eğitim Bütçesinin, ulusumuza, fe
dakâr öğretmenlerimize ve Bakanlığın seçkin 
temsilcilerine hayırlı olmasını diler, hepinize aık 
saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dere. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun ikinci 
sözcüsü Sayın Necati Cebe, ;buyurun efendim. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar). 

C. H. P. GRUPU ADINA NECATI CEBE 
(Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın milletveikil-
leri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Gru
punun, 1974 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının 
üniversiteler, akademiler ve yüksek oikullar bö
lümüne ilişkin görüşlerini arz etmek üzere hu
zurlarınızdayım. 

Sayın milletvekilleri, 14 Ekim seçimleriyle 
olağanüstü dönem olarak adlandırılan bir dö
nemi geride bıraktık. Ne var ki, bu dönemde 
yapılan bazı Anayasa ve yasa değişikliklerinin 
olumsuz etkilerini tümüyle silebildiğimizi, de
mokrasiyi yeterince geliştirip, kökleştirebildiği-
mizi söyleyemeyiz. Bir yandan, Avrupa Ekono
mik Topluluğunun tam üyesi olma yolunda yü
rüyor, bir yandan da düşünce özgürlüğünün an
latım özgürlüğü demek olduğunu bilmezlikten 
gelerek, Batı dünyasının hayretten dört açılmış 
gözleri önünde; «Efendim, düşünce kafatası için
de düşünce olarak kaldıkça, kimsenin bir diye
ceği yoktur; ama söze ya da yazıya dökülürtse 
eylem sayılır.» incisini tekrar edegelmekte de
vam ediyoruz. (C. H. P. sıralarından alkışlar). 
Bir yandan koro halinde hürriyetçi demokrasi 
türküleri söylüyor, bir yandan da demokrasinin 
temel kofulu olan düşünce ve kanaat özgürlüğü
ne olanca gücümüzle ikarşı çıkıyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, çok partili sisteme ge
çişimizin 29 ncu yılında demokrasinin alfabesi 
üzerinde tartışıyoruz. Unsuz ekmek /istercesine, 
düşünce özgürlüğü tanımayan demokrasi isti
yoruz. Olmaz bu.. 

Anayasamız açıkça; «Herkes, düşünce ve 
kanaat hürriyetine sahiptir; düşünde ve kanaat-
ilannı söz, yazı, resim ile veya başka yollarla 
tdk başına veya toplu olarak açıklayabilir ve 
yayabilir..» dernekte; belli çevreler ve onların 
politik örgütleri ise, bu anlamda düşünce öz
gürlüğünü Anayasa sayfaları içine hapsetmek 
için tüm güçlerini işe ıkoşmakta, kelime atraksi-
yonlarıyle yarattıkları kavram kargaşası orta
mında kim vurduya getirmeye çalışmaıktadır-
lar. , 

Da'ha kuruluşunun ilk günlerinde 1961 Ana
yasasına karşı çıkan ve 1969 seçimlerine Ana
yasayı değiştirme sloganı ile giren Adalet Par
tisi, gerçekte baş sorumlusu olduğu olağanüs
tü dönemin olağanüstü koşullarından yararla
narak, Anayasa ve yasalarda demokratik hak 
ve özgürlükleri kısıcı değişiklikler yapma özle
mini bir ölçüde gerçekleştirmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 1973 seçim bil
dirgesi Adalet Partisinin bu tutumunu şöyle 
saptamaktadır : «Adalet Partisi yönetimi, mil
letin kendisine verdiği iktidar yetkisini kulla
namadığı ve 'koruyamadığı gibi milletin yetki 
vermediği, izin vermediği isteklerini gerçekleş
tirmek üzere millet iradesinin büyük ölçüde sı
nırlanmasından yararlanmak gibi demokrasiye 
gerçek bağlılıkla bağdaşmayacak bir tutum içi
ne girmiştir.» 

İşte bu tutumundan, büyük halik kitlelerinin 
çıkarlarına ters düşen ekonomi politikasından 
ve politikadan kaynaklanan demokrasi anlayı
şından ötürüdür ki, Adalet Partisi 14 Ekim se
çimlerinden büyük bir yenilgi ile cılktı. 14 Ekim, 
halkımızın Adalet Partisine ve benzeri partilere 
verdiği büyük dersin adı oldu. 14 Etkimde hal
kımız gerçek demokrasi özlemini, insanca ya
şama özlemini dile getirdi. 

Sayın milletvekilleri, olağanüstü dönem, öte
ki kurum ve kuruluşlaonıız üzerine olduğu gi
bi, başta üniversitelerimiz olmaik üzere, tüm ıeği-
tim kurumlarımız üzerine de damgasını vur
muştur. 
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1750 sayılı Üniversiteler Kanunu, çağdaş 
üniversitenin temel dayanakları sayılan özerk
lik ve yönetime katılma ilkelerini boş birer ka
lıp derecesine indirmiş, öğrenme ve öğretme öz
gürlüğünü, demokratik örgütlenme özgürlüğünü 
alabildiğine sınırlamış, öğretim üye ve yardım
cılarının iş güvenliğini, öğrencilerin öğrenim 
•güvenliğini temelden sarsmış, üniversitede de
mokrasinin işlemesini 'olanaksız kılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Par
tisi özgürlükçüdür, özgür üniversiteden, özgür 
öğretim kurumlarından, özgür toplumdan ya
nadır. 

Cumhuriyet Halk Partisi, üniversitesi özgür 
olmayan, üniversitelerinde özgürlük havası es
meyen bir toplumun özgür olamayacağına inan
makta, üniversitede demokrasinin tüm kunalla-
rıyle işlemesini istemektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi üniversitelerin 
özerk olmasını istemekte, üniversite özerkliğini 
malî ve bilimsel ve de idarî özerklik olarak an
lamaktadır. Bu özerkliklerin herhangi birinden 
yoksunluğun tümünden yoksunluk demek oldu
ğuna inanmaktadır. Bir üniversitenin, araştır
ma, öğretim ve yayım görevlerini tam olarak 
yerine getirehilmesi, büyük ölçüde özerk olma
sına bağlıdır. Siyasal iktidarın gücü, üniversite
nin tepesinde «Demokles 'in kılıcı» gibi asılı du
rursa, üniversite, üniversite olmaktan çıkar, gü
dümlü üniversite olur. 

Güdümlü üniversite, dünyaya bilim gözüyle 
değil, siyasal iktidarın gözüyle baikar; olayları, 
özelLikle de sosyal olayları, alaylar 'arasındaki 
ilişkileri objektif olarak göremez; görse bile gös
teremez; gerçekçi yorumlar yapamaz. Güdüm
lü üniversite, tüm görevlerinde aksar; bilgi üret
mede, bilgi iaktarmada, değer yargıları aşılama
da, dünya görüşü oluşturma ve kişilik geliştir-
ımede siyasal iktidarın eğilimlerini gözetmek zo
runda kalır. Böyle bir üniversite, sürekli olarak 
değişen ıbir dünyada, değişmez sayılan değerle
re bağlılık yaratmaya çalışır; hayatla çelişir 
zihni belli kalıplara sokarak dondurur; yara
tıcılığı, düşünme yeteneğini öldürür; (eğittiği 
insanı yozlaştırır; onu, kendi kendine, topluma 
ve doğaya yahancılaştınr, nıutsuzlaştırır. Gü
dümlü üniversite, özgür kişiliğin, sağlıklı kişi
liğin mezarı olur. Toplumsal gelişmede, insanlı
ğın iyiye, güzele, doğruya, aydınlığa yönelik yü-
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ee yürüyüşünde güdümlü üniversitenin payına 
öncülük değil, artçılık düşer. îşte bütün bu ne
denlerden dolayıdır ki Cumihuriyet Halk Parti
si «güdümlü üniversite» kavramına şiddetle 
karşı çıkarken, «özerk üniversite» kavramını 
bayraklaştırmaktadır. 

Türkiye üniversiteleri, kendilerine zoraki 
yüklenmek istenen kurulu düzene bekçi yetiş
tirme görevini kabullenmeyeoeklerdir. (C. H. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Türkiye üniversiteleri, Anayasamızın öngör
düğü düzenlin mimarlarını hazırlama görevini, 
olanaklarının elverdiği ölçüde, tüm güçleriyle 
yerine getirmeye çalışacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, iktidar partisi olarak, 
daha doğrusu iktidara ortak bir parti olarak 
Cumhuriyet Halk Partisi, belki de özgürlük kı-
smtıcısı muhalefete karşı daha geniş özgürlük 
sloganını savunan, tarihin kaydettiği ilk siya
sal parti olmaktadır. 

Sayın Genel Başkanımızın deyişiyle; Türki
ye'de bugünkü iktidar daha geniş özgürlük is
terken, muhalefet özgürlükten yakınmaktadır. 

özerklik, kuşkusuz, üniversiteye, toplumdan 
kopma, varoluşunun vıe yaşamının kaynağı olan 
topluma karşı görev ve sorumluluklarını savsak
lama hakkı kazandırmaz, kazandıramaz. Hiçbir 
üniversite kendini, bir parçası olduğu toplum
dan soyutlayamaz; içinde bulunduğu toplumun 
sorunlarına kayıtsız kalamaz. Yasakçılar ne 
denlf güçlü olurlarsa olsunlar, «toplum sorun
larıyle ilgilenme yasağı» na uyamaz. Böyle bir 
yasağın ardındaki niyeti bilmezlikten gelemez. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 1973 seçim bil
dirgesi, üniversite toplum ilişkileri konusunda 
'.aynen şunları söylemektedir : 

«Gerçek bir üniversite, toplum sorunlarına 
ilgisiz kalamaz, toplum sorunları üzerinde gö
rüşlerini belirtmekten, araştırmalar yapmaktan 
alıkonulamaz. Fakat, üniversitelerin siyasetle il
gisini kesmek görüntüsü altında, asıl sağlanmak 
istenen, üniversiteleri toplumdan koparmak, 
toplumdan etkilenemez ve toplumu etkileyemez 
duruma sokmalk, fildişi kuleye kapatmaktır. 

Toplum sorunlarıyle ilgilenmek siyasetle il
gilenmek demektir. Toplumun en bilgili kesim
lerine, siz toplum sorunlarıyle ilgilenemezsiniz 
denilirse, bu ister istemez toplum yararıyle bağ
daşmayan birtakım karanlık tertipleri rahatça 

yürütebilmek için ortam hazırlamaya -çalışıldı
ğını "akla getirir. Nitekim, böyle tertiplerin ar
dından, sıra, daima halkın sesini kısıcı, doğru
dan doğruya halkı baskı altına alıcı tedbirlere 
gelmiştir.» 

Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman «özerk 
üniversite, «Demokratik üniversite», «Halka dö
nük üniversite» demişse, beli çevreler koro ha
linde C. H. P.'yi suçlamaya başlamışlardır. C.H.P. 
14 Ekim sınavından bilmen suçlamaları yararak 
geçmiştir. (C .H .P . sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) C.H.P. , seçim kampanyası döneminde 
üniversite özerldiğinin şiddet eylemlerinm nede
ni olarak gösterilemeyeceğini resmen şöyle açık
lamıştı : 

«12 Mart 1971 öncesi dönemde, herhangi bir 
üniversitede, bir yüksek okulda, öğrenci yurdun
da veya sokakta, silâhlı çatışma, yasa dışı eylem 
olduğu vakit, Devletin gereken müdahaleyi yap
masını önleyecek bir hüküm ne Anayasada ne de 
yasalarda vardı. Tam tersine Anayasa da, yasa
lar da, Devleti, bu türlü durumlar karşısında et
kin tedbirler, önleyici tedbirler alması için yet
kili, hatta yükümlü kılıyordu. Üniversite özerk
liğinim, uygar ölçüler içinde böyle tedbirler al
maya engel olmadığını, muhalefette olan C.H.P. 
12 Mart 1971 öncesinde açıkça söylemişti Kaldı 
ki, olayların çıktığı yerlerden bir çoğunun özerk
liği de yoktu, örneğin ODTÜ. Atatürk Üniversi
tesi, eğitim enstitüleri, yüksek okullar, akademi
ler, öğrenci yurtları özerklikten yoksun, doğru
dan doğruya Hükümet denetimi altında olan ku
ruluşlardı. Hükümet buralarda asayiş ve güven
lik sağlamak için her tedbiri alabilirdi. 

Hele Başkentin ortasındaki öğrenci yurtları
nın, yıllarca, şu veya bu öğrenci grupu tarafın
dan işgal altında bulundurulmasına, silâh talim
gahı durumuna getirilmesine göz yummasının, 
seyirci kalmasının hiçbir Anayasal veya yasal 
özrü bulunamazdı.» 

Halkımız, Cumhuriyet Halk partisini suçla-
yanlarnı kimler olduğunu ve suçlamaların ama
cını gün geçtikçe daha iyi anlamaktadır. Ülke
mizde, üniversite özerkliği ile şiddet olayları ara
sında, neden-sonuç ilişkisi bulunduğu, bir baş
ka deyişle, özerkliğin olaylara yol açtığı masa
lına inananların sayısı giderek azalmakta, bu ma
salın hangi niyetten kaynaklandığını, kimlerin 
başının altından çıktığını görenlerin sayısı ise 
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artmaktadır. Aklı başında olan herkes, C.H.P.' 
nin, kelimenin gerçek anlamıyla anarşizme ve de 
düşünceleri bankalarına zorla kabul ettirme yön
temlerine karşı olduğunu bilmektedir. (C.H.P. 
sıralraından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

Cumhuriyet tarihimizde ilk kez bu yıl Hükü
met, genel bütçeden en büyük payı eğitime ayır
mıştır. Millî Eğitim bütçemiz, Millî Savunma 
bütçemizi bile geçmiştir. Genel bütçemizin % 19' 
u, yaklaşık olarak 1/5'i, eğitime ayrılmıştır. Ge
çen yıla göre, genel bütçemizde artış oranı % 
34,1, iken eğitim bütçemizin artış oranı % 46,4, 
üniversiteler bütçemizin artış oranı ise % 50'nin 
çok üstündedir. 

Bu olgu, C.H.P. - M.S.P. Koalisyon Hükü
metinin genel olarak eğitime ve özellikle de yük
selt öğretime verdiği önemi gösterir. Buna rağ
men C.H.P. eğitime yeterince para ayrılaJbildiği 
iddiasından uzaktır. Ne var ki, tüm dünyanın, bu 
arada ülkemizin, ciddî ekonomik sorunlara kar
şı karşıya bulunduğu bu güç günlerde, eğitime 
daha çok para ayrılamamış olmasını doğal bul
maktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı Planıma - Araştırma 
ve Koordinasyon Dairesince tutulan resmî ista
tistiklere göre, yüksek öğrenim çağındaki nüfu
sumuz 2 935 000'dir. 1973 -1974 öğretim yılın
da üniversite ve yüksek okullarımızdaki toplam 
öğrenci sayısı 195 OÖO dolayındadır. Buna göre, 
yüksek öğrenimde okullaşma oranımız % 6,6'dır. 
Bu oran, endüstri devrimini gerçekleştirerek, 
uluslararası ekonomik ilişkilerde üstünlük kur
muş olan ülkelerde ulaşılan oranlara kıyasla çok 
dıüşüktür. 

Yeni Hükümet, «Eğitimin hilçbir dalında ve 
aşamasında hiçbir kimsenin önünü tıkamama» il
kesine işlerlik kazandırabilmek için; üniversite 
ve yüksek okulların kapılarını istekli ve yetenek
li ıgençlerin yüzüne kapatmamak için, kısa ve 
uzun vadeli tedbirler almaya çalışmaktadır. Hü
kümet kurulur kurulmaz, eğitim enstitülerinde 
ıgeee öğrenimine geçilmiş, bu yolla, ilk adımda 
yaklaşık olarak 3 !500 gence yüksek öğrenim gör
me olanağı sağlanmıştır. Gece öğretimi uygula
ması, olanaklar ölçüsünde daha da yaygınlaştı
rılacaktır. 

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek okul
lara 1973 -1974 öğretim yılında yapılmış olan 
9 105 yeni kayda karşılık, 1974 -1975'de, yani 

önümüzdeki öğretim yılında 22 500 yeni kayıt 
yapılacaktır. Artış, miktar olarak 13 395, oran 
olarak ise % 147'dir. 

Mümkün olduğu kadar çok sayıda gencin 
yüksek öğrenimden yararlanmasını sağlamak ve 
ekonomimizin gereksinme duyduğu elemanları 
yetiştirmek aımaciyle, gece öğretimi yanında, ye
ni önlisan yüksek okulları açma olanağı olan üni
versite ve yüksek okullarda önlisans program
ları uygulama, TV ve mektupla öğretim olanak
larını birleştiren «Açık Yüksek Okul» oluşturma 
çalışmaları sürdürülmektedir. Açık Yüksek Okul, 
TV ve mektupla öğretime uygun alanlarda, 
40 000'i aşkın gence yüksek öğretim olanağı sağ
layacaktır. 

1973 -1974 öğretim yılında üniversitelerimize 
toplam olarak 16 193 yeni kayıt yapılmıştı; 
1974-1975 öğretim yılında bu sayı, % 30,8'lik 
bir artışla 21 179'a çıkarılmaktadır. Kapasitele
rini artırma konusunda gösterdikleri çabadan do
layı, yüksek huzurlarınızda üniversitelerimize 
teşekkür etmeyi bir borç bilmekteyim. 

Sayın milletvekilleri, C. H. P. - M. S, P. Koa
lisyon Hükümeti bir yondan öğrenci kapasitele
rini, olanakların elverdiği ölçüde artırmaya ça
lışırken, diğer yandan da yetenekli yoksul halk 
çocuklarına yüksek öğrenim görme olanağı ya
ratmak için «Yatılı öğrenci kapasitesini» ve 
«burs sayısını» artırmıştır. Millî Eğitim Bakan
lığına bağlı yüksek okullarda, 1973 - 1974 öğ
retim yılında yatılı öğrenci sayısı 5 122 iken, 
1974 - 1975'te % 25'lik bir artışla 6 818'e çıka
rılmaktadır. Yine Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı yüksek okullarda, 1973 - 1974'te 4 238 
olan burslu öğrenci sayısı, % 60'lıik bir artışla 
6 765'e yükseltilmektedir. Bütçeye konan 190 
milyon lira ile Kredi ve Yurtlar Kurumunun 
kredi olanağı önemli ölçüde artırılmıştır. Aylık 
350 liralık kredinin günümüz yaşam koşulların
da çok yetersiz olduğu ortadadır. Kredi mikta
rının yükseltilmesi kaçınılmaz bir zorunluktur; 
kredi miktarı artırılacaktır. 

Sayın milletvekilleri, yatılılık, burs ve kre
di sistemleriyle, dar gelirli ailelerden gelen 
gençere öğrenim olanağı sağlanmaya çalışılmak
tadır. Ne var ki, bu yollarla okuma olanağı sağ
layabildiğimiz öğrencilerin sayısı, tüm öğrenci 
nüfusu içinde devede kulak kalmaktadır. Ülke
mizde, ulusal gelirin % 60'ı, nüfusumuzun 1/5' 
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inin elinde toplanmaktadır. Türkiye, çok az sa
yıda «çok zengin» ile, çok sayıda «çok yoksul» 
un bir arada yaşadığı; gelir dağılımı alabildiği
ne dengesiz bir ülkedir. Ulusal geliri bir somu
na benzetirsek, somunu hızla büyütmek ve bun
dan da önemlisi dengeli dağılımını sağlamak zo
rundayız. Açıktır ki, eğitimde olanak eşitliği 
ilkesi, ulusal gelirin dengeli biçimde dağılımı 
gerçekleştirilmedikçe, bir başka deyişle, ekono
mik olanak temeli üzerine oturtulmadıkça yay
gın işlerlik kazanamaz. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk P a r 
tisinin yüksek öğretime ilişkin görüş ve dilek
lerini izninizle özetlemeye çalışıyorum : 

Yüksek öğretim parasız olmalıdır ve olacak
tır. 

Yüksek öğretimde yatılılık, burs ve kredi 
olanakları daha da artırılmalıdır ve olanaklar 
ölçüsünde mutlaka artırılacaktır. 

Üniversitelerin yönetsel ve bilimsel özerk
liği tam olarak sağlanmalıdır. Bir yığın antide
mokratik hüküm içeren 1750 sayılı Üniversite
ler Kanunu değiştirilmelidir. Bu maksatla Cum
huriyet Halk Partisi bu kanunun kabul edildi
ği günlerde, kanunun Anayasaya aykırı olduğu 
gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine iptal davası 
açmış bulunmaktadır. Yalnızca üniversiteleri
mizde değil, tüm eğitim kurumlarımızda, tüm 
toplumda demokrasi eksiksiz işlemelidir ve işle
yecektir. 

Eğitim kurumlarımız fildişi kulelere kapan
ına alışkanlıklarından sıyrılmalı, topluma açıl
malı, toplumla bütünleşmelidir. 

Eğitim, üretime dönük, toplum kofullarına 
ve hızlı kalkınma gereklerine uygun olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Par
tisi Millet Meclisi Grupu adına saygılar suna
rım. (C. H. P. .sıralarından, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cebe. 
Şahısları adına söz isteyen arkadaşlarımdan 

ilk olarak Sayın Hasan Tosyalı'ya söz veriyo
rum. 

Buyurun Sym Tosyalı. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın Millî Eği
tim Bakanı ve millî eğitim, camiamızın saygıde
ğer mensupları; hepinizi içten saygı ve sevgi
lerimle selâmlayarak şahsım adına bazı görüş 
ve temennilerimi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel 
milletçe ve Parlamentoca, hep birlikte, isminin 
başında «Millî» kelimesi bulunan millî savunma 
ve millî eğitim mevzulramda birlik ve beraber
lik içinde bulunmamız ve bu mevzuları karşı
lıklı sevgi, saygı ve anlayışla millî menfaatleri
mize uygun şekilde çözmemiz lâzımdır. Bu te
mennimi bşalangıç olarak belirttikten sonra 
mevzularımıza geçiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, millî eğitimin bil
hassa ilk ve orta eğitimdeki ağırlığını, gayreti
nin büyük kısmını hudut bölgelerimizdeki vilâ
yetlerimize ve Devlet Planlama Teşkilâtınca 
geri kalmış olarak tavsif edilen il ve ilçelerimi
ze teksif etmesi lâzımdır. 

Misal olarak kısaca arz edeyim : Kars, Arda
han, Erzurum, Ağrı, Van, Hakkâri, Siirt, Mar
din, Muş (C. H. P. sıralarından «Kastamonu, 
Kastamonu» sesleri) 

BAŞKAN — Demin hiç sesiniz çıkmıyordu 
arkadaşlar; şimdi neden buna başladınız'? Rica 
ederim efendim... 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Ayrıca 
Trakya hududumuzdaki illerimiz gibi, geri kal
mış olan illerin başında gelen Kastamonu, Si
nop, Çankırı gibi illerimizdeki ilköğretim ve 
orta öğretim meslelerinin halline öncelikle 
ehemmiyet verilmesini temenni ediyorum. 

Zira bizim karşımızdaki komşu . devletlerin 
gerek yol, su, (elektrik hizmetleri, gerekse diğer 
iktisadî ve sosyal hizmetleri bizden ileri oldu
ğu gibi .millî eğitim konularında da bizden ileri 
olmaktadırlar. Hudut bölgelerimizdeki geri kal
mış vatandaşlarımızı bu durum çok üzüyor. Yıl
lardan beri ıstırap verici bu durumun hiç ol
mazsa bundan sonra ele alınmasını igenç ve di
namik Millî Eğitim Bakanımızın gayretinden 
bekliyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, ikinci temennim; orta 
kuzey Anadolunun 5 - 6 vilâyetinin arasında bu
lunan Kastamonu ilinde bir İnkılâp Üniversite
si açılması hazırlıklarının yapılmasını temenni 
ediyorum. 

Üçüncüsiü; Kastamonu il merkezi ve ilçele
rindeki lise, ortaokul ve sanat okullarının ba
kım, onarım, eğitim araç ve gereçleri için yete
ri miktarda tahsisat -gönderilmediğinden! (bu 
eğitim müesseseleri çok müşkül durumdadırlar. 
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Duralara yeteri miktarda tahsisatın gönderil
mesini rica ediyorum. 

Dördüncüsü, Kastamonu il ve ilçelerinin 
1 200 köy muhtarlığında ve büyük köy mahal-
lerindcki mevcut 3 - 5 sınıflı ilkokulların '% 
40'ı tek dersaneli binalarda veya bir köy oda
sında eğitim yapmaktadırlar. Buralardaki öğ
retmenlere ait lojmanlar da yoktur. Yine Kasta
monu'nun il ve ilçelerinde mevcut ilkokullardan 
% 15 ni teşkil eden 146 klöy muhtarlığmdaki 
tek dershaneli dlkokıülar 1940 - 1950 arasında, o 
zamanın şartlarına göre devlet yardımı hiç ol
madan köylüler tarafından yapılmış ve şu an
da harap hale (gelmiştir. 

Bütün bunlara ilâveten halen KastamiontL vi
lâyetinin 13 ilçesinde ve 1 200 köyü içinde 245 
köyde, köy muhtarlığında veya köy mahallesin
de ilkokula ihtiyaç olduğu halde hiç ilkokul yok
tur. Muhterem arkadaşlarım, bu dejvirde da
da Cumhuriyetin 50 nci yıl dönümünde bir vilâ
yetin 245 köyünde ilkokulun olmaması çok acı 
bir şeydir. Her sahada geri kalmış olan Kasta
monu'da en az 450 ilkokulun yapılmasına, 246 
ilkokulun tamir edilmesine ihtiyaç vardır. [Maa
lesef bu böyle. 

G enel olarak bütün Türkiye için <en mühim 
temennilerimden birisini yapıyorum. Bütün 
Tiikiye'de köy okullarının ısıtma, aydınlatma, 
tamir, bakım, temizlik, hademe, 'eğitim araç ve 
gereçleri, hatta tebeşir, siyah tahta boyatsı için 
dahi hemen hemen hiç ödenek verilmemektedir. 
En iyi şartlar içinde yapılmış şehir 'okullarına 
bu nevi hizmetler için bol ödenek verilmektedir. 
Köy ve şehir okulları arasındaki bu haksız, ada
letsiz ve merhametsiz uygulama, köy çocukla
rının ilkokullarda yeteri detfecede yetişememe-
sine başlıca sebep olmaktadır. Eğitimde imkân 
ve fırsat eşitliğine ve sosyal adalet ilkelerine 
bundan daha ters ve daha feci bir misal gösteri
lemez, arkadaşlar. Bir köy çocuğu düş'ün'üniüz ki, 
3 - 5 "kilometre uzaktaki köy okuluna yarım 
metre kar içerisinde koltuğunun altında kitap 
ve odunla gidecek, sobayı yakacak, sınıfı temiz
leyecek. Odun veya tezeği yakarak buzları eri
tip su yapacak ve ondan sonra da bu suyu içme
de veya temizlik işlerinde kullanacak. .Arkadaş
lar, bu feci bir şeydir. Cumhuriyetin 50 nci yıl 
dönümünde hemen hemen bütün milletvekili ar
kadaşlarınım köylerinde bu durum vardır, zan

nediyorum. Millî Eğitim Bakanımızın millî eği
timin temeli olan köy okullarını artırmasını 
memntıniyetlo karşılıyoruz. Bu yılki bütçe ve 
bundan sonraki bütçelerde bu konuya daha f aız-
la önem verilmesini istirham -etmekteyiz. Köy 
ilkokul talebelerinin de şehir ilkokul talebeleri 
gibi insanca (eğitim yapmalarına "imkân verme
lerini önemle rica ediyoruz, insanca ve hakça 
önem vermesini rica ediyoruz. 

Diğer bir dileğim sayın arkadaşlarım; he
pimiz köylerimizi biliyoruz. Bir köy öğretmeni 
vardır, köy halkına hizmet eder, yalnız eği
tim babında değil, çok çeşitli hizmetler yapar. 
Bir de şehir öğretmeni vardır. Köydeki öğret
men sayılamayacak kadar binbir müşkülât ve 
mahrumiyet içindedir. Şehirdeki ise devletimi
zin r;0 nci yılı içinde Türk evladına, Türk insa
nına sağladığı imkânlardan faydalanır, köydeki 
bund\n faydalanamaz. 

Bütün bu hususlaı- dikkat nazarına alınarak' 
il ve ilçe merkezlerindeki köy öğretmenılerine 
mahrumiyet zammı verilmesini ve köyde geiçen 
hor 12 ayının 15 ay olarak emekliliklerine sayı
larak buradaki görevin caızip hale getirilmesini 
temenni ediyorum. Bu hususta bir kanun teklifi
mi Meclis Başkanlığına vermiştim. Millî Eğitim 
Komisyonumuz genel olarak kabul letti, sayın 
Hükümetimiz de bu yolda bir tasarı getireceğini 
vaat buyurdular. Bu tasarı ve tekliflerin yakın 
zamanda kanunlaşmasını temenni ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım, tetkik ve tespitlerimize 
göre, bazı üniversite ve fakültelerin talebe alma 
kapasiteleri çok azdır. Misal verelim, 1946 -1950 
yılları arasında 1 - 2 adet Tıp Fakültemize alı
nan vıllık talebe miktarı, bugün af külte (mikta
rı 9 adede çıkmıış olmasına rağmen aynı mikta-
tarda olduğu söylenmektedir. 

B İSKAN — Sayın Tosyalı, vaktiniz doldu, 
tamamlayınız e'Oendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Milyonlar
ca, ir uyarlarca para sarf ederek fakülte açıyo
ruz, fakat aldıkları talebe miktarı değişmiyor. 
O za.-nan üzülüyoruz. Bütün üniversite rektörü 
ve fakülte dekanı değerli arkadaşlarımızdan ta
lebe miktarlarının artırılmasına <?aha büyük: 
gayret göstermelerini rica ediyoruz. 

Diğer bir konum; bilhassa geri kalmış böl
gelerde yatılı köy okulları miktarının ve talebe 
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«ayısının artırılmasına daha (büyük önem veril
melidir. 

Son bir temenni ve istirhamım; her kademe
deki '(ğitim müesseselerinde ilk, orta, lise, üni
versite ve yüksek okullarımızdaki kız ve erkek 
gençlerimizi milliyetçi, imanlı, 'tarih ve kültürü
ne bağlı, Atatürk'çü olarak yetiştirilmesidir. 
Eğitimde bu (gençlerimize önem verilmesiyle, bu 
anilletın bekası, yükselmesi, birlik ve beraber
lik içinde olması sağlanacak ve birbirimizi sev
memiz, saymamız temin edilecektir. 

Sayın arkadaşlarım, sözlerimi burada biti
rirken, benden önce (grupları adına konıuişmıış 
arkadaşlarımın çok değerli fikirlerine, millî eği
tim konusundaki bu değerli fikirlere azamî 
öntem ve öncelik vermesini diler, Yüce Heyetini
zi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —OTeşiefckür ederim, Sayın Tos
yalı. 

Söv: mü istiyorsunuz Sayın Bakan? 
MÎLLÎ E&ÎTÎM BAKANI MUSTAFA ÜS-

TÜNDAĞ (Konya) — Evet efendim, söz istiyo
rum. 

ÜNAT DEMÎR ((Muğla) — .Sayın Başkan, 
bizim de konu*,;ı.ı.°mı:: varrl:. 

BAŞKAN — Biliyorsunuz. Hükümet ve ko
misyon her xaman söz alabilir. Sayın Demir. 

Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ, bu
yurun efendim. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 

MÎLLÎ EfrİTİ'M BAKANI MUSTAFA ÜS
TÜNDAĞ (Konya) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşül
mesi sırasında, görüşlerini belirten çok değerli 
arkadaşlarımın açıklamalarından ve eleştirile
rinden, Millî Eğitim Bakanlığının mensupları 
olarak yararlandık. Millî Eğitini Bakanlığı büt
çesi üzerinde yapılan görüşmelerden Millî Eği
tim Bakanlığının ilgili dairelerinin yeterince 
yararlanmaları için gerdkli tedbirler alınacak
tır. 

iSaym Başkan, sayın milletvekilleri, konuş
mama başlamadan önce şunu açıklıkla belirt
mek isterim : Bakanlığa henüz başladığım gün
den bu yana uzun bir süre geçmemiş olmasına 
rağmen, şu anda sorumluluk: benim üzerimde 
(olduğuna göre, Millî Eğitim, Bakanlığına yönel
tilen tüm eleştirilere karşı, Millî .Eğitim Bakan
lığı şahsında kendimi sorumlu sayarak cevapla

rımı sunacağını. 
Göreve yeni geldim diyerek sorumluluğu 

(başkalarına yükleme yanılgısına düşmek isteme-
diğimi bilgilerinize açıklıkla sunmak isterim. 
(ı.C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Bakanlığın bütçesi üzerinde lehte, aleyhte, 
konuşan arkadaşlarınım değerli katkılarına yü
rekten teşekkürü bir borç bilirim. Demokrasinin 
faziletti budur. Açıklık içinde sorunlar ortaya 
ikonur. Yöneticilik mevkiine gelenler, sorumlu
luk taşıyanlar lehte olan konuşmalardan da, 
aleyhte olan uyarılardan ela yararlanmasını bi
lirsek, bunları kişiliğimize yöneltilmiş örgüler 
veya hakaretler değil; sistemimizin daha iyileş
tirilmesi konusunda uyarılar olarak görür; fay
dalanmaya çalışırsak, sistemin gelişmesine, do-
layısıyle demokrasimize hizmet etmiş oluruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, İnsan
oğlu bütün davranışlarını öğrenme yolu ile ka
zanır. Öğrenme, eğitimin üzerinde de münaka
şasını yaptığımız eğitim sisteminin ürünüdür. 
Öğrenme, eğitimin ürünü olduğuna göre, bütün 
davranışlarımızı da öğrenme yolu ile kazandı
ğımıza göre, eğitimin büyük bir güç okluğunu 
.görmek hiç birimiz tarafından zor olmasa ge
rektir. Eğitim öyle bir güçtür ki, iyi kullanılır
sa, iyi düzenlenirse bir toplumu daha sağlıklı, 
daha mutlu yapabilir. İyi örgütlenmez, iyi dü
zenlenmezse o toplumu daha huzursuz kılabilir, 
onun için eğitimin ne olduğu üzerinde ve eğiti
min asıl öğesinin ne olduğu üzerinde kısaca 
durmak isterim. 

Eğitim; aslında bireylerimizin yani toplu
mumuzu teşkil eden kişilerimizin davranışların
da, kendi yaşantıları yoluyle toplumumuzca is
tendik değişikliklerin yapılması sürecidir. Top
lumu istediği yönde, değişmeyi sağlayabilmek 
için ister istemez milletler, toplumlar planlı 
eğitimi gerekli görürler. Plansız kendi halinde 
Ibir eğitime toplumu terk edemeyiz. Bunun için 
«kullar açarız. Bu amaçladır ki, bugün geliş
mekte olan ülkemizin dar olanaklarla yarattığı 
Ibütçösinin en büyük kısmını, 15 736 633 000 li
rasının planlı eğitime harcanması için kararlar 
alıyoruz, kararlar veriyoruz. Eğitim sistemimizi 
dünyanın gelişen koşulları içinde ülkemiz koşul
larına uygun olarak düzenlemek ve geliştirmek 
çabalarını gösteriyoruz, bugün bütçe görüşmele
rinde. Toplumumuzca istenen değişmeleri, ço
cuklarımızın davranışında meydana getirecek 
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yaşantıların meydana gelmesi, okullarımızda ve 
çevrede gerekli çevre ayarlaması ile olacaktır. 
'Bu konuda takibedeeeğimiz yol; planlı deneme
cilik, bilimsel yöntem olacaktır. Bilimsel yön
tem; kendi seçtiğimiz yolu ve diğer bütün yolla
rı uygulamadaki işleyiş derecelerine göre değer
lendirmeyi, değerlendirmede getireceği sonuç
lara göre en iyilerini kabule açık olmayı gerek
tirir. Bunun için, Millî Eğitim Bakanlığı olarak 
'tüm çalışmalarımızda yolumuz yukarıda açıkla
maya çalıştığım bilimsel yöntem olacaktır. 
Onun için her safhadaki lehte ve aleyhte eğitim 
sistemimizi d allı a yapıcı daha düzeltici duruma 
dönüştürmek için yapacağınız uyarılardan, Mil
lî Eğitim Bakanlığı •olarak yararlanacağız, ya
rarlanmaya deva medeceğiz. Aleyhimizde konu
şulan, bizi tenkit eden görüşler yapıcı ve de
ğerli ise, eğitim sistemine katkıda bulunacak 
değerde ise bunlara açık olacağız. Uygulanmak
ta memleketimizin lehine, yararına sonuçlar ve
recekse bunlardan yararlanmaya çalışacağız ve 
memleketimiz için en iyiyi, en güzeli, en geliş
mişliği birlikte bulmaya gayret edeceğiz. Millî 
Eğitim. Bakanlığı, şu veya bu şekilde dar görüş
lere ve taraf görüşlere saplanır, tenkitlerden 
yararlanma yoluna gitmezse bu tutumun millî 
eğitini sistemine hizmetten ziyade zarar getire
ceği kanısındayım. Dün de bu kanıda idim bu
lgun de bu kanıdayım. (C. 11. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, eğitim ; 
ıgenellikle, sosyal, politik ve ekonomik bir teşeb-
Ibüstür. Bu açıdan içindeki bulunduğumuz eği
tim sistemine dikkatle bakmamızda yarar var
dır. Eğitim sistemi kendi alt sistemleriyle belli 
'bir denge içerisinde işleyerek politik, sosyal, 
•ekonomik sistemlere; sürekli sistemlerde sürek
li kaçınılmaz bir ilişki ve etkileşim içerisinde
dir. Eğitim sis'teminin anafonksiyonları; birin
cisi, eğitimin yefiştirme fonksiyonudur. Bireyle
ri alır, toplumun istemlileri istikaımetinde yetiş
tirir. İkincisi fonksiyonu; bizim eğitim sisteml
imiz nispeten bu birinci fonksiyonu bugün yap
maktadır. Ancak, bugüne kadar yapılan çalış-
ımalar göstermiştir ki, ikinci fonksiyonunu bü
yük çapta, ihmal .-etmiştir. Eğitimin ikinci ana-
f onksiyonu; istihdam fonksiyonudur. Eğitim 
sistemi, bireyi yetiştirdim! diye görevini bitti 
snynıaz. Eğitim sistemi çıkardığı ürünilerin, ye

tişti î'diklerinin istihdam sahasında ne •yaptıkla
rını takip eder. Yetiştirdiklerinin yerli yerinde 
kullanılıp kullanılmadığım, yeltenince fonksiyo
nel kul inip kılın madiğim takip eder kendisini 
(onarmak ve geliş ti rimele zorunda dır. Bu görevi, 
'bir •eğitiim sistemi ihmal eder, görevdim yetiştir
ime der, yetiştirmeden sonra ürettiklerini oku
lun dışına 'bırakır, onların ne yaptıklarının ta
kipçisi olmaz, istihdam sahalarındaki zorlukları, 
aksatlıkları tespit etmez ve bunlara göre kendi 
bünyesi içerisinde gerekli tedbirleri almazsa, 
İni eğitim sistemi önemli fonksiyonlarından bi
rini ihmal eder ki bu da, kalkınmayı ve verim
liliği düşürür. Eğtimin üçüncü an a fonksiyonu 
bilgi üretime fonksiyonudur. Eğitim sistemleri 
yalnız bi.lgi.leii aktarmak durumunda kalmaz
lar, onun için toplumun 'bünyesine uygun 'bil
gileri iletme fonksiyonunu da eğitim sıistemleri-
nıiz üzerine, almışlardır. Bizim eğitim sistemi
mizde, genellikle yüksek öğretilin, üniversiteler 
bu görevi yüklenmişlerdir. 'Üniversiteler, üni
versitelerimiz bu görevi kendi koşuMarıımıza gö
re gerekli bilgi üretimini! yapim aklarsa, yapa
mazlarda, ihmal ederlerse dışarıdan bize uyma
yan birçok bilgilerin baskısı altında kendi ken
dimize yabancılaşmaya başlar, çeşitli sıkıntılar-
ila karşılaşırız. Bugün içinde bulunduğumuz du
rumda olduğu gibi. 

İjğitim sisteminin önemli diğer bir fonksi
yonu, çevreye 'uyumdur. Toplumlumuzun gelişen 
koşullarına göre, bütün eğitim siste mile ri sos
yal bir sistemi, olarak çevreye açıktırlar. Kapa-
namazlar, iim.kAiila.run bu kadardır diye toplum
sal sorunlara sırt çevirerıek, kendi duvarları 
'arasında bir eğitim imües'sesesi, kendi bünyesine 
çekilemez. Eğitim sistemleri, sosyal s is t enirler 
olarak çevreye açık olmak zorundadırlar. Top
lum sorunlarına, ıstıraplarına, eğitim sistemleri 
kendilerini açmak zorundadırlar. Sosyal bir 
sistem olarak eğitim, sistemleri1, antenlerini top
lumun bütün kademelerine uzatmak ve devam
l ı enformasyon almak zorundadırlar, sistemi 
kendi bünyesinde yenilemıek ve geliştirmek için. 
(O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) Toplu
mun bütün ıstır'a.bıru, üniversitesinde lisesinde, 
öğretmen okulunda hep 'beraber düylmak zorun
dayız. BurıLaıı duyara'k gelişen koşullarımız 
içerisinde hedeflerimizi saptamak, onlara göre 
planlari'mızı yapmak, onları geliştirmek, oluş-
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turmak ve böylece çevreye uyumu -sürekli olu-
şuim içinde geliştirerek yapma durumundayız. 

Sözün bu kısmında şuna açıklık getirmek 
islteıim : TÖB-DER'in öğretmenlere yaptığı bir 
seminer toplantısında, Millî Eğitimi Bakanı ola
rak yaptığım konuşmada, «Öğretmenin toplum 
sorunlarıyle ilgilenmesini ve onu dile gelinme
sini suç değil, başarı sayarım» dedim. (0. H. P. 
sıralarından «Bravo»' sesleri, şiddetli alkışlar) 
Bunu, bilime dayanarak, toplumdaki sistemle
rin işlerlik görüşüne dayanarak söyledim. Bi
raz evvel arz ettiğim verileri kısaca bir defa 
daha tekrar letmeım gerekirse; eğitim sistemleri 
toplumumuzda sosyal şist emlerdir. Sosyal sis
temler, toplumum sorumlarına kendilerini ka-
par.laiv.a, o topluma hizmıetten ziyade yabancı
laşmaya başlarlar. (O. II. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Sosyal sistem olan eğitim 
sisteminin asıl unsuru, öğretm«eudir. Öğretmen, 
bu sosyal sistemin en uç köşesine kadar dağıl
mış kişidir. Anadolu'nun en ücra köşesinde 
öğretmen vardır. Toplumun sorunlarıyle öğret-
ımen her gün yüzyüzedir. Ayağı üşüyerek gelen 
Fatma'nın üşüyen ayağının ıstıralbını sınıfta o 
duyar. (C. İT. P. sıralarından «Bravo» sesleri 
alkışlar) Kalemi olmayan öğrenciye, dar bütçe
sinden kalemi o cebinden çıkarır verir. Dar ola
nakları içerisinde, köy bütçesinden okula te
beşir alınanıamışsa, kendi dar bütçesinden tebe
şir, karton parasını, o karşılar. Köydeki olan 
bir çok haksızlıklarla Devlet sistemi olarak 
yaptığımız noksanlıklar yüzünden, oradaki ak
samalarla her gün o karşı karşıyadır. 

Bütün bu sorunlarla karşı karşıya olan öğ
retimim, sorunları, dile getirirse, Devlet sistemi
ne en büyük yardımı yapıyor, demektir. Onun 
için «'başanlıdu» diyorum. İyi bir yönetici, iyi 
bir Millî Eğitim Bakana veya iyi bir Çalışma 
Bakanı; toplumun sorunlarını, antenlerini uza
tarak devamlı olarak t a namaz ve içinde bulun
duğu sistemi devamlı olarak ona göre yenile
yip, ouarmazsa kendini topluma kapıyor, de
mektir ve kapadığı müddetçe de1, sistemi top
luma yabancı gösteriyor, demektir. (C. H. P. 
sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar.) Onun 
için, öğretmen toplumun sorunlarını en uç kö
şeye kadar uzanarak, sistemli bir şekildj dile 
getiniyersa, aslında Devletin üst yönotimlnde 
bulunanların görevine yardımcı oluyor, de-
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I meiktir. (C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri.) 
I O bakımdan, öğretmenin sosyal sorunları dile 

ıgetiren görüşlerine, yetkili mevkide olan biz
ler, lehimizde de -ve aleyhimizde de olsa - fel-

I «efesini sözlerimin 'başımda çizdim, bunun al
tında başka birşey aranmasın - bu memlekete 

I 'bilimsel yöntelme dayanan esaslı hizmet etmek 
istiyorsak, peşin hükümlerimizden, saplantıla
rımızdan ayrılacağız. Bilimsel yönteme daya-

I narak, gerçekleri görerek, bir hizmet etme 
esaslını buraya getirip koyacağız ve bunu bir-

I lÜkte koyacağız, muhalefet ve iktidar olarak 
birlikte koyacağız. 

j Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 
soru burada, bana yöneltildiği için, niçin bunu 
kullandığımı açıklıkla ortaya koymaya çalış
tım. Buna ta'marnıen bilimsel verilere dayana
rak, inanarak söylüyorum, söylemeye devamı 
edeceğim. Bundan böyle veya bugün, yöneti-

I inin üst mevkiine gelenler bu gerçeği görme
lidirler : Toplum sorunlarına kendilerini açık 
tutarak, toplumun en uç. köşesinde cereyan 
eden olayları takibedilmeleri için, o uc köşede 

I aydın, yetişmiş bir kişinin toplum sorunlarım 
I aksettiren görüşlerine değer verirlerse, toplu

mlumuzu kısa zamanda daha iyiye, daha güzele 
I götürme olanağını -bulacağız. 

Değerli arkadaşlarım; özetle, e tikin bir eği
timi sistemi ve verimli b'lr eğitim sistemi, ye-

I tiştirme görevini yapar; yetiştiridiği imsangü-
I cünün kullanılışını izler. Üretim sisteminin' ge-
I ] işim esi için, gerekli bilgileri, ülkenin koşulla

rına göre üretir. Üretimin nicelik ve niteliği 
bir tutarlılık içerisinde planlar ve geliştirir. 

I Bu açıdan, mevcut eğitim sistemlimizi değer
lendirmenizi özellikle isterim. Eğitim siste mi-

I mizhı toplumumuzıda, çevre ile gerekli iliş
kiyi kurarak; toplumumuzun ihtiyaçla rina 

j göre yetiştirme fonksiyonlunu istihdamda izle
yici fonksiyonunu, kendi koşullarımıza göre 
bilgi iletme fonksiyonunu ve çevredeki geliş-

I mıcleri taikilbederek, yetiştirdiği insaıiıgücünün 
I nitelik ve nicelik yönünden planlama fonksi

yonunu sağlamada yeterlidir, diyelbilir miyiz? 
Ben Millî Eğitim Bakanınız -olarak, bugün için-

J de bulunduğumuz duruma bakarak, bunu diye-
I miyorum. Yetersizliğin sonucu olarak, toplu-
I mıumuzun çeşitli kesimlerinde değişen ve artan 
I ihtiyaçlara cevap verecek sayıda ve nitelikte 
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(inısanlgüeü yetişte rem emişiz. Yetiştirdiklerimizi, 
yetişime amaç]arının dışındaki safhalarda kul-
laıumışız ve kullanmaya devanı ediyoruz. 

Yar yer ehliyetli olanlar, ehliyetlerinin dı-
işındaıki sahalarda pasifize edilmişlerdir. Ehli
yetsizlerin ehliyetli olanların kullanılacağı yer
lerde, «hatır mefeanizıması» nlda.n yararlanıla
rak istihdam edilmiş olduklarını görebilmemiz, 
bu ülkenin sistemi içinde mümkündür. Bun
lar ülkemizin sorunlarıdır. Bunları açıklıkla 
'ortaya koyacağız. 

GJörevde okluğum müddetçe; me'mlekete 
lıizmıeti açıklıkta, öızellikte balkın temsilcileri 
olan sizlerin önüne açıklıkla getirmekte ve 'or
taya koymakta fayda bulacağım, fayda gör
düğümü de belirtmök işitenim. Bu genel anlayış 
içerisinde sorunlarımızı açıklığa kavuşturarak, 
joibjaktif yolla sizlerin değerli katkılarıyle, 
/doğru teşhisle, bilimsel yöntemle çözümlenme
sine biri ilkte yardımcı olacağız. 

Tüm faaliyetlerimizde, eğitimin en önemli 
unsuru olan öğretim enin. görüşüne yer verile
cek. Anayasamızın çerçevesi içimde, Kalkınma 
planlarının esaslarıma uygun olarak, eğitim 
'sistemimizi yenilemekten, ıgere'kli değişiklik
lerim yapılmasınidan kaçınılmayacaktır. 

Eğitim sistemimizi iyi'leştirimıe etkinleştir
mede gerekli görtlüğümüz değişikliklerle il
gili konular, eğitim sistemimizin bütünlüğü 
içinde hazırlanmış bulunmaktadır. Bunları, 
önümüzdeki günlerde 'toplayacağınız ŞûraYlan 
geçireceğiz. Şûra toplaıııitılsına çok &z kalmış 
iolduğu için bu konuda kısaca b'illgi vermek is
tenim. 

Burada açıklayacağım kısımlarla, değerli 
süzcü arkadaşlarımın bana yönelttikleri bazı 
slorulara da cevap verme ulamağını bulmuş ola
cağım : «Orta öğretimde yapılmak istenilen 
şeyler nedir? Bunu ibir açıklığa kavuşturun. 
Bu yöneltımeden kaşıdınız nedir?» Bu sorular 
ıda burada bir açıklığa kavuşacaktır. 

Şurasını -da belirtmek isterim : Devlette de
vamlılık eısalstır. Millî Eğitim Bakamınız ola
rak, göreve 'geldiğim günden bu yana, geç
mişte yapılanların hepsi kötüdür. Bilz iyiyi ya
pacağız» gilbi bir saplantımın içinde değilim. 
Geçmişte yapılanların üzerine, memleket yara
rına neler ekleyebiliriz, gayretinin içindeyim. 
O bakımdan, burayı bütün açıklığı ile ortaya 
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I koymaya çalışırım. Devletin devamlılığında 
geçmiş yoktur, devamlılık esastır; particilik 
yoktur; Devletin ve toplumun yararları esas
tır., Bu konuya, bu açıdan bakarak, görüşle
rimi arz etmeye çalışacağım. 

Millî Eğitim Şûralsı'nın konusu; Millî Eği
tim sisteminin bütünlüğü içinde, programlar 
ve öğrenci akışını düzenleyen kurallar üzerin
de hazırlanan önerilerin incelenmesi, olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; üç 
aylık bir Bakan Millî Eğitim Şûrasını topla
maya cesaret etmemelidir. Bunu eğitimci ola
rak bilen bir arkadaşınızım. Ancak, ülkemizde
ki özellikle yüksek öğrenim önündeki biriken 
öğrenci sorunu, bunu o- kadar acele hale ge
tirmektedir ki; o bakımdan henüz göreve baş
layalı üç ay olmaisma rağmen, çok sıkışık bir 
dönemde Şûrayı toplanmaya cesaretle adım 
atmak mecburiyetinde olduğrm için, Şûraya 
hemen gitmenin lüzumu içindeyim. Şûralar, ya
salara göre senede bir defa toplanması gerekir. 
1970'tcn bu yana Millî Eğitim Şûrası toplan
mamıştır, ama üç aylık bir dönem içerisinde 
Şûrayı toplamaya cesaret etmem zaman za
man, yer yer tenkit edilecektir. Fakat biraz 
ısonra size sunacağım gerekçeler bunun gere
ğini ortaya koyacaktır. 

Kaybedilecek senesi yoktur, Türk millî 
eğitim sisteminin. Bir yıl öteye atamayız, or
ta öğretimde alacağımız tedbirleri. Onun için 
Şûrayı, Haziran ayı içinde toplayacağız ve ba
zı Şûradan geçireceğimiz yenilikleri, önümüz
deki ders yılında uygulamaya koyacağız. Uy
gulamaya koyacağımız bu yeniliklenin riskini 
(biliyorum, bunların bana getireceği yükleri 
biliyorum, şimdiden bana yöneltilecek tenkit
leri kendi kalbimde, kafamda duyuyorum. 

Bütün bunlara rağmen toplumun ekseriye
tinin yararına olacağına inandığım bu yenilik
lerin yapılmasında en ufak bir tereddütü duy
muyorum. (OIIP sıralarından «Bravo» sesleri; 
alkışlar)' 

Değerli arkadaşlarım, Şûraya getireceğim 
konuların yüksek öğretim önündeki durıımu-

I muzu kısmen açıklarsam, anlam bakımından 
birlikte dalıa iyi kavrama olanağını bulacağı
nız kanısındayım. Senelerin biriktirdiği sorun
larla yüksek öğretimimiz, önümüzdeki yıl ol-

I dukça büyük sorunlarla karşı karşıyadır. Bu 
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yıl liseyi ve dengi okulu bitiren öğrencilerden, 
175 000 civarında öğrenci üniversite ve yüksek 
okullarımıza girmek için imtihanlara girecekler
dir. Geçen yıl birinci imtihanda 144 000 öğren
ci imtihana girmiş, bütünleme imtihanlarından 
sonra, giriş imtihanlarında bozukluk olduğu 
için ikinci sınava 120 000 öğrenci katılmıştır. 
120 000 öğrenci katılmasına karşı, üniversitele
rimiz ancak bunun 14 000'ini ala/bilmişlerdir. 
Bütün yüksek okullarımız, akademiler dahil 
hep'si beraber 36 000 öğrenciye olanak hazırla
yabilmişlerdir. 36 000 arz, 120 000 talep... 

'Bunun anlamı nedir? Bunun anlamı şudur 
sayın milletvekilleri; liselerimiz bugünkü halen 
işler sistemde öğrencileri mezun ederek ellerine 
diploma vermektedir. Diplomanın bir tek anla
mı vardır. «Yüksek öğretime gideceksin, üni
versiteye gideceksin, avukat, doktor, mühen
dis olacaksın.» Diploma alan 120 000 öğrenci 
üniversiteye gitmek için imtihana giriyor. Or
ta öğretimdeki 6 yıllık tahsil boyu öğrenciyi; 
«diploma alacaksın, yüksek öğretime gidecek
sin» diye hazırlıyor. Diplomayı alan öğrenci im
tihana giriyor, ama oradaki büyük baraj ; do-
laıyısiyle, «bu diploman geçerli değil, kazana
madın, sen başarısızsın,» deniyor. Üniversite, 
14 OOOlni alıyor, «14 OOO'ini aldım, 120,000'in 
geri tarafı için siz başarısızsınız» diyor. 

İşte Türkiyedeki eğitim sisteminin özet ola
rak manzarası budur. Bunun anlamı nedir? Ha
yata başladığının taim umutlu eşiğinde olan 18' 
indeki, 20' sindeki gence, tam hayata başlama
sının eşiğinde, başarısızlık şamarını vuran bir 
eğitim sistemidir. Orta öğretimdeki çarpık sis
temin başarısızlığını, bozukluğunu 18' indeki, 
20,sindöki öğrencinin sırtına yükiüyoruz (CHP 
sıralarından «'Bravo» sesleri; alkışlar) 

Bu eğitim düzeni, düzen değildir. Bu öyle 
%ir düzendir ki ; 6 yıl boyu genç çocuğu, «lise 
diplomasını alacaksın, üniversiteye gideceksin» 
diye işliyor, yalnız genci değil, anneyi, babayı 
da böyle yapıyor. Anne, balba da; «Oğlum üni
versiteye gidecek, .avukat ,hakiım, doktor, raü-
•hendis olacak,» diye kendisini hazırlıyor. Bü
tün bu hazırlıkların sonu iki saatlik bir imti-
lianla değişiyor, alt - üst oluyor. Bir şoke du
rumu ortaya çıkıyor. 

İşte bugünkü eğitim sistemimizin /manzara
sı. Bu, orta öğretim sistemindeki sorunun, çar

pıklığın yüksek öğretilin önünde yüzeye çıkma
sıdır. Bu çarpıklık ve bozukluğun gençlerimi
zin üzerine "başarısızlık damgasıyla yapıştırıl
ması, barajlarla dışarıya atılmasıdır. 

Bunun düzeltilmesinde acele etmek için Şû
raya gidilmektedir. Şûra bu bozukluğu, bu çar
pıklığı kökeninde, kaynağında halletmeyi amaç
lamaktadır. Eskiden de bunlar tabiî ki söylen
miştir, onun için devlette devamlılık esastır, di
yorum. 8 nci Şûrada da bu öneriler yapılmıştır, 
ama sonuç alınmamıştır. 

Saym milletvekilleri, arkadaşlarımın birkaç 
sorulu da burada cevaplandırılmış olacaktır. 
«Niçin Cumhuriyet Halk Partisi seiçim meydan
larında aldatıcı bazı propaganda sloganlarını 
kullandı. Bütün üniversiteye (gidecek tüm öğren
cilerin imtihansız alınacağını» söyledi. 

Sayın öztürk okudula^ tefekkür ederim 
kendilerine. Bir şeyi açıklıkla belirtmek isterim, 
Cumhuriyet Halk Partisinin «Aklgünlere Bildir
gesi» burada.. Çünkü bunu (okuduktan sonra, 
ıbiraz sonra şûrada ele alacağımız konuları da 
bilgi nizıe sunduktan sonra, Cumhuriyet Halk 
Partisinin bildingeyi yazarken de; ve Cumhuriyet 
Halk Partisi, Millî Selâmet Partisi fcoalisyonu-
nunun Hükümet Programını yazarken de ııe 
derecede bir tutarlılık içinde olduğunu göster
meye çalışacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bildirıgienin yazılış 
safhasında ben vardım. Aynen cümlelerimiz 
§öyle : 

«Üniversiteye (giriş, orta okullarda ve liseler
de yüksek öğretime yöneltilen öğrencilerden li
seyi l ;j ti renler için sınavsız olacaktır.» 

Hükümet Programında da aynı şey. «Lise
lerde yüksek öğretime yöneltilenler için sınaıv-
siz olacaktır» deniliyor. Şûrada ıgetirmek istedi
ğimiz nedir? Şûrada ıgetirmek istediğimiz bu
gün orta öğretimde halen devam etmekte olan 
eleyici, dökücü ve hiçbir tarafa yöneitmeyip, bir 
kanattan durmadan lise diploması ile üreterek 
üniversite ününe talebe yığan bu bo'zuk sistemini 
değiştirilmesidir. 

Bu konudaki bilgileri özJetle arz ediyorum. 
Şûra için hazırladığımız, biraz evvel arz etti
ğim özet, amacı kapsayan doküman; tüm öğret
menlerimize ve ilgililere ulaştırılması amacıyla 
tnitü;ı illerimize Tebliğler Dergisinde basılarak 
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ulaştırılmıştır. Böylece, ön taslağın meslek (Çev
relerinde, kamu oyunda ve basında geniş .ölçü
de tartışılmasına imkân verilmiş olmaktadır. 
'Çünkü millî 'eğitim sistemi için alacağımız bir 
değişiklik kararını, yukarıda Millî Eğitim Ba
kanlığının mensupları olarak oturup alamayız. 
Bunun uygulayıcıları olan öğretmenin görüşü
nü, memlekette kamu oyunun nabzını aksettiren 
basın m (görüşünü yansıtmamız ve onların ışığı 
altında asıl Şûraya çıkarılacak dokumana şekil 
vermemiz gerekmektedir. 

Bu amaçla ön taslak parlamenterimizden, 
basınımızdan, üniversite ve akademilerimizden, 
eğitim ile ilgilenen tüm kuruluşlarımızdan, eği
tim yöneticilerimizden, özellikle millî eğitimimi
zin eo. önemli unsuru olan öğretmenlerimizden 
alınacak değerli görüşlerin ışığı altında tekrar 
gözden .geçirilecektir. Bu görüşlerden yararlanı
larak taslak yeniden hazırlanacak ve Şûra üye
lerine sunulaca'ktır. 

9 ncu Millî Eğitim Şûrasına yüksek öğretim, 
yaygın eğitim, öğretmenlik mesleği, okul yapı 
ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri, eğitim ve 
öğretim alanındaki görev ve sorumluluk, okul
laşma hedelefri konuları bilgi olarak sunula
caktı r. Şûrada 'tartışılarak karara bağlanacak 
önerilerden en önemli olanların bazılarının esas
larını aşağıda özet olarak vermeye çalışacağım: 

Mevcut eğitim sistemimiz daha çok lise yo
lundan yüksek öğrenim önüne öğrenci yığan bir 
düzenle çalışmakta, bu yolda başarısız sayılanı 
elemekte, orta öğretim kademesinde hayata ve iş 
alanlarına hazırlama ve yöneltme görevini yeri
ne getirememektedir. Üniversite önündeki bu 
yığılmayı, yüzbinlerce çocuk için bütün yurtta 
bir kaç saatlik bir imtihanla beklenen şekilde 
düzene koymanın mümkün olmadığında, artık 
hiç birimizin şüphesi olmasa gerektir. Bu mese
lenin çözümlenebilmesi için eğitim sistemimizin, 
özellikle orta öğretim kademesinde bir yandan 
öğrencilerin istek ve kabiliyetlerine; diğer yan
dan toplumun ihtiyaçlarına cevap verecek şekil
de yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla yapılan çalışmalardan, ortaokul 
öğrencilerini .çalışma hayatına veya üst öğreni
me haızırlayan bir temel eğitim kurumu olarak 
yeniden düzenlenmesi işi ele alınmıştır. Prog
ram ve öğrenci düzeni akışı bakımından, belli 

bir programı yerine getirmekle görevli olan ve 
bu yolda başarısız sayılanı, öğrencileri sınıfta 
bırakma ve belge verme suretiyle, okul dışında 
bırakan eleyici, dökücü, atıcı ortaokul kalka
cak artık. Bunun yerini, her öğrenciye ortak ge
nel kültür veren, temel dersleri, çevreye, okula 
ve öğrencilere göre farklı özel dersleri kapsa
yan ; çocuğa göre esnek bir programla ,öğrenci-
leıri çalışma hayatına ve üst öğretime hazırlayan, 
bir tâmiel eğitim kurumu olacaktır. Ortaokul ar
tık çocuğu topluma kazandıran bir müessese 
olacaktır. Daha açık bir deyişle ortaokul kade
mesinde hedef, bugünkü gibi, her çocuktan (prog
rama dahil onüç elersin yüzlerce konusunu kap
sayan, herbirini ve her yıl mutlaka başarmasını 
istemek değil; fakat öğrencileri ü'ç yıl içinde, 
kabiliyetleri ölçüsünde mümkün olduğu kadar 
yetiştirerek ,onlara, bir temel eğitimi sağlamak 
olacaktır. Bu amaçla ortaokul programı, genel 
kültür veren ortak dersleri ve iş hayatına yö
nelten sieçmeli dersleri veya meslek derslerini 
kapsayacak şekilde, yeniden hazırlanmıştır. 

Meslek okullarının ilkokula dayalı olan bi
rinci devrelerinde, seçmeli dersler yerine, mes
lek dersleri konulmuş olacaktır. 

Lise kısmına gelince; 
•Genellikle birbirlerine kapalı, dikey kuru

luşlardan oluşan daha çok lise yolundan yük
seköğretim önlüne öğrenci yığan ve başarısız sa
yılan öğrencileri eleyen, bugünkü ortaöğretim 
sistemi, öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri
ne ve toplum ihtiyaçlarına göre, yükseköğre
timin çeşitli temel öğrenim alanlarına yönelten 
veya çalışma hayatının çeşitli alanlarıma hazır
layan ve aralarında dikey ve yatay geçiş yolları 
açık olan çeşitli programlardan oluşmuş bir sis
tem bütünlüğü içinde yeniden düzenlenmiştir. 
Ortaöğretim, hem mesleğe hem de yükseköğreti
me hazırlayan programlan, hayata vıe i§ hayatı
na hazırlayan programları kapsayacaktır. 

öğrenciler istek ve kabiliyetlerine göre, ders 
geçme ve kredi düzeni içinde bu programlara 
yönelerek, yetişme imkânını bulacaklar ve yük
seköğretime hazırlayan programlar ile, hem 
mesleğe hem de yükseköğretime hazırlayan 
programları bitiren öğrenciler, yetiştirildikleri 
yönde üniversitelere, akademilere ve yüksek 
okullara girmek için aday olmak hakkını kaza-
nacaidardır. Böylece, ortaöğretim ile yükseköğ-
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retim arasındaki normal (geçiş kanalları kurul
muş ve bugünkü kopukluk giderilmiş 'Olacaktır. 
Ortaöğretimde yükseköğretime yönelik proıg-
rnmları başaranlar imtihansız olarak yükseköğ
retime gidebileceklerdir. Bunlar yapıldıktan 
sonra bu tahakkuk edecektir. 

Şimdi arkadaşlarımın sorularına cevap ver
mem biraz daha kolaylaşacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Millî Eğitim Bakanı' 
•olarak, benim ne söylemem istenirdi? «'Geçmiş 
yıllarda ne olduysa bu yıl da o olacak; farklı 
birşey getirecek durumda değilim» şeklinde ko
nuşmam mı isteniyordu? (O. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Toplumun en ciddi sorunları üzerimize çığ 
gibi geliyor; bu çığ altında bir Millî Eğitim Ba
kanı topluıma kendini aşmayacak, toplum sorun
larına sırtını çevirtecek, dünyanın en kolay Ba
kanlığını yapacak. «Geçmişte ne olmuşsa o ola
caktır» diyecek, imzasını atacak; hiç kimsenin 
hücumuna muhatap olmayacak, şimşek çekmeye
cek; rahatça yürütecek.. Bu doğrudur. En ra
hat bakanlık yoludur, bu. Ama çığ gelir, o Ba
kanı da2 onu alkışlayanları da kapar; eğer top
lum sorunlarına kendimizi açık tutmaz, .gerekli 
tedbirleri zamanında almazsak.. 

Na olmuştur! «(C. H. P. sıralarından 12 
Mart olmuştur» sesleri) 

Bakan olduğum günden bu yana özellikle 
birşeye hassasiyetle dikkat 'ettim. Bir tek konuış-
mamda geçmişin muhasebesini görmediniz. Yap
mamaya ıgayret ediyorum. Faydası olmayacağı
nı iyi bildiğim için yapmıyorum. 

Yine arkadaşlarımın belirttiği gibi, eğitim 
öyle bir sistemdir ki ,eğitim öyle bir igüçtür ki, 
bir toplum iyi düzenlenirse mutlu eder sağlık
lı kılar; iyi düzenlenmezse sağlıksız ve mutsuz 
kılabilir. Onun için muhaleetfteki sözcü arka
daşlarımın görüşlerine katılıyorum. Eğitimdeki 
uygula malarımız ,eğitimdeki tedbirlerimiz, poli-
tikan?ijin üstüne çıkmalıdır. Onun için bu pole
miklere girmemeye azami derecede gayret edi
yorum. Değilse bunların ıen şiddetlisini yapa
cak durumdayım. (O. II. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Geçmişte buralar şöyle olmuş, böyle olmuş.. 
Bunları bırakmak istiyorum arkadaşlar. Ancak, 
sorun \ geliyor. Soruna tedbir arıyoruz. Bu tedbir 

içerisinde üç aylık bir /bakan üç yıldır toplan
mayan, daha evvel yedi yıldır toplanmayan, Mil
lî Eğitim 'Şûrasını toplamaya çalışıyor. Yardım 
ediyorsunuız, bütçeden verdiğiniz ödeneklerle 
yardım ediyorsunuz, şükranlarımı sunarım; ben 
de sorunlarımıza çözüm yolu getirmek için ça
balıyorum. i 

Bunlardan dolayı kınanmamam gerekir; Sa
yın Başbakanın ve benim konuşmalarımın kı
nanmaması gerekir. Toplumun gelen bir soru
nuna çözüm 'arıyoruz ve çözüm buluyoruz. Sa
yın muhalefet sözcüsü arkadaşımın, «Eğer dört 
yıl sonra alacaksa ne diye söz verildi» dedi. 

Değerli arkadaşlarım, eğitim sisteminin bü
tün parçaları birbirine bağlıdır. İlköğretimi or
taöğretimden, ortaöğretimi yükseköğretimden 
farklı düşünemezsiniz. Bunları ayrı ayrı müta
lâa etmeye kalkarsak, sistemin bütünlüğünün 
.esprisini gözden kaçırırsak o zaman hata yap
maya başlarız. O bakımdan, sistemi bir bütün
lük içinde ele alarak sorunlara tedbir getirmeye 
çalışıyoruz. 

Sayın Oinisli dinlediler. Bildirgeden Hükü
met Programından okudum. Ne demişim? Nte de
mişiz bunlarda?.. Parti olarak ne demişiz, C. H. 
P. - M. S. P. koalisyonu olarak ne demişiz? Or
taöğretimde gerekli değişiklikler yapılacaktır; 
ortaöğretimden yükseköğretime yöneltilenler 
imtihansız geçeceklerdir. Her .ikisinde de söyle
diğimiz bu... Ye geliyoruz bunun tedbirlerini (alı
yoruz. Eğitimde değişiklikler böyle akşamdan 
sabaha olmaz. Eğitim öyle bir süreçtir ki, zor 
ve zaman alan bir süreçtir. Arkadaşımın dediği 
doğrudur. 

Ben bir yıl kaybetmemek için elimden gelen 
imkânları kullanıyorum. Eğitim sisteminin ba
şında olan değerli arkadaşlarımın gebesini gün
düzüne kattırıyorum; geceleri gündüzlerine ka
rışarak çalışıyorlar; üç ay içerisinde bir Baka
nın zorlamasıyle bir Şûranın hazırlığına jöne-
liniyor. Meslektaşlarımın görüşünü yeterince 
^alamamaktan dolayı kıvranıyorum. İzmir'den 
Van'a, Van'dan Trabzon'a, sağa sola koşarak 
meslektaşlarımla gerekli münakaşayı yapayım, 
asıl tabandaki öğretmenin (görüşünün ışığında 
bunlara geçerlilik kazandırayım çabası içinde
yim. Bu çaba tahakkuk ederse bir yıl evvel, ya
ni önümüzdeki sene ortaokullarda bu sistemi uy
gulamaya başlarsak, İlse l'de bu sistemi uygu-
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lamaya başlarsak, üç yıl sonra bu sistem sonuç
larını vermeye başlayınca, sistemliniz rayına 
oturmaya başlar; yükseköğretime böyle biriki
lme şevketine durumu kalkar; .öğrencilerimiz 
ıhom yükseköğretime, hem işe ve hayata yönel
tilmeye başlar ve böylece bizim de eğitim siste
mimiz dıştaki gibi belli bir tabana oturur; bu
günkü görünen sorun kaynağında çözüme ka
vuşul*. 

işin burasında biriken sorun ne olacaktır? 
Onu da cevaplamaya çalışacağını. Biz lasıl soru
nun gerçekçi çözümünü getirme çabası içinde
yiz şu anda; bu Şûra ve önümüzdeki uygulama
larla... Millî Eğitim Bakanlığı olarak bununla 
da kalmıyoruz. Geçmişte seyirci kalınarak bi
riktirilen soruna çözüm getirmek için de bütün 
tedbirleri alıyoruz. 

Ben izmir'de özel okulların lehinde konuş
madım. Konuşmam aynen şöyledir : Millî Eği
tim Bakanının bu konudaki görüşünün açıklı
ğa kavuşmasında büyük yarar vardır, özel okul 
konusuna, yüksek okulun ticaret konusu haline 
getirilme sine ben Parlamentoya geldiğim gün
den beri karşıydım; halen de karşıyım. Bunu 
kesinlikle ve altını çizerek belirtmek isterim. 
(C. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) . 

izmir'de öğretmenlere yaptığım konujşmam-
da söylediğim şunlardır arkadaşlar : «önümüz
deki sene karşılaşacağiımız sorunu hafife alama
yız.» Söylediğim cümleleri aynen tekrar ©diyo
rum. Geçmiş yıllarda bu yoktu da bu yıl niye 
oluyor diyebilirsiniz. Greçmiş yıllarda şunun 
için olmamıştı. 1970'e kadar özel yüksek okul
lar yaratılmıştı. Yükseköğretimle geçemeyenler 
'bu özel yüksek okullarda - ister okusunlar, is
ter okumasınlar - paraları alınıp, okumuş deni
lip sınıf geçirilerek belli bir düzey, içerisinde, 
özel yüksek okullar bu kalanları massediyordu. 
Bir sorun ortaya çıkmamıştı'. Ii970'den sonra 
(müsaade ederseniz bu kadarını söyleyeyim) sis
temi veya toplumsal sistemleri belli bir bilim
sel yöntemde, belli bir bilimsel baza dayanarak 
yönetimde açıklığı, yönetimde demokrasinin te
melinde olan gerçek ilkelere dayatılarak yöne
timi, demokrasiyi oturtamadığımız için ara bir 
döneme girmek zorunda ıkaldık. Ara dönem ör
fî idarenin olduğu dönemdi, örfî idarenin de
vam ettiği dönemde bu sorun kendisini göster-

I medi, ama tüm siyasî partilerimize şükranları-
I mı sunmak isterim, tüm 'halkımıza şükranlarımı 

sunarak belirtmek isterim, demokrasiye alışmış 
olan Türk halkı, genel seçimlere gitti ve tama
men demokratik bir düzende genel seçimlerden 
çıktı. Halkm oylaması sonucunda Meclisimiz 
bugünkü gördüğünüz düzeyde teşekkül etti. De
mokrasi bütün kuralları ile işlerliğe başladı, de
mokrasinin bütün kuralları ile işlediği bir dö
nemde önümüzdeki sene 170 000 kişi imtihana gi
recek, yine ben Millî Eğitim Bakam olarak - ge
çen yıl 36 000 di, bu yıl da 40 000 olur - 40 000 

I kişi alacağım, ıgerisi bana ne dersem, bu sorun 
demokrasiyi tekrar yaralayabilir. Onun için Se
nato kürsüsünde, Bütçe Karma Komisyonunda 
da söyledim, öğretmenlere karşı söylediğim sö-

I zü de söylemek isterim; iktidar olarak, muhale
fet olarak, üniversiteler, akademiler, yüksek 
okullar olarak, bunu siyasetin ötesinde ülkenin 
bir sorunu olarak görüp, çözüm aramak, çözüm 
bulmak zorundayız. 

işte bunun için Millî Eğitim Bakanlığınız 
olarak, Başbakan olarak, millî eğitim sorununu 
bir Başbakanlık düzeyine getirip, üniverslitele-
rimizin sayın rektörleri, akademi başkanlarımız
la iki ayrı zamanda, iki gün düzeylinde toplan
tılar yapıyor, bir Başbakan bu sorunun ciddili
ğini görüyor, bunun çözüm; yoluna kavuşturul
ması için bütün gayretlini kullanıyor, Millî Eği
tim Bakanına destek oluyor. Size de yine şük
ranlarımı sunmak isterim, bütçelerde sizler des
tek oluyorsunuz ve millî eğitime en büyük payı 

I veriyorsunuz ve bunun için de tedbirler alını
yor. 

Değerli arkadaşlarım, bu tedbirleri kısaca 
I arz etmek isterim. Yine imtihanlar olacaktır; 

ancalk imtihanlar geçmişte olduğu gibi, imtiha
na giren İ20 000 öğrencinin 36 OOO'ıini alıp, 
85 000 - 90 OOO'ıini dışarda bırakan bir baraj ni
teliğinde imtihan olmayacaktır, öğrencinin önü
nü kapatıp, onu sokağa atan bir imtihan olma
yacaktır, artık. Işı kaynağında çözmeye çalıştı
ğımız çözüm yolu neticesini verinceye kadar 
önümüzdeki dömem, yapılacak imtihanlar, öğ-

I rencileri insangücü açığımız olan yerlerde ya
rattığımız kapasitelere yöneltme niteliği taşıya
caktır. En yüksek puanı alan lise mezunu öğ
renci de, en az puanı alan lise mezunu öğrenci 

1 de yükseköğretimde okuyacak yer bulacaktır. 
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(C. H. P. sıralarından, «Bravo» sesleri, alkış
lar). 

O halde durmadan buna çatan arkadaşları
ma hitab ediyorum; bunun adı sizin anladığınız 
manada imtihan değildir, bir yerde yöneltiri tip 
bir ayarlamadır... 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Anlayamadım Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Bir kere daha tekrar 
edeyim, hayhay. (C. H. P. sıralarından, «Gülüş
meler» ). 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
(C. H. P. sıralarına dönerek) Ne gülüyorsunuz 
yahu. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Arkadaşlarım müsaade 
«derseniz açıklayayım. Nasıl olacak bu? Üni
versite ve akademilerimizin bu yıl yaratacakları 
kapasiteye ilâveten, Millî Eğitim Bakanlığı ola
rak bu yıl insangücü öğretmen laçığımız olan 
dallarda 65 000 lik kapasite yaratıyoruz. Geçen 
yıl bu kapasite 8 000 di. Millî Eğitim Bakanlığı
nın geçen yıl yarattığı 8 000 lik kapasiteye kar
şılık bu yıl 65 000 lik kapasite yaratılacaktır. 
Nenede, nasıl yaratılacaktır? Birkaç misal ver
meye çalışayım. Benden önce görev yapan ar
kadaşlarımda bunu bilirler, kendileri burada ol
salardı hiç olmazsa baş hareketleri ile şahit tu
tardım. Göreve geldiğim günden beri bütün mil
letvekilleri benden öğretmen isterler, ıhalk ben
den ortaöğretime öğretmen ister. Teşekkür 'ede
rim, bizden önceki İktidar ıhıalkm ihtiyacı kar
şısında okul açmıştır. Bir müdür, bir mühür, 
bunları kınama taraftarı değilim arkadaşlarım, 
halk ihtiyaç göstermiştir, halkın toplumu ihti
yaçları zorlamıştır, toplumun yönetimi mevkiin
de olanlar bir yerde topluma sırtını çevirme-
mişlerdir, bu ihtiyaçlara yönelik olarak okul 
'açmışlardır. Bunu kınamak taraftarı değilim. 
(Alkışlar) Ancak, arkadaşlarım bunu açmışlar, 
gerek onlar, igerek ben bunlara öğretmen verme
miz lâzım. Öğretmenle donatıp, süratle halkın 
<eıı uç köşelerindeki okulları yeterince donatıp 
verimli hale ıgetirmemiz lâzım. 

Sayın milletvekilleri, değerli uzmanlarıma 
çalışmayı yaptırdım. Ortaöğretimdeki insangü-
cü 'açıkları nedir, kaç reşit ders var, Türkiye'de 

kaç. okul var, kaç sınıf var, kaç şube var, kaç 
öğretmenimiz var? Bunları 21 saat okutursa ne 
kadara ihtiyacım var, 18 saat okutursa ne ka
dara ihtiyacım var? önlerine 40 talebe koyar
sam kaç öğretmene ihtiyacım var, 50 talebe ko
yarsam kaç öğretmene ihtiyacım var, 60 talebe 
koyarsam kaç öğretmene ihtiyacını viar Bütün 
detayı ile bu çalışmaları yaptırdım. Bu çalışma
lardan sonra gördüm ki; bugün 50 talebe sok
mak şartı ile sınıfa, bir öğretmene ortaokullar
da 21 saat, liselerde 18 saati vermek şartı ile 
- ki eğer verim istiyorsak o öğretmenden - 41 000 
öğretmene ihtiyacım var. 41 000 öğretmeni ye
tiştirin bu sisteme göre; biraz evvel arzettim, 
şube sayısı belli, okul sayısı belli, sınıf sayısı 
belli, elde ttıiçbir şey yok. Fantezi falan da yok. 
Tamamen bilimsel yöntemlerle çalışmalar. Bir 
sınıfa 50 kişi koyarsam diyorum; 40 kişi koyar
sam bu daha artıyor. Aslında 40'ı geçmemek 
lâzım, eğer verim istiyorsak tabiî. Manzara bu. 
Eğer yine Sayın Cinisli'nin söyledikleri gibi 
eğitimde kalitenin yükselmesini istiyorsak, or
taöğretimi süratle öğretmene kavuşturmak zo
rundayız. Süratle bu Sorunu çözmek zorunda
yız. 

Bir taraftan bu ihtiyaç zorluyor, bir taraf
tan dışarda imtihanlar dolayısıyle çarpık düze
nin şamarı yüzüne vurarak başarısız yaytığı öğ
renciler dışlarda bekliyorlar. Türkiye'deki man
zara bu.. 

Teknik öğretim yürekler acısı. Devlet Plan
lama Teşkilâtı, teknik öğretimi millî 'eğitimin 
merkezi olmak şartı ile eğitim sisteminin geliş
mesini istiyor. Teknoloji çağındayız. «Öğrenci
ler genellikle teknik öğretim'e kaydırılmalıdır. 
Eğitim sistemlizde teknik öğretime ağırlık ka
zandırılmalıdır» diyor; tam tersine olarak ge
nel öğretim daha süratle gelişiyor, teknik öğre
tim geriden gidiyor. Niçin geriden ıgidiyor ? Tek
nik öğretimde öğretmen yok. Sanat -enstitüleri
ne geçen yıl girmek için müracaat eden öğren
cilerin ancak dörtte biri girebilmiştir. Toplum 
bunun değerini anlıyor, halk bunun değerini an
lıyor. Halk, çocuğunu liseye değil, sanat ensti
tüsüne göndermek istiyor, ama sanat enstitüsü 
>bunun dörtte birini alıyon imtihan ediyor dört
te üçüne, liseye git diyor. Liseler geri çevirmi
yor. Tam tersine planlamanın gelişmesini öner
diği sanat enstitüleri talebeyi geri çeviriyor, li-
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seler massediyor. İşte eğitim, sistemimizin işle
yen durumu gözlerinizin önündeki manzara... 

Erkek Teknik Yüksek öğretmen Okulu, An
kara'nın hemen şurasında, 30 yıldır verdiği me
zun sayısı 3 500. Bu tesisleri gezdim, milyarlık 
tesislerdir. Halen bu tesisi enin içerisinde 1 .100 
öğrenci var, önümüzdeki yıl ben buraya 3 000 
öğrenci alıyorum. (O. H. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri, alkışlar). Kapasite nasıl artırılacak
tır, müsaade 'ederseniz devam edeyim. 

Beşevlerdc akademice .boşaltılan bir bina 
var, (B'elki görmüşünüzdür. Gazd Eğitim Ensti
tüsüne geçerken, Yüksek Öğretmenin karşısında 
bir bina) bu binanın gerekli onarımını yaptır
dım, ben göreve geldiğim zaman. Bina küçük 
bir müessesenin İçine taşınacak bir iki defile 
falan gösterecek, o hakle ayarlanmış, o işe tah
sis edilmiş. Göreve geldiğimde bazı arkadaşlarım 
uyardılar, bu binaya önümüzdeki sene 1 000 ta
ne öğrenci 'alacağız ve teknik sahada öğretmen 
yetiştireceğiz. Bu binada 1. 000 kişilik bir kapa
site yaratıyoruz. Bütün hazırlıklar bitmiştir. 
Eğer bu memlekette isterseniz toplumun sorun
larına biraz yönelir, Millî Eğitim, Bakanlığı ola
rak azıcık zahmete katlanmak istersek bu dev
letin yapamayacağı şey yoktur. Bütün liseleri
miz, bütün ortaokullarımız, bütün ilkokullarımız 
milyarlık yatırımlarla meydana getirdiğimiz bu 
dev müesseseler saat 1'6.00'dan sonra boş yatlar; 
niçin çalıştıramayız bunları? 

AmJerika'yı ıgörenler 'bilir, Amerika'da bü
tün üniversiteler, saatin 7.30 undan gecenin 
23.30 una kadar çalışır, öğle paydosu falan yok
tur, sınıfın birisi çıkar, birisi girer. Dcrsanelcri 
bir saat, iki saat, üç saat fazla çalıştırmalarıyle 
övünürler, deklarasyonlar neşrederler sene so
nunda, «Dersanelerimiz geçen yıla nispetle 36 
saat daha fazla çalıştırılmıştır» diyte. Türk 'eği
tim sistemindeki okullarımıza gözlerinizi açınız 
ve bakınız, gelişmekte olan bu ülkede elektriği, 
kaloriferi çalışır, milyarlık yatırımlar yaptığı
mız tesisler akşamları saat 1'6.00'daıı sonra boş 
yatar mı, yatmaz mı? O halde bir tarafta ihti
yaçlar bizi zorlar, bir tarafta öğrenciler dışarda 
beklerken bu olanaklardan yararlanarak kapa
site yaratmak istersek, yaratabiliriz millet ola
rak... 

İBRAHİM BEHRAM EKER (Balıkesir) — 
Buralara hoca bulabilecek misiniz? 
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ı MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ- (Devamla) — Oraya geleyim, arka
daşım. «Hoca bulabilecek misiniz» dedi, teşek
kür ederim. Onu da çözdük, yine sizlerin de
ğerli yardımı ile, arkadaşımın hakkı var, çok 
önemli bir konu. İstediğiniz kadar bina bulun, 

I hoca yoksa çözemezsiniz. Hoca işini nasıl çöz-
I dük? Göreve başladığımın ilk haftasından bu 

sorunun ciddiliğini bildiğim için arkadaşlarıma 
I bu soruna çözüm isterim dedim. 

Sayın Başbakanım, bir taraftan beni sıkış-
I tırıyor; «Bu soruna çözüm isterim» diye. Ben 
I teşkilâtımı bir taraftan uyarıyorum, bu soruna 
I çözüm isterim,-diye. (Jözüm için tedbirler ara-
I dik, öğretmen konusu en önemli konudur, 

çünkü eğitim sisteminin en önemli unsurudur. 
I Ne yapabiliriz dedik? Ücret sistemlerini he-
I men ele aldık, akşam öğretiminde ücret siste

mini getirdik. Yüksek öğretim düzeyinde Eği-
I tim Enstitülerine, Teknik Yüksek Öğretmen 
I okullarına ve saireye. Bununla ne yaptık? 

Yüksek öğretimindeki ders ücretini % 100 ar-
I tırdık, ]lirden bire bunu 50'ye 60'a çıkardık, ak

şamları da bunun saatini 80 liraya çıkardık, 
I ders ücretini yükseltince öğretmen 3 saat ça

lışırsa 240 lira alabilmek için ondaki motivas-
I yonu düşünmenizi isterim ve bunun örneğini de 
I verdim.. 
I Vazii'eye geldikten bir hafta, on gün sonra 
I Eğitim enstitülerinde akşam öğrenimini başlat-
I tim, öğretmenlerin ders ücretlerini değerli yar-
I dimi arınızla yükselticimiz için (geçici bütçe 
I ile) öğretmenlerden en ufak bir şikâyet gel-' 
I medii, inanmanızı isterim değerli arkadaşlarını, 
I Akşam Eğitim enstitülerimiz en az gündüzki 
I kadar verimli ve etkin çalışmaktadır. 3 750 ki-
I si aldım, buraya. 

I Değerli arkadaşlarım, bunu getirmekten 
kastım şu; Türkiye'de zor durumlarda kaldı-

I ğımız zaman eğer öğretmene gerekli ödeneği 
I verirsek, öğretmen bize zamanını ayıracaktı!', 
I verim, düşüklüğü olmayacak mıdır? Uzun vâ-
I dede düşünürsek olacaktır. Ama sıkışık durum-
I larda kaldığımız zaman, sorunu çözmek için 
I bu atılımlara ihtiyacımız var. Şunu da huzu

runuzda arz etmek isterim; ders ücretlerini ar-
I tırmakla bütçeyi büyük yük altına falan sok-
I muş değilim. Tersine, Millî Eğitim bütçesine 
I -belki millî eğitim tarihinde en büyük iyiliği ge« 
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tiirmiş oluyoruz, yüksek öğrenimde 3 750 öğren
ci kapasitesi yarattık, bunun malî portesi 6 mil
yon lira arkadaşlar. 3 750 - 4 000 kişilik bir öğ
retimi yapan bir üniversiteyi veya bir akade
miyi veyahut da bir başka yeri düşünürseniz 
yalnız onun cari masrafı 100 milyonun üzerine 
çıkar. Demek ki, memleket bütçesinde de bir 
ağırlık olmuyor. Niçin ucuz oluyor? Bina ya
tırımı yok, elektrik ve saire hepsi devam et
tiği için hademesi, memuru, âmiri, ımüdürü her 
şeyi devam eden bir sistemin içinde olduğu 
için memlekete çok ucuza mal olmaktadır. Bun
ları daha çok saymaya gitmeyeceğim, ancak 
şunları söyliyeyim; teknik öğretime verdiğimiz 
önemi şunlarla da belirtmek isterim, sayın mil
letvekilleri, teknik liselerimiz var, bu teknik li
selerimizden bazılarında iki yıllık ön lisans 
üzerinde açıyoruz, oradaki ehliyetlerine inandı
ğımız İzmir gibi, Ankara gibi, İstanbul gibi 
illerimizde çok ehliyetli öğretmenlerimiz var, 
iki yıllık yüksek öğretim kurumları açıyoruz, 
bunları ön lisans diye de düşünebilirsiniz. Bu 
yüksek öğretim kurumları oradan çıkan öğren
cileri alacaklar, bunları hem yetiştirecekler, 
hem de öğretmen olarak çalıştıracaklar. Öğret
menlerinin kontrolünde hem okuyacaklar he-nı 
de öğretmen olarak çalışacaklar. Böylece öğ
retmen sorununa, hemen çözüm getirmeye çalı
şıyorum, teknik öğretimde kapsite artırabilmek 
için. Bu öğrencilerin önü tıkanmayacak, iki 
yılı bitirdikten sonra pratik sanat okullarına, 
öğretmen olabilecekler, başarılı olanlar Teknik 
Yüksek Öğretmen Okulunun üçüncü sınıfına 
devam edebilecekler ve böylece geçişler olacak, 
bii' tıkanma olmayacak. 

Aynı şeyi eğitim enstitülerinde uygulamaya 
çalışıyorum. Haberlerden dinlediğiniz gibi 14 
ilimizde öğretmen okullarımızın üstünde iki 
yıllık yüksek öğrenim kurumlan açma kararı 
aldım. Bundan kastım şu; bu bir deneme ola
cak ve artık bundan böyle ilkokul öğretmenle
rimizin de yüksek tahsilden geçmelerini istiyo
ruz. Tüm ilkokul öğretmenlerimiz kısa zaıman-
da yüksek öğrenimden geçirileceklerdir. Bu 
öğrenim yılında değil, öbür öğrenim yılında bü
tün Türkiye'ye genelliyoruz. İlkokul öğretmen
lerinin yüksek öğretimden geçme esasını bu yıl 
deneme olmak üzere 14 ildeki öğretmen okulun
da iki yıllık yüksek öğrenim okullarını açma 

I kararını aldık. Bunlar da öğrenci alacaklar, 
bu iki yıllık öğrenim (ön lisans diyebiliriz bun
lara) sonunda mezun olanlar ilkokul.öğretmeni 
olarak atanacaklar, başarılı olanlar eğitim ens
titülerinin veya çeşitli yüksek okulların üçüncü 
sınıflarına geçebileceklerdir. Böylece eğitimde 
demek ki, hem dikey, hem yatay geçişler sağ
lanmış olacaktır. Hiç kimsenin önünün tıkan
maması ilkesi gerçekleştirilmiş olacaktır. Onun 
için bunu ısrarla söylemeye çalışıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bunlara ilâveten daha 
sayacaklarımız vardır. Onun için gerektiği zaman 
liselerimizdeki iyi yetişmiş öğretmenlerden, gerek
tiği zaman öğretmen okullarında iyi yetişmiş öğ
retmenlerden, gerektiği zaman teknik liselerdeki 
tecrübeli öğretmenlerden yararlanarak, yüksek 
öğrenimdeki ıbu kapasiteyi yaratacağız. Bu 'bir 
fantezi 'değil, bunun -gayreti içindeyim onun için 
muhalefetteki 'arkadaşlarımın beni bu (bu benini 
meselem değil aslında söylediklerine katılıyorum, 
bu gerçekten politikanın üstünde tutulması gere
ken önemli bir morundur), konularda beni des-

| tekleyeceklerine inanıyorum. Bunun 'malî yönla-
I ri hakkında size bavur|duğum zaman yardım ede

ceğinize (muhalefet - iktidar olarak) inanıyorum 
çünkü ülkemizin sorunudur. Sonuç ne olacaktır? 

Sonuç 100 bin kişilik (akademilerle birlikte, üni
versitelerle birlikte) bir (kapasite yaratabileceği
mize inanıyorum, bunun gayreti ve çalışmaları 
içindeyim değerli arkadaşlarım. 100 binlik kapa
site yaratırsak özetliyorum, imtihana giren lise 
•mezunlarından en aşağı puan alan çocuk da, en 
yüksek puan alan çocuk da yüksek öğretimde bir 

j yer bulma olanağına sahip olacaktır. (O. II. P. 
sıralarından alkışlar.) Niçin bunu bu katlar cesa
retle söylüyorum? Ne demiştim? Bu sene imtiha
na girenlerin mevcudu .170 bin civarında olacak
tır, bu miktar fazla 'da olabilir. Bunun 30 bin 
kadarı fakülte değiştirmek için girer. Şu fakül
teden öbür fakülteye geçmek için girer. Bir kıs
mı ikmalde kaybeder, bir kısmı mesleğine gider. 
Öğretmense öğretmenliğine vesaireye gider. Be
nim tahminlerime göre bu 120 bin civarında bir 
talep olur. Haddizatinde bizim verdiğimiz söz, 
meslek 'okulları mezunlarının hepsinin yüksek öğ
retime geçmesi değildir, lise mezunlarınındır. Bu 
yıla kadar zaten lise mezunlariTim dışında üni
versitelere geçiş diye bir şey yoktu. Biz bu sene 

I değerli üniversite temsilcilerinin ele yardımlarıy
l a — 
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le imtihanlarda 'bir birliği, Ibir 'bütünlüğü g*etir
dik. Tek imtihan içerisinde bütün meslek okulla
rı ve lise 'mezunları aynı imtihana alınacaklar
dır. Yalnız (A) ve (B) gnıpıı diye iki grupta 
•alınacak]ardır. Özeık üniversitelerimiz henüz 
(lise hariç), özeık üniversitelerimizin bazıları di
ğer 'meslek okullarını almayı kabul etmedikleri 
için imtihan (A) ve (B) isimleri altında yapıl
maktadır. Yalnızca lise mezunlarımız (A) gru-
punda •olacaklar, (B) grupu da. tüm meslek okul
ları mezunları 'olacaklardır. Öğretmen okul1!an, 
'ticaret liseleri, teknik okullav, imanı hatipler, hep
si (B) grupu içindedir. Bu durumda bu yıl lise
yi bitirecek öğrencilerin mevcudu 57 (bin civarın
dadır. Geçen yıllardan birikenlerle birlikte bun
ların /hepsinin 70 - 75 hin civarında olacaklarını 
tahmin ediyoruz. Tabiî birçok meslek 'okullarımız, 
yüksek öğretimde yarattığımız kapasitenin pek 
çoğu, meslek okullarına da açık olduğu için, mes
lek okullarından da alacağımız için 100 'binlik bir 
kapasite hiçbir lise mezununu 'açıkta, 'bırakmaya
caktır, çalışmalarımıza göre. Meslek okullarının 
ila hüyük bir kesimini alabilme 'olanağına sahip 
olacaktır. Böylece sayın 'milletvekilleri, demokra
tik kuralların işlediği ıbir dönemde gerçekten cid
dî Ibir sorun olarak üzerimize gelmekte olan bu 
«oruna, çözüm arama cabası içindeyiz. Bunun gay
reti 'içindeyiz. 

Televizyonla öğretim ç alışmalarını yapmak 
için dışarıya gerekli siparişleri yapma, Hükümet
ten 'gerekli kararnameleri biran evvel çıkarma, 
gerekli makinelerin getirtilmesi çabası içindeyiz. 
Gece 'gündüz bunlarla uğraşıyoruz. Mektupla öğ
retimi sağlayıp, ibu kapasiteyi yaratabilecek do
kümanları hazırlamak için 7 arkadaşımı bugün
lerde Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere'ye gön
derip gerekli 'durumları alelacele, 10 gün içinde 
tetkiklerini istiyorum. Dönüp geldiklerinde gerek
li komisyonları kurup, bu konudaki hazırlıklara 
başlamalarını istiyorum ki, önümüzdeki sene ge
rekli kayıtları buralara yapabilelim; mektupla öğ
retimi yürütebilelim. 

Mektupla öğretim tabiîki örgün eğitim gibi 
olmayacaktır, sözcü arkadaşlarımın görüşlerine 
katılırım; ama büyük bir sorun .geliyor, bu soru
na çözüm aramak zorundayız. Şurasını belirtmek 
isterim, halen meıvcut eğitim sistemimizde mek
tupla öğretimin de gerisinde çalışmalar vardır. 
Öğrenci başta bir gelir, bir imtihana girer. Ki-
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tabı da gönderilmoz. Halbuki biz hiç olmazsa öğ
renciyi kaydedeceğiz, mektupla öğretmedeki kas
tımız bu. Öğrenciye en iyi öğretmenlerimizin 
müştereken yarattığı, komisyonlarla hazırlattığı
mız notları şimdiden bastırmaya hazırlanıyoruz. 
Bu notları devamlı göndereceğiz, öğrenciyi yaz 
döneminde imtihana çağıracağız ve sıkı bir imti
handan geçireceğiz. İmtihanı geçenleri yaz ayla
rında 2 aylık 3 aylık kurslara, lalboratuvarlara, 
atölye çalışmalarına tabi tutacağız ve başarılı 
olanları da ikinci sınıfta devam etmeye hak ka
zandıracağız. Böyle sistemde bir -bütünlüğü, bir 
geçişi sağlayarak bunları telâfi etmeye çalışaca
ğız. Halbuki benim Millî Eğitim Bakanlığım öğ
renci memurlarla dolu. Bir başta kaydolurlar, 
bir de sonunda imtihana giderler. Mevcut siste
mimiz bu. Birçok yerlerde böyle olduğunu hepi
niz bilirsiniz. Onun için mevcudun daha iyisini 
yaratmaya çalışarak bu sorunu çözme yolunda 
tedbirleri almaya, gitmeye çalışıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şurasını da belirtmek 
isterim; Sayın O inişli sordular. Bu herkesin önü
nün tıkanmaması ilkesi nasıl gerçekleşek. Orada 
zannederim bir yanlış anlaşılma olmuş. Biz orta
öğretimde yaptığımız yeniliklerle hiç kimsenin 
önünü tıkamak niyetinde değiliz; ama kabiliyeti 
olan çocuklar, kendi kabiliyet ve yeteneklerine 
göre ortaöğretimde yöneltilecekler. Mesleğe yö
neltilecekler, işe yöneltilecekler, yüksek öğretime 
yöneltilecekler. Öğrenci matem atikten, fizikten 
ya.pamamışsa, illâ sınıfta bırakarak onu dökmek 
şart değil. Onu topluma kazandırabiliriz. İyi bir 
daktilo öğrenebilecekse, iyi bir daktilo öğreterek 
topluma iyi bir daktilograf olarak kazandırabi
liriz. Daktilograf olarak lise mezunu olarak ha
yatını kazanır ve toplumumuza hizmet eder. Üre
tim sistemimizin içinde gerekli yerini alır. An
cak, işe yönelttiğimiz o kişi matematiği, fiziği, 
kimyayı başaramadığı için yüksek öğrenime gc-
çememişse, bu demek değildir ki, o hiçbir zaman 
yüksek öğretime geçemeyecek!.. Ne zaman aklını 
başına alır ve akşam okullarımıza, çeşitli yerlere 
devam ederse, her an her zaman imtihan olarak 
o kurları yapabildiğini nispatlar ve yüksek öğre
time geçiş hakkını kazanır. Böylece öğretimin 
hiçbir kademesinde hiç kimsenin önünün tıkan
mamasına gayret edilecektir. 

Aslında sorunları bu yaratır arkadaşlar. Ne
rede baraj koyarsanız orada sorun doğmaya baş-
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lar. önünü açtınız mı sorunlar çözülmeye başlar. 
Toplumsal sorunlarda, bu önemlidir. Tıkanmanın 
olduğu yerde barajlaşma başlar, sorunlar büyür 
ve barajı zorlama başlar. Tıkamazsınız, yöneltir
seniz, . imkânlar verirseniz, açık bırakırsanız bu
nun önüne geçmiş oluruz. 

önlisans öğretimindeki tereddütler zannede
rim bu noktada toplanmaktadırlar. Bu noktada 
toplanıyorsa haklıdırlar. Önlisanstan çıktıktan 
sonra öğrencilerin geçiş hakkı yoksa, topluma 
dert, sorun olabilir; katılırım, önlisansta amaç
ladığımız bu değildir. Önlisanlar aslında üniver
site önünde birikme bir çözüm olarak bulunmuş 
bir cevap da değildir. Şurasını da açıklıkla söy-
leyeyim : Ben göreve geldiğimin üçüncü günün
de, tarihler açıktır, Yüksek Öğretim Kurulu top
lantısı oldu. Göreve 'başladığımın üçüncü günü, 
dört değil, üçüncü günü. Yüksek Öğretim Ku
rulu toplantısının gündeminin 1 nci maddesinde 
önlisans konusu vardı. Devlette devamlılık esas
tır demiştik. Benden önceki arkadaşlarım bu ko
nudaki çalışmaları yapmışlar, önlisansı sistemi
miz içerisinde görmüşler. Yüksek Öğretim Kuru
lu 'bütün üniversitelerimizden birer temsilci aka
demilerimizden gelen birer temsilcilerle bakanlık 
temsilcilerinden oluşur ve Millî Eğitim Bakanı 
buna başkanlık eder. Eğer Hükümet kurulması 
5 gün daha gecikse, bu toplantıya ben değil, 
ıbenden evvelki arkadaşım başkanlık edecekti. Bu 
toplantıya başkanlık ettim, önlisan görüşüldü. 
Biraz evvel söylediğim giibi peşin yargılarla bu 
mesleğe, (bu göreve gelmedim. Ben her şeyden 
önce bir eğitimciyim. Eğitimcinin peşin yargısı 
olmaz, Eğitimcinin saplantısı, özellikle olmaz. 
Varsa eğitimci değildir. Onun için, bu devamlı
lığı esas alarak, önlisans konusunun ülkemiz yük
sek öğretim sisteminde yararlı bir kuruluş ola
cağına inandım, ve bunları Yüksek Öğretim Ku
rulundan çıkan karara uygun olarak, benden 
evvel hazırlanmış taslağı gönderdim ve yüksek 
öğretim kurullarımızın görüşlerini istedim. Üni
versiteler arası kurulun görüşlerini istedim. 
Bunlara göre çalışmalar yaptık. 

ıBazı üniversitelerimiz önlisans denemesine 
igimnişlerdir. Bu yıl bir doneme içindeyiz. Millî 
Eğitim Bakanlığınız bu denemenin içindedir. 
Denemeden alacağımız sonuçlara göre eksik ta
raflarımızı onaracağız, sistemi daha iyiye doğru 
düzelteceğiz, İnşallaih gelecekte genelleyeceğiz. 

I Eğer deneme çok kötü sonuçlar vermişse, bunu 
yüksek öğretim sistemimizin içerisinde, sistemin 
bünyesine kalbederek bunu kaldıracağız. Demek 
ki bir deneme safhasmdayız. 

O bakımdan bu konuda zaman zaman çeşitli 
müesseselerden tepkiler gelmektedir. Öz olarak 
önlisansta önlisansı bitirenin önü tıkanacak, ba
şımıza teknikerler gilbi yeni sorun yaratacak gibi 
bir psikolojinm içine giıimeye lüzum yok. Biraz 
evvel arz ettim, öğretmen okullarına kurduğum 
iki yıllık önlisans tipi yüksek öğretim kurumla
rından bahis açtım. Teknik liselere kuracağımız 

i okullardan söz ettim. Burayı bitirenlerin başa
rıları, üstteki akademinin üçüncü sınıfına, eği-

l tim enstitüsünün üçüncü sınıfına, fakültenin üç
üncü sınıfına devam etme hakkını kazanacaklar. 

! Orayı bitirenler de zaten bana öğretmen olarak 
lâzım. Hizmet edecekler, öbür tarafta sanat okul
larına öğretmen olacaklar. Akademilerde ve üni
versitelerde de bu nevi geçişler yapılacak. 

Aslında, önlisans gerçekten bir gün geııelleşir-
se, bütün Türkiye'ye geneli enirse o zaman çok daha 
sılhhatli hale geleceğiz. Asıl amaç da odur. Lise
den yüksek öğretime yöneltilenler, önlisansa doğ
rudan doğruya geçecekler. Türkiye'nin her tara
fından öıılisanslar 4 - 5 konuda program verecek
ler. Buralarda tekrar yöneltmeler yapılarak 
üniversitelerimizin çeşitli bölümlerine yöneltile
cekler; bu iki yıllık Önlisansları bitirenler, mem
leketimizde planımızın en çok ihtiyaç duyduğu 
ara meslek sınıfını teşkil edecek, ara elemanı teş-
kil edece'kki, plan en büyük ihtiyacı bu konuda 
duymaktadır. 

j O bakımdan, önlisans konusunda da pek en
dişelerinizin olması kanısındayım. 

Değerli arkadaşlarım, müsaade ederseniz be-
- nim tutumumla, genelgelerimle ilgili hususlara 

dn. biraz değinmek isterim. 
Millî Eğilim Bakanı olarak göreve başladığım 

zaman manzara şu idi; bunu katiyen geçmişi ten
kit için söylemiyorum, tekrar altını çizerek söy
lüyorum, durumu açıklığı ile ortaya koyabilmem 
için, değerli bilgilerinize sunalbilmem için bunla
rı söylememde yarar var. 

ı Göreve başladığım zaman Bakanlığa küskün 
bir öğretmen grupu buldum. Bakanlığım hizmeti 
vücudu, öğretmenin çocuklarımızı yetiştirmesin
de başarı sağlayabilmesi için yardımcı olmaktır. 

| Onun için varım, ben oun için müs-
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teşarlar var umum müdürler var, millî 
eğitim müdürleri var. Asıl anıaiç nedir? Ço-
ıculklarımızı toplumumuzun isteklerine göre öğret
menin yetiştirmesi için ona yardımcı olmaktır. 
Bunun için ben varım, ama genellikle bütün öğ
retmen grupu, ıhemen hemen 'bütün taşra, Ba
kanlık, denince, Bakanlık onu karşısında, imâ; 
bu, bendeki izlenimi bu. Geçmişi tenkit için söy
lemiyorum. Göreve geldiğim zaman, samimiyeti
me inanmanızı isterim, hiçbir art niyetim olma
dan, «Ben biraz bazılarına şirin görüneyim», bun
lar bende vaki olmadı. Bu samimiyetinle inan
manızı isterim. Ama bir şeyi amaçladım; eğitim 
sisteminin asıl unsuru olan öğretmene gerekli 
güveni ve huzuru vermediğim müddetçe yapa
cağım bütün yenilikler, alacağım, bütün tedbir
lerin askıda kalacağını biliyordum. Halen de 
'biliyorum.. (C. H. P. sıralarından alkışlar ve 
«Bravo» sesleri) Onun için göreve gelince ama
cım; öğretmen kitlesine, öğretmen toplumluna 
nasıl huzur ve güven getirebilirim. Bunun için, 
yasanın bana verdiği bütün tedbirleri almaktan 
çekinmedim. 

Arkadaşlarım sordular, «Nia'sıil, malhkemeye 
'düşen, mahkemedeki bir öğretmeni göreve ve
rirsin.» Aynı şeyi ben tersine soranımı, mahkeıme 
onu mahkûm 'etmeden, birisinin d iti ek ç esiyle 
malhkemeye düşmüşse... ( C. II. P. sıralarından 
alkışlar ve «Brav'o» sesleri) onu görevden na
sıl aldınız?.. (C. H. P. sıralarından şiddetli al
kışlar ve «Bravo» sesleri) Nasıl insaf ettiniz lal
dınız? Bunları bugüne kadar söylemedim, söy
letmek niyetinde de değilim, ama çok hürmet 
ettiğim Sayın Öztürk, yasadan gayet iyi bilir, 
başkanlık yaptılar, lOİdükça ciddî eleştirdiler. 
Bakanlık yaptıkları için aynı yetkileri kullan-
Idılai'. Hürmetim var. Benden evvelki arkadaşı
mın tasarruflarına filân da hiç bir şey deımıiyo-
•ruım; o günkü koşullar altında öyle görmüş, 
almış, bugüne kadar bir şey söylemedim, söyle
nil ek isteımiyoram. 

•Sonuç olarak; aldıklarının çoğu, Danıştay -
ca geri dönmüş, beraat etmişler, geri dönmüş 
ve yine aynı arkadaşım kendi aldığını, kendisi 
göreve vermiş, bunlar da var. 

Arkadaşlar, ben göreve geldim, ne yaptım? 
Şimdi bakın onu okumamda yarar var. Bu ya
sanın 140 ncı maddesi der ki, «Göreve devamın
da engel görüyorsanız...»' mahkemeye düşen, 
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şikâyet ettiğiniz vesaire, alabilirsiniz görev
den bu hakkı bana veriyor. Eğer bir öğretme
nin görevi devamında engel görürSeaın, nıaihke-
ımieye düşmüş, alma yetkim var, alırım. Geçmiş
teki arkadaşım da. altmış, bunların tenkidine 
girmeyelim. 

Aynı kamun, madde 145, diyor ki; «Görev-
ıden uzaklaştırma bir disiplin kovuşturması ica
bından olduğu takdirde en çok üç ay devam 
edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar 
verilmicdiği takdirde memur görevine başlatı
lır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu 
takdirde...» mahkemeye filân vermişseniz, «gö
re viılden uzaklaştırimaya yetkili âmir..» müfet
tişlerin görevinden uzaklaştırdığı' memurlar 
ılia'kkınlda atamaya yetkili âmir, «..ilgilinin du
rumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine 
dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve 
ilgiliye de yazı ile tebliğ eder.» 

Değerli arkadaşlarım, aşağıda açıklıyor bu
nu, ne diyor kanun bana? Görevden uzaklaştır
dıklarınızı - görevde devamlılık demiştik ya, 
Ibalöan arkadaşım gitti, bir bakan geldi - iki ay
da bir bunların durumlarını inceleyeceksin, 
eğer göreve dönmelerinde bir engel yoksa bun
ları çevireceksin diyor. Burada açıklıyor, açık
lamasını okum ayacağım. 

iMadde 144, tetkik ettiniz, der ki; görevden 
alma maddesidir bu, «.. 142 nci maddelerle 14:3 
ncü maddenin a, b, c fıkralarında yazılı olan
lar hakkındaki görevden uzaklaştırima tedibin 
Devlet memurunun soruşturmaya konu olan fi
illerinin hizmetlerini devama engel olmadığı 
hallerde her zaman kaldırılabilir.»1 

Madde 144, eğer göreve engeli olmadığı bir 
hal görüyorsan her zaman kaldırabilirsin diye 
bana yetki veriyor. Filan kitabı evinde tutmuş, 
kitaptan dolayı mahkemeye düşünüş, görevden 
almışız, ben ona bir şey demiyoruım. Aylardır 
mağdur edilmiş. Birlikte bir seçimden geçimişiz, 
bir ara dönemli birlikte bitirmişiz, ıstıraplarıy-
le, şusuyla busuyla, hep beraber seçim meydan
larında konuşmuşuz, demokrasi demişiz, bazı 
asgarî müştereklerde birleşmişiz, savunmuşuz, 
seçimden çıkmış gelmişiz, Millî Eğitim Bakanı 
ölüyorum. Biraz evvelki amacımı bir daha, tek
rar ediyorum; Bakanlığa karşı kırgın, küskün 
bir öğretmen kitlesi var. Bakam, Millî Eğitim
de tedbirler getirmek istiyor, bir eğitimci ola-
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rak gayet iyi idraki ve bilinci içindeyim ki, 
dünyanın en iyi tedibiniermi getirseniz. de, öğ
retmen gerekli güven ve huzur içinde bunu ge
rekli heyecanla tutmaz, yürütmezse başarıya 
gidemeyiz. Öğretmene gerekli güren ve huzuru 
vereceğlım, ama öğretmen için tedbir almayaca-
ğ.ım, bu olma-z. Göreve geldim ve mahkameye 
verilenlerin, mahkemeye vet-ödikleri için gö
revden alınanların eğer göreve dönmelerinde 
engel gönmediysem, - inceledimı, 104 dosyadan 
ya 49, ya 59 tanesini - görevlerine dönmelerine, 
kanunun bana verdiği yetkiye göre genelge 
yolladım. «Dönecektir, bunlar görevlerine» de
dim. 

Bunu görevden alındığı zaman hoş gören 
bir memlekette, bunu göreve veren bir sürü 
atalar la suçlanacak. Demokrasinin boyutlarını 
niii-likte çizmek zorundayız. Demokrasinin teme-
ılindeki ukdenle birlikte bazı münakaşalar yap
mak »orundayız. 

'Arkadaşlar, Bütçe Komisyonunda da arz 
ettim, öğretmen olduğu için bunun sancısını 
(ben bilirim. Öğretmene elini yak deyin, yakar, 
arma öğretmen kolay kolay kitap yakamaz. Ki
tap ona çok kıymetli göllr; 10 lira vererek al
dığı kitaJbı yakamamış, atatmamış, bir şikâyet, 
bir arama mahkemeye gitmiş. Hüküm giysin, 
görevden alayım. Hüküm giymemiş. Hüküm giy
sin görevden alayım, «Mahkemesi devam edi
yormuş» nitekim verdiklerimin çoğu zaman 
içinde beraet edip geliyorlar. Hüküm giydiği 
gün, 6 ay, 1 gün giydiği gün görevden alırım. 
Aksi takdirde bu camiaya, bu topluluğa güven 
ve huzur verme yönünde ben bu kanunu kulla
nırım. Onu güvensizliğe ve huzursuzluğa gitme 
yönünde kullanmam bunu... (C. H. P. sıraların
dan şiddetli alkışlar ve «Bravo» sesleri) Ben, 
Bakanlığı böyle anlıyorum, rejime hizmeti böy
le anlıyorum, Devlete saygıyı böyle anlıyorum.. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

«Halk Partisiyle Adalet Partisinin Devlet 
anlayışında, rejim anlayışında fark var» dedi
ler, doğrudur; fark vardır. Bizim Devlet anla
yışımızda, halka sevgiyle, saygıyle yaklaşarak 
disiplini sağlamak esastır.. 

RASlMCINlSLt (Erzurum) — Jandarmayla 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS

TÜNÜ AĞ- (Devamla) — Gerektiği zaman tabiî 
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I kullanacaksınız. Ama onu gerçekten yasalar 
I suçlu duruma getirmişse. 
I Niye 141, 142 meselesini söyledim, onu da 

arz edeyim, öğretmen mesleğinin içinden geldi
ğim için onu zikretmesem bazı tehlikeleri var. 

I örneğin, talebesine tasalluta yeltenen bir öğret
men mahkemeye verilmiş, ceza giymemiş olsa 
bile, onun miahkeme sonucuna kadar bekletilme
sine inanıyorum. Bu şaibe altında ise, mahke-

I meee bu şaibe temize çıkmadan onun göreve 
I dönmesini istemem, halen istemem. 
I Eğer bir hırsızlık şaibesi altında ise, onun 

için mahkemeye gitmişse, 163'ten, 141'den, 
142'den, ne imiş, şu kitabı bulundurmuş, filân 
yapmış, filân etmiş, fikirle ilgili bazı şeylerden 
dolayı gitmişse, mahkûm etsin, ondan sonra 

I ayırayım. Sayın öztürk de buna katılacaklar
dır. Ara dönemde birçok yersiz ihbar oldu, Sa
yın öztürk. Bu yersiz ihbarlardan dolayı, mah-

I kemeye sevk edilmeler oldu. Bunlar öğretmen 
I toplumunda büyük huzursuzluk yarattı. Bunu 

önlemek için, bunu görev saydım ve bu genel-
I gemi - bende gelip geçeceğim bu makamlardan -
I tarihte şerefli bir belge olarak, çocuklarıma bı-
I rakacağım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 
I Şimdi Sayın Cinisli'nin haklı olarak sorduğu 
I bir soruya cevap arz etmek isterim. «Tutuklu 
I bir öğretmeni nasıl göreve iade ettiniz Sayın 
I Bakan?» dediler. Teşekkür ederim. Buna Sena-
I toda cevap vermiştim, Sayın Cinisli, samimiye

time inanacağınıza inanıyorum. Onun için ay-
I nen arz edeceğim. Benim tabiatımda açıklık 
I vardır. Kürsüde açığımdır, uygulamalarımda 
I açığımdır, arkadaşlık hayatımda da açığımdır. 
I Bu ifadeleri yaptığım dönemde, sözünü ettiği-
I niz öğretmenin dosyasının içinden tutuklulukla 
I ilgili bütün evraklar alınıyor, önüme dosya hiç 
I tutuklu değilmiş gibi, mahkemesi devam eden 
I bir öğretmenmiş gibi getiriliyor, benim imzam 
I alınarak ilgili yere bildiriliyor. 
I Saym Cinisli hukuku bilirsiniz, bu oldu, im-
I zayi attım. Biliyorsunuz, Millî Eğitim Bakanlı-
I ğmın ne derece büyük bir Bakanlık olduğunu, 
I ne derece hummalı çalışmaları olduğunu. «Her 
I yazıyı okuyarak imzalıyorum» dersem, samimi-
I yetsiz olduğuma inanırsınız o zaman, buna mad-
I deten imkân yok, tahmin edersiniz. Anakısmı-
I nı çiziyorum, «Şunlar oluyor» deniyor imzalı-
I yorum. Dosyasında var mı böyle bir şey, yazıya 
I baktım, yok; tutuklu olduğu belli değil. 
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Haydi ben gönderdim, bir vali yasaları bil^ 
mez mi? Tutuklu bir kişinin göreve çevrileme
yeceğini bilmez mi? Açık değil mi bu yasa
lar daTAçık. En azından Hükümette bütünlük 
esas değil mi"? Devlette bütünlük esas değil mi? 
Vali dün şu, bugün bu olabilir. Ama yarın siz 
gelebilirsiniz arkadaşlar. Ben birini tayin etmi
şimdir. Eğer ben, benimdir diye, sistemde sizin 
çalışmanıza ihanet ediyorsa, asıl o zaman bir
likte düşünmemiz lâzım. Kim olursa olsun arka
daşlar, en azından «Efendim, bu tutuklu» diye
bilirdi; derhal iptal edebilirdik. Denmemiş. 
Gönderiliyor, tertibat almıyor, fotoğraflar çe
kiliyor ve sürülüyor. Ben de olanı, olduğu gibi 
kamuoyuna duyuruyorum. Bununla Millî Eği
tim Bakanının yıpratılacağı zannedildi. Açıkta
nız eğer, Millî Eğitim Bakanı olarak, yıpran
mazsınız. Bununla yıprandığım kanısında deği
lim. Tam tersine, muhalefet olarak, iktidar ola
rak, bir gerçeği bir defa daha bu milletin yüce 
kürsüsünde belirtmek isterim. Bu ciddî bir so
rundur, siz iktidarda olsanız size yapılsa da 
çok ciddî bir sorundur, ben iktidarda olsam, 
Ibana yapılsa da çok ciddî bir sıorundur., Bu he
nüz Devlet mekanizmamızda, Devlet bütünlü
ğünün, Devlet anlayışının bazı noktalarda çü-
FÜk okluğunu gösterir. Onun için, bu konu
nun muhalefdti, iktidarı olmaz. Bu konulda, 
istirham ediyorum, bu oldukça kötü bir örnek
tir, bunun üzerine Millî Eğitim Bakanı, Cum
huriyet Halk Partisi filân diyerek değil, bu 
Adalet Partisi olabilir, Demokratik Parti de 
olabilirdi, bu nevi konular üzerine arkadaş
lar hep beraber gitmek zorundayız. İşte birle
şeceğimiz konular bunlardır. Devlette ahlâk, 
Devlette bütünlük bunu sağlamak zorundayız. 
Onun için samimî olarak sordunuz, samimî ola
rak sizlere cevap arz etmeye çalıştım. 

Sayın Cinisli, bu Tunceli olayları, Hora
san olayları, çezitli olaylar var. Eğer nıüsaa-
ıde ederseniz, bütün bunlara müfettiş rapor
larıyla tekrar dönmiyeyilm; uzun, uzun zama
nınızı almıyayım. Ancak, şu kadarını arz etle
yim, Senatoya gediğim zaman, yine samimi
yetime inanacağınızı biliyorum, 300 - 4Q0 ka
dar öğrenci gelmişti. Şûra salonuna alildim, ken
dileriyle bir öğretmen olarak, bir Bakan ola
rak değil, iki saa:at kadar konuştum ve çocuk
larla büyük çapta da anlaştık bazı konul arda. 

Konuşmamın özü, «Memleket İlepimMn, yarın 
öğretmen olacaksınız, bunları yasaların içinde 
işleyeceğiz arkadaşlar. Haksızlıklar varıdır, şi
kâyet edeceksiniz, düzelteceğiz, ama bu şekil
de toplu hareketlerden sakınacağız.» Tamamen' 
bir baba, bir öğretmen olarak, kendileriyle gö
rüştüm. Senato bütçesine oradan geldim. O 
çocuklarla görüşmeden.' önce, ilgili yerdeki maa
rif müdürümle görüşitıüm, orada bana verilen 
ilk bilgi, o sizin anlattığınız olayı, bir öğret
menle, bir çocuğun arasında geçen bir müna
kaşa, bir kutunun fırlatılması olayından son
ra işin genişlediği. Ama tab)i bunun altında 
'daha evvelki olaylar var biliyorsunuz. Tunce
li'de daha önce bir temsil olayı var, onları açık
ladım zaten. Birçok yerlerde temsil olayında, 
sahneye bayrak çıkışı, bayrağın ay - yıldızı 
üzerine bozkurt rozeti konması, ondan sonra 
yuhalamalar, dövüşmeler, çarpışmalar, uzun 
hikâye, bunlara tekrar girmiyeyim, bütün bun
ların birikimi böyle bir şeyle sonuç veriyor ve 
öğrenciler buraya geliyorlar. 

Öğrencileri beşer - onar, gitmek istemedikle
ri idin, onların isteğine uyarak çeşitli öğret
men okullarına gönderdim, şimdi normal ted
risatlarını yapıyorlar. O bakımdan, oradaki be
nim verdiğim cevabın altında bir art niyetim 
yoktur. Eğer lütfeder, bu konudaki bütün ko
nuşmalarıma '. dikkat buyurursanız, öamimöıyet-
]ıe çalışıyorum. Beni çeşitli yerlerde dinleyen1 

arkadaşlarım var, özellikle eğitim sisteminde
ki arkadaşlarım, beni çeşitli yerlerde dinledi
ler. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin başında 
da arz ettiğim gibi eğitim müthiş bir güçtür. 
Eğiîfcinı sistemlerine ikiliği sokamayız. Hele 
yönetici mevkiinde olanlar, taraf olamazlar. 
Bu kişiler belli saplantılara kapılarak taraf tu
tarlarsa tehlikelidir. Onun için bütün konuş
malarımda fikir tartışması yapaıbilirsımiz. An
cak; kalba kuvvete başvurarak fikrini başkası
na kabul ettirmek isteyenin karşısına kanunlar 
gelecektir, hep onun karşısında olacağız, de
miş imidir. Böyle olmamız gerekmektedir. Öğ
rencilerimizi, milliyetçi, milliyetsiz, bu nevi 
kelimelerle ayırıma tabi tutmaktan kendimizi 
kurtarmamız lâzımdır. Okullarımızda bazı hu
zursuzluklar vardır. Bunların nedenlerini iyi
ce düşünmemiz gerekir. Özellikle halkın oy-
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larını alarak, büyük çapta oylarını alarak ge
len Adalet Partisi temsilcisi arkadaşlarım, 
M. S. P., Demokratik Partili temsilcisi arkadaş
larım, meseleyi çok iyi düşünmemiz gerekir. 

tzleniımimii söyleyeyim, bunun içerisinde 
yer yer olan olaylar, eğilimi ne olursa okun, 
lütfen burada yine samimiyetime inanın, eği
limi şu tarafta veya bu tara.fta olan, bu hâdi
seleri yaratanlar ve yaratmaya çalışanlar, as
lında demokrasiniin karşısındadırlar, bu mües
sesenin teşekkülünün karşısındadırlar. Burada 
hassasiyetinizi çekerim, elimde vesikalar var 
sayın Adalet Partisi. Sizin zamanınızda bazı
larının gönderdikleri mektuplar, gönderdikleri 
oyunlar vardır. Şimdi sizin tutmaya çalıştığı
nız kişiler. (C. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri ve alkışlar) Onun için çok hassas olmanızı 
istirham ederim. Bunlar demokratik düzen içe
risinde buralarda iktidar olma güdünü hiçibitf 
zaman hayal edemedikleri için, bu düzenin dı
şında başka mekanizmalar aramaktadırlar. Ya
nılgıya düşer, bugünkü iktidarı yıpratalım 
diye, veya yarın biz, siz iktidar olunca, sizi 
yıpratalım diye bu yanılgının içerisine düşer
sek, bunların e'kmeğine yağ sürmüş oluruz. 
Açık ve samimî söylüyorum;- bu memleketin 
'kötüsünden, onun için parlamenterler olarak, 
çok dikkatli olmanızı, çok dikkatli olmamızı 
özellikle istirham ediyorum. Konuşmalarımız
da, tutumumuzda, hele Devletin başında Hü
kümet temsilcisi olarak biz, hiç taraf tutama
yız, tutmamamız gerekir, tutarsak hata ede
riz. Gayet samimî söylüyorum, parlamenter 
olduğumuz için, bir yerde halkın temsilcileri
yiz, bizim de taraf tutmamız lâzım, Hükümeti 
temsil eden kişi olarak ben, hakkın adaletin 
tarafı olmam gerekir, (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Teşhislerle taraf tutmayı karıştırmayın. Za
man zaman ortaya teşhisler konur. Teşhisleri 
taraf tuıtma olarak nitelerseniz, o zaman yine 
yanılgıya düşeriz. Sorunlara iyi teşhis koy
mak zorundayız. Onun için Sayın Barbakan, 
Hükümetin başında iyi halber alan bir kişi ola
rak, telhislerini koymaktadır. Kulak vermenizi 
isterjm. Teşlhiısler doğrudur. Onun için o teşhis
leri istisımıar etmeye kalkmak, içinde bulundu 
ğumuz düzene fayda değil zarar getireceği kanı
sındayım. değerli arkadaşlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, yaptı
ğım atamalara arkadaşlarım dikkatimi çektiler. 
(Büyük saygım vardır. Aslında, sözlerimin başın
da söylediğim gibi, her uyandan yararlanmaya 
kendimi açık tutmaya çalışıyorum Ancak bu 
yöndeki tutumumu da müsaade ederseniz aç^k 
açık bir def a daha belirtmek isterim. 

Atamalar yaptım, görevde kalırsam yapma
ya devam edeceğim. Niçin devam edeceğim? As
lında bunu, siz de olsanız yapma durumundası
nız. Şunun için yapmaya devam edec^eğılnı. 

Yönetimde esas, işe göre adam bulma pren
sibinin takiıb edilmesidir. Yönetiminde bulundu
ğunuz müessesede çeşitli sorumluluk taşıyan 
makamlar vardır. Eğer bu makamları işgal 
eden kişiler gerekli yeterliğe sahip ve o maka
mın fonksiyonlarını icra edebiliyorsa, hiç şüp
heniz olmasın, bu adam düşmanım da oka ye
rinde kalacalktır; ama o makamın fonksiyonla
rını gerektiğince icra edip yerine getiriyorsa. 
Yok, bu makama bazı hatır yollarıyle, gelmiş, 
o makamın fonksiyonlarını icra edemiyorsa bu 
adam benim kardeşim de olsa, memleketin sev
gisi içimde daha büyük olacağı için o kişi deği
şecektir. (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) O yerini alacaktır, o işi yapacak kişi 
'bulunacaktır. Yaptığım tayinlere dikkatinizi 
çekmek isiterim. Yaptığım tayinleri iyi incele
yin. 

ıSEYFİ ÖZTÜEK (Eskişehir) — Öğretmen 
(küsmez mi? 

MİLLÎ E&ÎTÜ3M BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — öğretmen buna küs
mez. Sayın Öztürk, özür dilerim karşılıklı cevap 
veııme durumuna düştüğüm için, beni bağışla
yın. Öğretmen öyle bir topluluktur ki, haklı iş 
yaptığınız müddetçe, toplum yararına iş yaptı
ğınız müddetçe öğretmen sizinle beraberdir. 
(lC. H. P. sıralarından «Bravo-» sesleri) Bunu 
övünmıCık için söylemiyorum. Göreve geldiğim 3 
aydan "bu yana, muhalif olarak iktidar olarak 
öğreitmen kadrosunun naibzım yoklayın, Millî 
(Eğitim. Bakanlığından »belki herkes gayri mem
nun, ama bir topluluk memnundur ve o da öğ
reitmen topluluğudur. Öğretmen memnundur 
Millî Eğitim Bakanından. Söbep? Millî Eğitim 
Bakanı şunun bunun gördünü etmek için iş ya
pan adam değildir. Benim görevim, öğretmen 
topluluğuna gerekli huzur ve güveni getirerek, 
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«gittim sistGinimiai toplum yararına gerekli iş
lerliğe kavuşturmaktır. Onu yapmaya devam 
edeceğ:im. Göreceksiniz öğretmen gayıimamnun 
olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada bazı sorula
ra süratle cevap vermek isterim. 

'Burada yapılan bütün eleştirilere karşı biraz 
olsun gücenmiş değilim. Bilâkis yararlandım. 
(Eleştiri olmayan bir noktada oldukça düşündüm 
ve olduğum yerde sarsıldım. Bunu şimdi bilgi
lerinize sunacağım. Bana yöneltilen hiçbir eleş
tiri beni kırmadı, ancak bu beni düşündürdü. 
Bu şudur. Bu Demokratik Partinin görüşü mü
dür, yoksa yalnız Sayın Cinisli'nin görüşü mü
dür? Onu sonra biı. arkadaş olarak kendisiyle 
de samimî olarak bir köşede tartışırım. 

•«Okuma yazmayı okuma - yazma seferberli
ği ile geliştiriyorduk. Bir ilköğretim seferberli
ğine lüzum yoktu. Bunu geliştirmeye gerek 
yoktu. Bununla aslında üniversitedeki, yani 
ilköğretimdeki, ortaöğretimdeki bu gereksiz 
.gelişmemizin sonucu olarak yüksek öğretimdeki 
sonun doğmuştur.» Arkasından da hemen be
lirtti, «Bir elit grup şeyi içerisinde de değilim» 
dedi; ama bunun sonucu şudur 'arkadaşlar : 

Peki ilköğretim seferberliği yapmayacaksı
nız, ilköğretim seferberliğini geliştirmeyeceksi
niz... Anayasanın maddesi sarih olarak «İlköğ
retim mecburidir» diyor ve bunu Devlete yük
lüyor. Peki ilköğretimi geliştirımeyip «Belli bir 
kalite muhafaza edeceğiz» diye ilköğretimi dair 
tutarak, belli bir kısmın çocuklarını okutup bü
yük bir kitlenin çocuklarını okutmayalım mı? 
Onun için, bu görüşün bir defa daha dikkatle 
gözden geçirilmesi lâzım. Bana göre bu son de
rece tehlikeli bir görüştür. Son. derece tehlikeli 
ibir görüştür, çünkü bunun altında şu yatar. 

Eğitim ve öğretimi böyle her tarafa uzatma
ya lüzum yok; kaliteyi düşürmeye lüzum yok. 
İlköğretim belli yerlerde açarız, belli çocukları 
!çoik iyi yetiştiririz. Bunlar ortadan, liseden, üni
versiteden az, kaliteli yetişir, bir elit zümre 
memleketi güllük gülistanlık idare ederiz. Her
kesin çocuğunun okumasına lüzum yok. Çaban, 
çırak da lâzım.. Onlar da tarlada çalışsın, demek
tir bunun anlamı. Onun için bu görüşün karşısı
na Millî Eğitim Bakanınız olarak bugünkü 
Hükümetin Bakanı olarak, bir partinin bir üye
si olarak tam karşusındayım. Bu halkçı bir gö-

I rüş değildir. (G. H. P. sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

İHSAN ARSLAN (Yozgat) — Bu nenden 
çıktı? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜIS-
TÜNDAÖ (Devamla) —• Aynen savunuldu bu
rada. 'Zabutları tetkik edin. 

RA3İM ÖİNİSLİ (Erzurum) — Demagoji 
ile değil, söylediklerimizi tahrif etmeden söyler
seniz memnun oluruz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen rica 
edeyim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Bu bana yöneltilmiş 
bir şey değil. Ama bu birkaç seferdir, bazı yer
lerde bana geliyor. Türkiye, bir elit zümre yetiş-
tirerek böyle bir yöne gitme niyetinde değildir. 
Bizim parti olarak, Hükümet olarak böyle bir 
anlayışımız yoktur. Bunu açıklamak isterim. 

ttAlSHM CLNİSLİ (Erzurum) — Aynı cüm
le ile söyledim. Öyle olmadığını aynı cümle ile 
söyledim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Açık; «İlköğretimi ge
liştirerek bunlar olmuştur? derken, «İlköğreiti-
min bu kadar gelişmesine lüzum yok» derken 
neyi kastediyordunuz ? 

BAŞKAN — Rica ederim karşılıklı olmasın. 
İstirhamı ediyoram. Sayın Cinlsli. 

İHSAN ARSLAN (Yozgat) — Anlayışınıza 
lüzum yofk, iyice okursanız anlarsınız. 

BAŞKAN — Rica edei'im efendim. 
Devam buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜıS-
TÜNDAĞ ('Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
şimdi sorulara kısa kısa cevap arz ediyorum. 

İBSAN ARSLAN (Yozgat) — Siz halka 
I karşı değilsiniz de biz karşı mıyız? 

B(AtP!KAN — Rica ederim, rica ederim efen-
I dim. 

İHSAN ARSLAN (Yozgat) — En az sizin 
kadar yukarıda, elit zümreye karşı olan bir zih
niyetim içindeyiz. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, müsaade 
1 buyurun da müzakereye devam edfel'm. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Değerli arkadaşları
mın kırılmasına lüzum yok. Ben görüşlerimi arz 

i ederken, «'Bunun Demokratik Partinin görüşü, 
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müdür, değil midir onu bilmiyorum. Kendisiyle 
sonra konuşurum» dedim. Ama sunulan görü
şün karşısında »olduğumu belirttim. «Bu Demok
ratik Partinin görüşüdür» demedim, temen
nim odur. 

Şimdi değerli aıikadaşlarım, Senatoda ken
dileri arkadaşların «Millî Eğitim İBakanı üniver
siteyi neredeyse şikâyet etti. YÖK'nm Balkanı
dır, bunu YÖK'de çözsün» dediler. Arz edeyim 
ıSaym Cinisli. 'Üniversitelerin alacağı kapasite
ler YÖK'de kararlaştırılmaz. Üniversite kendi 
kurullarında kararlaştırır. Özerk üniversitenin 
'alacağı kapasitelere hiçbir yönden hiçbir etki
miz yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, burada son derece yi
ne eksik ter görüş, müsaade ederseniz, ' bazı 
derişlerin YÖK'de 'üniversitelere konulması için 
karar almalıyız, önerildi. Özerk üniversitenin 
özerkliği içerisinde, hiç ibir dersin şu derisin üni
versiteye konması için zorlama yapılamaz. Buna 
ne Anayasa ne bugünıkü yasalarımız müsait de
ğildir. Arkadaşımın sorularına cevap veriyo
rum. Şunu da açıklıkla arz etmek isterim. Ben 
üniversiteyi şikâyet etmiş değilim, sınavsız ge
çilecek veya kapasite yaratılacak derken üni
versitenin özerkliğine müdahale etmiş olmuyo
rum. Aslında, bir defa daha konuşmalamm ba
şından sonuna kadar bu temayülle doludur. 
üniversiteler sosyal sistem -olarak açık sistem
lerdir. Topluma açık olmak zorundadırlar. Top
luma açık olmazlar, toplumun dertlerini, toplu
mun sorunlarını takibetmezlerse o üniversite 
asıl kendi özerkliğine en büyük kötülüğü ya
par. Ben toplumsal gerçekleri, bu ülkenin 'bir 
çocuğu olarak bir sorumlu olarak dile getirmek 
ıgörevimdir. Sizlerle haizi görüşlerimi paylaşmak 
(görevimdir. Acı durum mevcuttur. Bugün üni
versitelerimizin geçen yıl aldıkları öğrenci sa
yısı 14 bin civarında idi arkadaşlar. Üniversite
lerimizin Millî Eğitim bütçesindeki üniversite 
bütçesinin oranı % 27'ye yükselirken, Millî 
Eğitimdeki öğrenci oranı % 1,5'a düşer. -Çevre
mizdeki ülkelerin yüksek öğretimdeki öğrenci
lerinin oranı % 13, % 15, % 20, % 40 iken biz
de henüz (% 6,8'ıdir. Birçok üniversitelerimiz bu 
gerçeği bilmektedirler. Birinci ve İkinci Beş 
Yıllık Kalkmma dönemleri boyunca '3 milyar 
liralık yatırım yapıldığı halde, nerede ise üni-
verisitelerimiz hoca artışı kadar öğrenci artışı 
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sağlamamıştır. Bu gerçeklerin Parlamentoda, 
Senatoda dile getirilmesi, hepimiz tarafından, 
paylaşılması, üniversite özerkliğine müdahale 
değildir. (C. H. P. sıralarından «'Bravo» sesleri) 
Bu gerçeklerin (bilinmesi ve ona göre üniversite-
leıümizin topluma dönük gerekli tedbirleri alma
sını sağlayarak üniversite özerkliğine daha çok 
yardımcı olmamız demektir. Ben özerkliğe yar
dımcı olmayı böyle anlarım. ('C. H. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Aksi takdirde 
kırık kolu yen içinde saklama, bu çağda bu
nun felsefesini güderek üniversitelerimiz bu
günkü gibi toplum sorunlarına açılmazlar. Bu-
>gün birçok üniversitelerimiz toplum sorunları 
karşısında kapasitelerini % 100, % 200 artırdı
lar. Artırmaya gitmezler, kapalı kalırlarsa asıl 
o zaman bir anıda üniversitenin özerkliğinin 
gitmesi ihtimali doğabilir. Parlamentodan öyle 
tepkiler yükselebilir ki, özerklik, bunları ya-
hancılaştırıyor denir, özrekliğin alınması yönü
ne gidilebilir. Onun için ben bütün konuşmala
rımda, inanarak söylüyorum, üniversite özerkli
ğine inanarak söylüyorum, dört yıllık muhale
fet milletvekilliğimde Halk Partisinin sözcüsü 
olarak buradan üniversite özerkliğini savun
dum, yine savunuyorum, bütün, bunlarla üniver
site özerkliğine saygımı ve onun güçlenmesi yö
nünde etkinliğimi yaptığımı sanıyorum. 'Onun 
için bu konuda beni bağışlayacağınızı dilerim. 

Bu profesörlere sataşma meselesi; arkadaş
lar, biliım adamlarına gerekli saygıyı göstermek 
zorundayız. Demokraside belli bir esnekliğin 
içinde bulunmak zorundayız. Bu fikir hürriyeti, 
flikir nedir, eylem nedir bunların tartışmasına 
ıgirmeyeceğim, değişik yönlerden bunlara yak
laşılmaktadır. Ancak, üniversitelerimizdeki bu 
yapılan çalışmalara karşı tutumumuz dışarıda 
•katiyen iyi karşılanmamaktadır, dışarıda çalış
mış bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Bilim 
yapılan müesseselerde çeşitli 'görüşler münakaşa 
edilir. 'Görüşlere taihamımül etmesini öğrenece
ğiz. Demokratik .düzende görüşlere tahammül 
vardır. Asıl demokratik olmayan düzenlerde 
görüşlere tahammül yoktur, gerek faşizmde, ge
rek komünizmde 'kendi isteklerinin dışında bir 
görüş sürün, bakın kıyamet-nasıl kopar. De
mokrasilerde bunlar ortam bulur, tartışılır. Yal
nız benim dediğim olsun, başkaları hep yanlış
t ır saplantısına »girersem demokratik düzene 
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iuaııııııaımaım olur.. 'Başkaları için de .aynı şeyi 
• söylüyorum, yalnız kendilerini doğru görüyor-
lııv, illâ başkala<n yanlıştır hücumunda iseler, 
o zaman bana göre demokratik rejimi değil, 
biliyorum onların istemediklerini, onların kar
şısında olduklarını, başka bir rejimi, hiç iste
mediğimiz 'rejimi önermiş oluruz. 

Geçen yıl imtihan soruları çalınmış, bu yıl 
da çalındığının iddiası varit dediler. 

Değerli (arkadaşlarım. geqcn yılın acısını be
raber yaşadık, iııışallalı geride bırakırız o acı 
denemeyi. Bu yıl için henüz soruların hazırlığı 
(bitmemiştir, o bakımdan soruların çalınması di
ye' biır şey mevzuıübaıhis değildir. 

Tutum şudur : Hacettepe Üniversitesinde 
öğlencilere uygulanacak 250 soru için 5 bin so
ru hazırlık safhasındadır, 5 bin soru hazırlanı
yor. Bu 5 bin «oru naazırlandıktan sonra bölüm
lere ayrılır, IBM makinelerinde aynı kur'a çe
ker giıbi gerekli pançlar yapılacak, bunun içeri
sinden '250 soru düşecek. Bu 250 soruyu, dil bil-
ımeyen, Almanya'dan igelen uzmanlar alacaklar, 
ofset makineleri vasıtasıyle baskı bitip amlbalaj-
lar yapılıp bağlanıp mühaırleninceye kadar içeri 
ile dışarı, 'polis tamamen 'emniyet kuvvetleriyle 
(kapatılarak bu 250 sora demek ki, basılacak 
pançlanacak, bağlanacak, mühürlenecek, ancak 
ondan sonra dağıtıma gidilecek. Henüz 'sorular, 
İm 5 hin soru hazırlık safhasında bitmiş değil. 
13u safihada arkadaşımın hatırlattığına teşek
kür ederim, kamu oyunda çün'kü "bu nevi söy
lentiler var, belki bu kamu oyuna yansıyarak 
ikamu oyundaki bu söylentilerin kapanması için 
bir Vesile olur kendisine bunun için, bunu ha
tırlattığı için teşekkür ederim. 

BTEM EKEN (Çorum) — Nüfuzlu kişilerin 
çocukları imtihanı kazanamazsa n-e olacak? 

ıMlLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
rrÜNDAĞ (Devamla) — Yabancı ülkelerdeki 
öğrencilere ödenen döviz miktarımız elimde 
var, durumu müsaade ederseniz kısaca bilgileri
mize sunayım. 

ıl97i3 yılı sonu itibariyle yurt dışında öğre
nimde bulunan öğrenciler : 

Resmî öğrenciler 1 382 
Dövizli özel öğrenci 4 768 
Dövizsiz özel öğrenci 10 592 
Toplam öğrenci sayısı 16 742 

I Resmî veya dövizli bir öğrenci yurt dışında 
yılda 40 hin ilâ 45 (bin Türk Lirası karşısında 
döviz harcamaktarır. Devlet (burslusu öğrenciler 
için yılda (bütçeye ortalama olarak her sene 60 -

I 70 milyon Türk Lirası ödenek konmaktadır. 
1974 bütçesine 78 534 7150 Tünk Lirası ödenek 
Ikonmuştur. Eğer gerekirse 'bazı teferruatlarını 
Iben size sonra yazılı olarak arz ederim, ıburada 
arkadaşlarımın vaktini müsaade ederseniz al-

I mayayım. 

(Beyin ıgüıçü konusu uda, Yüksek Öğretim Ku
rulunun değerli (bir üyesi olan Ordinaryüs Pro
fesör Ragıp Berker'in, yine Yüksek Öğretim Ku
rulu bünyesinde bir çalışması yapılmaktadır. 
Yüksek Öğretim Kurulumuz bunun üzerine eğil
miştir. Sizin de dikkatle, isabetle üzerinde 'bu
yurduğunuz igilbi ülkemizde ciddî bir beyan göçü 
vardır; yetiştiıdiiHerimiz dışarıya göç etmekte
dirler, özellikle tıp ve mühendislik sahasında 
ağırlık taşımaktadır. Bunların kati bir rakamı
nı bilmemekteyiz. İşte hu araştırmalar buna 
yöneliktir. Çünkü bir tek Millî Eğitim Bakan
lığına ıbağlı olarak çıkış yapmamaktadırlar bun
lar, pekçolk bakanlıklar yoluyle çıikış yaptık
ları için ibu hazırlıklarımı (bitirdiğim zaman not 

I aidim, size (hazırlıkların sonucunu arz etmeye 
çalışırım. 

Dışarıda doktora yapan öğrencilerin duru
mu 'konusu, halen şudur : 

I Dışarıda doktora yapan öğrenciler genel
likle süratle üniversitelerimize ve akademileri-

j ;mize intikal ettirilmektedir, onlara teklif edil
mektedir. Kendilerine hemen iş bulamadığımız 
bazı sahalarda onları da işsiz bıralkıriamak için 

I Millî Eğitim Bakanlığına uzmanlık görevi ile 
I kendilerine iş veriyoruz, belli bir dönem hazan 

Ibir ay, bazan iki ay, bazan üç ay bekleme duru
munda kalarak üniver!sitelerıim.izde, yüksek okul
larımızda açık olan yeri tesipt ederek orada gö
revlendirmeyi amaçlıyoruz ve bu yolda çalışma-
larımiızı devam ettiriyoruz. 

Bir konuda yine bana inanmanızı isterim. 
Çok yerden bana herıhanıgi bir yerden stajyer 
listesi diye (böyle bir liste gelmedi, böyle birşey 
olmadı, inanmanızı isterim, böyle birşey vaki 
olmadı. 

Yurt dışındaki çocuklarımız için ciddî ted
birler almak için .gerekli çalışmaları yapmakta-

I yım, bunun için bir komisyon kurdum uzman 
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arkadaşlarımızı, araştırmacı arkadaşlarımı bu 
(konuda görevlendirdim. Orada çalışıp gelen 
'öğretmenlerin görüşlerini almalarını istedim, 
Esenbıoğa Hava Alanı ile gerekli görüşmeyi ya
pıp, Esenjbıoğa Hava Alanından geçen işçileri
mize gerekli anketleri tatbik ettirdim. Bu an
ketlerde, neler istiyor, yani çocuğun babası olan 
işçi ne istiyor... Tamaimen bilimsel bir yöntem 
içerisinde gerekli çalışmaları yaptım. Bu ekip 
üç gün 'evvel Sayın Müsteşar vasıta'sıyle bu ra
porları bana verdi, henüz raporları tetkik et
miş değilim. Raporlara şöyle bir (baktım siz so
ruyu açtıktan sonra oldukça önemli istatistikler 
var, oldukça acı bir durumdayız. 230 bin çocuğu
muz var, 230 bin çocuğumuzun ancak 7 binine 
gönderdiğimiz öğretmenlerle imkân sunabilmi
şiz. Almanlar, oradaki işçi olarak giden öğret
menlerimizden yararlanarak hemen hemen ço
cuklarımızın 25 - 26 binine imkân uzatabilmiş 
durumdalar, oldukça acı bir sorunla karşı kar-
şıyayuz. Bu konuda, önce bilimsel araştırmamı 
yaptım, birçok arkadaşlarımdan faydalandım, 
yine Demokratik Partideki bir arkadaşımın da 
görüşünden yararlanarak orada okuyan öğrenci
lerimizin, dil de bilen öğrencilerimizi akşamları 
veya part - time olarak görevlendirerek bura
daki işçi çocuklarımızın eğitiminde ola
bilmesi için neler gerektirdiği konusun
da tedbirler alma yolunda çalışmalarını 
sürdürüyorum. Sionuç hakkında şu anda 
hiç bir şey söyleyecek durumda değilim. 
İnşallah gelecek günlerde daha güçlü bazı çö
züm yollanyle, getirdiğim bazı çözüm yollan y-
le sizlerin önüne çılkma imkânını bulaibilirim-

Ahlâk dersleri konusundaki görüşünüze ge
lince : 

Ahlâk dersleri sizin dediğiniz paragrafta 
felsefenin ayrıntılarını göstermiştir. Oradaki 
ablak dersi ahlâk değil, etik anlamındadır. Fel-
söfenin bünyesinde (bunlar olduğu için felsefe
nin ayrıntılarını göstermiştir. Biraz ilerlerine 
(bakarsanız, ahlâk derisi önümüzdeki sene ayrı 
(bir ders olarak programlara geliyor. Felsefe gru
bundan da, din dersi grupundan da ayrı bir ders 
olarak gelmektedir. Yani spesifik, ayrı bir ders 
olarak gelmektedir. O 'balkımdan biraz ilerdeki 
paragraflarda onu aynca görmemiz lâzım. Aslın
da Hükümet Programında da, Protokolda da an
laşma bu şekildedir. 
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Eski eserler şimdi bana bağlı değil. Başba
kanlığa (bağlandı ve bir Devlet Bakanı bakıyor. 
Onun için müsaade ederseniz onu geçeyim. 

Diğer arkadaşlarımın sorularına kısa kısa 
cevap arz etmeye çalışacağım. 

ISayun Hulusi Üzüvul'un görüşlerinin çoğu
na yürekten teşekkür ederim. Başarıldığın, et
kinliğin artırılabilmesi için gerek merkezde, ge
rekse taşrada reonganizasyonun olmasına ger
çekten ihtiyaç var. 

Öğretmenin toplumdaki önemli değerine 
değindiler; tamamen paylaşıyorum. 

Ahlâk derslerinin konulması ve millî ahlâk 
konusu üzerinde herlhanigi bir tereddüdümüz yok. 
Aslında «Ahlâk dersi» derken anladığımız ma
na, ülkemizin içindeki gerçeklere dayanan ahlâk 
demidir. Kendi geleneklerimize, örfümüze daya
nan alhlâk derisini kaydediyoruz. Nasıl ki, «Din 
derisi» derken «İslâm Dinî der'si» demeye ihti
yaç görmüyorsak; «Ahlâk dersi» derken de 
«iMillî aihlâik derisi» demeye lüzum görmüyoruz. 
Zaten bu memlekette vereceğiz alhlâk dersini. 
Kendi gerçeklerimize, kendi örf, âdet ve gele
neklerimize dayak (bir aihlâik dersi programı ge
lecektir. Bu program huzurunuza gelip ayrmtı-
lariyle gördüğünüz zaman, (bunu rahatça paylaş
mış olacağız. Belki akla şu gelebilir: «Çeşitli fi
lozofların bu konudaki görüşleri vesaire» ko
nusu. 

Bunların görüşleri daha ziyade felsefede, 
felsefenin etik kısmında tartışılacak konular
dır. Biz alhlâk dersinde daha ziyade kendi töre
lerimize, geleneklerimize ve âdetlerimize dayalı 
(bir programı geliştirmeyi amaçlamış bulunuyo
ruz. O bakımdan 'bu konu Hükümette de görüşül
müştü, bu yönden «Ahlâk dersi» olarak prog
ramlarda geçecektir. 

•îmanı - hatip ortaokullarının açılması işi : 
Hükümet Programında belirtildiği gibi, bu 

amaçla yapılmış olan okul binalanmız tespit 
edilmiştir. Masa üzerinde, amaca uygun, işlerliği 
görülen 55 ikadar bina tespit edebildik. Bunun 
için Bakanlık müfettişlerimi görevlendirdim; şu 
anda göreve başladılar. Öğretim açılabilecek du
rumda olanları bizzat yerinde görerek, kaç tane 
ise önümüzdeki ders yılı öğretime açacağız ve 
burada arayacağımız kriterler öyle zann+edildiği 
gibi değildir. Üzeri kapanmış, olacak, bir orta
okulun açılabilmesi için en az yedi derhane is-
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tiyoruız. Çünkü, bu okulların imam - hatip lise
lerine öğmıci yetiştirmesi lâzım. O 'bakımdan 
(bizim tahminimiz, bu 55 tane 'binanın içeri
sinden kaç tane uygun olmayan çıkacağını bil
miyorum, 5 - 10 ne ise; diğer tarafı önümüzdeki 
ders yılında öğretime açılacaktır. 

(Değerli arkadaşlarım, imam - hatip okuHarı-
nm ortaokul kusmını açmalkta samimiyiz. Bu 
fkonuda lütfen samimiyet'siz olduğumuz gilbi bir 
Ulumuş işlenmeye kalkışılmasın. Çünkü imam - ha
tip ortaokulları kapandıktan sonra, imam - ha
t ip liselerindeki öğrenci mevcudunda düşme ol
muştur. Ha'Ilbuki hep Iberafber savunuyoruz; din, 
toplumu oluşturan önemli müeseselerden birisi
dir. O halde bu önemli müesseseyi iyi yetişmiş 
elemanların yönetimine verme'k, o müesseseye 
sayigıyı, o müessesenin güçlenmesine yardımcı 
olmayı sağlar. 

O bakımdan iyi yetişmiş din görevliletfiıııiin 
ısağlanalbilmesi için imam - hatip okullarına ih-
itiLyaç vardır. İmam - haltip okullarının lise kııs-
(mundaki mevcut % 65 oranında ve süratle düş
müştür. Süratle düştüğü için, insangücü açık
larımız olduğundan halkın bu amaca yönelik 
olarak yaptığı okulların elverişli olanlarında 
imanı - hatip orta okulları açılarak imam - hatip 
liselerinin ,beşlenmesi sağlanacak ve iyi yetişmiş 
din :gtörevülerinin bu okullarda yetişmelerine 
yardımcı olunacaktır. Bunda samimiyiz ve bu sa
mimiyete inanmanızı istirham ederim. 

•Dil konusu üzerinde gösterdiğiniz hassasiye
te kaltılıyorum. Ancak şurasını da arz etmek is
terim: Dil, yaşayan "bir varlıktır. Dilimizi sa-
deleştirerek halitamızın anlayabileceği düzeye 
tget'irefbiılmek için, yaşadığı müddeitıçe gelişecek
tir. Bazı kelimeler bazen çırpmaeaktır, beğen
meyeceğiz; ama o kelime yaşarsa, tutunursa, 
hepimiz tarafından tutulur, yürümeye başlarsa, 
jbenimseyeceğiız ve yürüteceğiz. 

Din derslerinin ders programları dışında ol
ması konusuna gelince: Şunu müjdelemek iste
rim; sorunuzdan sıonra ilgililere derhal isordum, 
aynı şey geçenlerde de sormuştum, ilkokulların 
4 ncü ve 5 nci sınıflarında; orta okulların 1 nci 
ve 2 nci sınıflarında; lise ve dengi meslek okul
larının 1 nci ve 2 nci sınıflarında haftalık ders 
programına da/hil olaraik okutulmaktadır. Bin 
dersi motu ortalamaya daihil ediliyor. Liselerde 
32 saat ders okutulduğundan, özellikle çift öğ

retim yapan orta okul ve liselerde okul müdür
leri din derslerini günlük programın başına veya 
sonuna koyabiliyorlar. 

Zatıâlinizin şikâyeti de bu konuda toplanı
yor. Ancak Dokuzuncu Şûraya sunulan öneriler
de haftalık ders sayısı azaltıldığından, din dersi 
de diğer derişler gilbi günlük programın içinde 
ökutulalbilme olanağını bulacaktır; böyle bir 
telhliıke, böyle bir şikâyet ortadan kalkmış ola
caktır. 

Okul dışından imtihanlara girenlerin kifa
yetleri konusunda bilgim yoktu; bununla ilgi
leneceğim, gerekli tedbirleri alacağım. 

Değerli arkadaşlarım, A. P. sözcüsü değerli 
arkadaşım Seyfi Öztürk'ün bana yönelttiği so
ruların bir çıoğuna genel mâruzâtımla cevap ver
miş oluyorum. Cevap vermediğim kısımlar var
sa onları da cevaplamaya çalışacağım. 

A. P. olarak ©kula, camie, kışlaya politikayı 
siokmayacağmrzı, bunu istemediğinizi önerdiniz, 
Ibu beni sevindirdi. Yürekten katılıyorum, biz de 
aynı kanıdayız. 

(Bir konuda sizden özellikle istirhamda bu
lunmak istiyorum, bütün milletvekili erinden is
tirhamda .bulunmak istiyorum': Şu anda birçok 
teşeikküller dernekleşmelere gitmektedirler; öğ
retmenler de demekleişmelere gitmektedirler. 
SBana yardımcı olmanızı istitlham ediyorum. 
TÖBDEE'in 70 bin öğretmen üyesi vardır, 70 
bin öğretmene karşı çıkılmaz. 70 bin öğretmeni 
kötüleyici, zemmedici sözler bu kürsüden söy-
lenmemeii. 

Değerli arkadaşlarım, şunu unutmamanızı 
isterim: Eğer biraz evvel saydığım konuların 
(başarıya ulaşmasını istiyorsak, bunda cidden 
yardımınıza ihtiyacım var. 

İtmenin ,atmanın, kötülemenin, soyutlamanın 
bu ülkeye yarar getirmediğini geçmişten aldı
ğınız derişlerle gördük. Onun için gelin hep 
(beralber bunları kazanalım. Çocuklarımızı bun
ların eline teslim ediyoruz, öğretmenlerin üze
rine öyle ağır bir .görev veriyoruz ki, tahmin 
edemezsiniz. Biraız evvel saydığım, bu güçlü 
/eğitim sistemini uygulayan, öğretmenlerdir. O 
derece ağır bir sorumluluğun, ağır bir görevin 
altındadırlar ki, bunların yapacağı hataları ko
lay fcolay tamir edemeyiz. 

Kırgını olan bir öğretmenin, küskün olan bir 
(öğretmenin, güvensiz, huzursuz olan bir öğret-
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menin açacağı yaranın tehlikesini hiçbir zaman 
göremezsiniz. 

löğretmeni kontrol mümkün değildir. Diğer 
meslekleri kontrolda olduğu gilbi öğretmeni 
kontrol edemezsiniz. Öğretmen sınıfa girdiği za
man; eğer alnı kırışıksa, huzursuzsa, onun hu
zursuzluğu, onun yüzündeki kırışıklıklar çocu
ğunuzun eğitimine etiki yapar, çocuklarımızı 
etkiler ve toplumumuzun istediği davranışların 
çocuklarımıza kazandırılmasında o yüzlerin hat
ları hâıkinı olur. 

O bakımdan (bu (büyük .görevin temsilcisi
nin karşısında hep beralber saygı duymak zorun
dayız. (O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

O (bakımdan geçmişteki "bu kırgınlıkları, bir
birimizi suçlamayı bir tarafa bırakalım. Öğret
men suçlamasını bir tarafa bırakalım isterim. 
Öğretmene yardımcı olalım. Öğretmenlik mes
leğini üzerinde taşıdığı müddetçe ona saygı 
duymak zorundayız. 

[Benim yöntemimi kınayanlara cevap ver
mek isterim. Ben bir kişiyi naklederken huzu
ruma çağırırım. Eğer bir maarif müdürünü gö
revinden alaeaksam, «iSaym Maarif Müdürü, se
ni oradaki ıgöreıvden alacağım; ama öğretmen
sin. öğretmen olduğun için senin, kırığın, buruk, 
atılmış, itilmiş bir insan psikolojisine girmeni 
istemem. Çünkü, seni nereye göndersem yine 
memleketimin çoeuklariyle, öğretmenleriyle iliş
kide olacaksın. O balkımdan huzurunun bozul
mayacağı 'bir yer istersen seni oraya veririm.» 
derim. 

(Söylediklerim aynen (bunlardır. «Dilekçe fa
lan vermek zorunda değilsin» «"Dilekçe vermeye
ceğim 'Sayın Bakan, ama ıbeni şuraya ver de.» 
«Yeter ki seni, ibu kadar hizmetten sonra da
nışmadan, senin yüzünü görmeden, filan yer
den filân yere, şu mevkie gelmişisen, birçokları 
için buna imkânım yok) ama ıbelli mevkilere 
Igelmişsen, millî eğitim müdürlüğü mevkiine gel-
mişsen, Mr genel müdürlük mevkiine gelmiş'sen, 
İbu saygıyı sana .göstermek zorundayım, deme
min, yapmamın temelinde yatan, onun mesleği
ne olan saygınıdır. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) Onun kendisi, onun kişiliği 
Ibenim karşımda olaibilir. Ama öğretmen benim 
karşımda, yanımda veya ortada da olsa, ona 
»öğretmen olduğu müddetçe saygı duyarım. Oda

ma ıgirdiği müddetçe ben bakan olarak onun 
ayağına kalkıyorum. (C. H. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

•Çünkü, onun kişiliği değil, onun üzerinde 
taşıdığı mesleğin önemi beni kendi tesiri altına 
almaktadır. Öyle bir mesleği temsil ediyor ki, 
(biraz sonra sınıfa gidecek ve çocuklarımıza top
lumun istediği davranışları götürecek. Bu top
lumun istediği davranışları etkin bir şekilde gö-
türmüşse, bunun bu memlekete getireceği yararı 
milyarlarla ölçemezsiniz. Türkiye, kalkınma ça
lbası içindedir. Kalkınma çalbası içinde olan bu 
millet, bu devlet kalkınmanın gerektirdiği insan-
'gücünü yetiştirme görevini öğretmene vermiştir. 
eğitim sistemine yüklemiştir. Eğer öğretmen, iki 
ısaatten beri saymaya çalıştığım yenilikleri he
yecanla tutar, ortaöğretimde bunu belli bir aşk
la tutar yürütürse, onun yetiştireceği çocuklar 
mühendis olacak, doktor olacak, avukat olacak, 
ihâikim olacaklar. Türkiye'nin kalkınmasındaki 
etkinlik birden bire sıçrar. Onun için öğretme
nin huzur içinde, güven içinde sınıfın içine gir
mesi, yapıcı bir şekilde inanarak, heyecanla 
meseleyi tutması, yeni kavramları, bilgileri ta
kip ederek çocuklarımızı yetiştirmesi, kalkın
mamızı süratlendirir. Hiç görmediğiniz yerde 
milyarlarca lira yarar sağlar 'bize. 

Aksi takdirde o bunu iyi yapmamışjsa, bazı 
davranış bozuklukları içerisinde çocukları ye
tiştirmiş, o davranış (bozuklukları içerisinde on
lar mühendis, onlar doktor olmuşsa, bir mühen
dis, sizin verdiğiniz 4 milyarlık yatırımı çar
çur edebilir, heder edefbilir. İşte o 4 milyarı 
yatıracak mühendis öğretmenin önünden çıkar. 
Anlayışı, memleket sevigisi, meslek sevgisi, iş 
sevgisi, bilgi, bilinçli olma, meselelere bilgili 
yaklaşma.. Bütün (bunlar, toplumun istediği bü
tün davranışlar, öğretmence okulda örgün bir 
sistem içinde, sistemli olarak çocuğu kazandır-
'nıaya çalışılır. Bu ıgörevi öğretmene yüklemiş 
durumdayız. Onun için sayın milletvekilleri, 
(bu (büyük görevin temsilcilerine saygı duymamız 
ıgerekir. 

Eksikleri nedir, bilmiyorum, hepimizin ek
siği vardır. Milletvekilleri olarak acaiba bizim ek
siğimiz yok mu? öğretmenlerin hiç eksiği olma
yacak demiyorum. Bunların arasında bazı be
ğenmediğimiz yazılar yazanlar olacak, biliyo
rum. Bunların arasında bazen hoşunuza gitme-
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yen • şeyleri yapanlar olacak, bunları tasvip edi
yorum filan değil. Demokratik 'bir düzen içeri
sinde yasalara göre, yasalar çerçevesinde bun
lar taklip edilecektir. Ama onu söylemedim, kos
koca ibİT TÖB - DlER'i Ibu memleketin yüce kür
süsünde karaladık, buna rıza gösteremem. 
(O. H. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Sayın Öztürk, öbür dernek için de söyle
seydiniz aynı şeyi söylerdim. Aynı şeye inanma
nızı isterim. 5 bin, 10 fbin, 15 bin veya 20 bin 
.temsilcisi olan (bir derneği söyleseydiniz, öibür bir 
derneği söyleseydiniz yine aynı şeyi söyleme du
rumundayım. 

ISKIYiETt ÖZTÜRK (Eskişehir) — Maksa
dımı biliyorsun, ama yapmayın bunu. 

(MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜÎNDAĞ (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
işin burasında şu hususu da kesinlikle belirtmek 
isterim: Parlamento olarak, devlet olarak belli 
(bir anlayışa gelmek zorundayız. Buna inanıyo
rum ve ıbunu savunuyorum. Öğretmen toplulu
ğu çok olduğu için, öğretmen topluluğuna geti
receğiniz bazı özlük haklarda tereddüt ederiz. 
Dünkü iktidar tereddüt içindedir, bugünkü ik
tidar tereddüt içindedir. Çünkü, maliyeye büyük 
yük getirir. Ancak, öğretmenin ağır görenlerini 
biraz önce saydım. Ben reformu, sistem teorile
rine göre şöyle anlarım: Eğer eğitim sisteminde 
yaptığınız bir değişiklik diğer sistemlerle olan 
ilişkilerini toplum yararına değiştiriyorsa onun 
adı reformdur, o yeniliktir. Üretimi artırarak 
toplum yararına bir değişiklik yapıyorsa onun 
adı retfiormdur, değilse aldatmacadır. 

Şimdi nedir reform? Öğretmene getireceği
niz bir özlük hak ile öğretmen daha şevkle, daha 
inançla işi tutacaksa, tutmasını sağlayacaksa-
nız, üretimi toplnm yararına daha farklı haîıe 
/getireceksek bu Ibir yeniliktir. Bu önemli bir 
aşamadır. 

İlkokul öğretmenlerine getirdiğimiz bir yeni
likten baihsötmek isterim. Biraz evvel de arz 
otmiştim, ilkokul öğretmenleri Ibundan böyle 
yüksek öğretimden geçeceklerdir. Ne yapa
cağız? Bu &erıe 14 ilde denemeyi açtık, önü
müzdeki sene genişleteceğiz. Mevcut çalışan 160 
(bin öğretmene önümüzedki yıl mektupla öğre
tim yoluyle bütün bu hazırladığımız dersleri 
ulaştıracağız. Düşünün, 160 bin ilkokul öğret
meni, bulunduğu yerde; yüksek öğretim mezu

nu 'olacağım, haklarım artacak, benim de- yük
sek öğretim düzeyinde intibakım yapılacak, 
•diye çalışmaya başlayacaktır. Çalışacak, yazları 
(bunları iih'tilhana alarak dersler geçecekler 2 - 3 
yıl içerisinde çalıştıkları yerde yüksek öğretim
den geçme olanağı bulacaklar. Gündüz çocukları 
okultacıak, akşiaım da dersine çalışacaklar balkan bu
nun getireceği yarar nedir? 160 bin ilkokul öğ
retmeni yeni kavramlara, yeni verilere, göre, ak
şam çalışıp gündüz derse girdiği için, bu yeni 
(buluşları dersine götürdüğü için Türk ilköğreti
minde bir sıçramayı temin edeceğiz. Bunun bek
lentisi içindeyim, inşallah aldanmamış olurum. 

iSaym Öztürk: «Oumlhuriyet dönemi boyun
ca Adalet Partisi iktidarında okul açtık» de
diler. Saygıyle karşılarız, yönetimde bulunun
ca yönetimde bulunanlar okul açarlar. Ben de 
dün geldim, 20 kadar yüksek o<kut açtım. Ama 
!bu, yönetimin (gereğidir, açacağım, siz olsay
dınız siz de açacaktınız. Onun için ben bunları 
artık devlet düzeninde (batıda olduğu gilbi,. 
«şunu yaptık, bunu yaptık» diye değil, bunu 
yapmak mecburiyetinde olduğum için yapıyo
rum. Oumlhuriyet döneminin, sizin bulunduğunuz 
döneminde olanaklar çağ itibariyle 'belli bir 
düzeye .geldiği için yaptınız, şükranlarımızı su
narız. Ondan sonra gelenler de yapacaklar ve 
devam edecekler. Bunları biz yaptık, siz yaptı
nız değil; devlet ve devletin olanakları bunları 
yapmaktadır. 

Özel okullar hakkındaki görüşümü arz et
miş bulunuyorum. 

Dışa giden öğretmenler konusunda aldığım 
tedbirler: Dışa giden öğretmenlerden göreve 
dönmek isteyenlerin hepsine gerekli olanakla
rı hazırlıyorum, göreve dönmeleri için. Eğer, 
ıgöreve dönmelerine engel hususlar yoksa, ona 
arz ederim. Yani genelgemde de onu arz ettim, 
onu arz etmek isterim. 

Ahlâk dersleri konusunda gerekli bilgiyi 
söylemiş oluyorum. Böylece imam - hatip orta 
okulları konusundaki .gerekli .görüşleri size sun
muş oluyorum. 

iSayın Güven Partisi Sözcüsü arkadaşım 
Mehmet Altmış'yedioğlu'nun görüşleri için yü
rekten teşekkür eiderim. Birçok görüşünü pay
laşıyorum. Fırsat eşitliği, yaygın eğitim, mes
lekî öğretime ağırlık verme, eğitimde dengeli 
yayınlar, öğretmen sorunlarına dikkat etme, 
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erkek teknik -"öğretmen-.. - Kısacası son derece 
önemli konulara değimdiler. Bir konuda sayın 
sözcüyle faılklılaşıyorum. O da, paralı eğitimin 
karşısına niçin geçtiğim soruldu. Sayın De
mokratik Parti Sözcüsü arkadaşım da; «Paralı 
eğitimle ilgili yasalarda değişiklikler ne zaman 
Igelecdktir?» dediler. Yasalarda gerekli çalışma
lar yapılmaktadır. Gerek Üniversiteler Kanu
nunda, gerekse Temel Eğitim Kanımununda ge
rekli çalışmalar yapılmaktadır, Şûrayı (bekletti
ğim için bunları tutuyorum, ama paralı bir eği
tim uygulaması da yaptırmıyorum. Yani yasa 
olmasına rağmen, yasada değişiklik yapacağı
mız için, onu bekletiyoruz. Paralı eğitime niçin 
karşı olduğumuzu kısaca arz etmeye çalışaca
ğım. 

Bunu, kanunun kabul edilişi sırasında da 
savundum. Bir defa daha özet olarak söylemek 
gerekirse, paralı eğitime karşı oluşumuzun ne
deni; buıgünkü sistem içinde, bugünkü ekono
mik düzen içinde paralı eğitimi getirirsek, sos
yal adaletsizliği daha çok artırır, fırsat eşitsiz
liğini daha çarpık hale getirebiliriz, kanısm'da-
yız. 

Sebep nedir diye sorarlarsa, birkaç örnekle 
arz etmeye çalışayım: Paralı eğitim Amerika' 
da vardır, birçok Batı ülkelerinde vardır. An
cak bu ülkelerin çoğu pazar ekonomisine geç
mişlerdir. Kısacası, bu ülkeler yeterince iş su
nabilen bir ekonomiye geçtikleri için, öğrenci
ler (Part - Time) birkaç saat çalışarak, üni
versitelere ödeyecekleri paraları kazanabilmek
te, altlarına araba satınalaJbilmekte ve ihtiyaç
larını görebilmektedirler. Evlerine, ailelerine 
yük olmamaktadırlar. Halbuki bizim ekonomi
mize döndüğümüz zaman, Öğrencilerin hemen 
hemen hepsi ya Devletin burslarına yüktür, ya-
ıhut aileye yüktürler. Öğrencilerin çalışması ola
nağı gayet kıttır. Öğrencinin kendi hayatını 
kazanarak üniversite parasını, üniversite öde
neğini ödeme imkânı çok azdır. 

İlk bakışta akla şöyle gelelbilir: Zenginden 
alacağım, fakire vereceğim, nedir bunun itirazı? 
Eğer memlekette ekonomik düzeni rayına oturt-
mamışsanız, bu işlemez. Neden işlemez1? Bir ta
ne misal arz edeyim: 

Mevcut yasalara göre hastaneler'de fakirler 
bedava tedavi olacaktır, ama yasalar tam ter
sine işler. Fakirler gider kapılarda sürünür, 

varlıklılar, milletvekilleri, hlz gideriz, kapılar 
açılır. (C. H. P. ve M. S. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkıışlar.) 

Bir misal daha; milletvekiliyim... 
İBRAHİM GÖsKTEPE (İçel) — Açılmazsa 

Bakanlık tamim yayınlasın. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Siz alış

tırdınız. 
BAŞKAN — Bu hassasiyetiniz içinde anlı

yorsunuz değil mi Sayın Övet?. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Gerçeğin bu olduğunu 
söylüyorum arkadaşlar. Bizim zamanımızda da 
gerçek bu, dün da gerçek bu idi, onu arz etme
ye çalışıyorum. 

Şimdi yaşadığım bir misali daha arz edeyim: 
Milletvekiliyim, maaşı 1 200 lira olan bir öğret
men arkadaşımın çocuğuna kredi almam icaîbet-
ti, bütün müracaatlarıma rağmen, bana veri
len cevap; «efendim maaşı 1 200 lira, yıllık ge
liri 10 000 lirayı geçiyor, onun için buna vere
mem.» Alamadım; ama yine benim ilçemdten 
aylık geliri (mübalağa etmiyorum) 40 000, 
50 000 liranın üzerinde olan çok ciddî, hatırlı 
büyük bir tüccarın çocuğuna kredi aldım. Na
sıl aklım? Yol gösterdiler. Fişleri doldururken, 
«Babamın geliri 300 lira yaz» dediler. 300 lira 
yazdı çocuk balbasının gelirini, verdik. Rica et
tik bu çocuğa kredi çıktı. Çünkü babasının ge
lirini kontrol imkânımız, yok, bulgünkü düzen
de. O bakımdan bu çocuğa çıktı. 

Şimdi paralı eğitime geçiyorum: 
Paralı eğitim olduğu zaman, belli kriterler 

koyacağız. Ne diyeceğiz? Yıllık geliri 15 bin 
liranın üzerindekiler çocuklarını üniversitede 
paralı okutacaklar veya 20 bini veya 10 bin, bir 
kriter koyacaksınız. Mecbursunuz. -Koyduk. 
Manzara şudur: Zaten yüksek öğretimde genel
likle bugün köy çocukları pek okuyamıyor, 
Planlamanın araştırmasını takifbetmenizi iste
rim. Kim okuyor biliyor musunuz? İşçi çocuk
ları, öğretmen çocukları, assubay çocukları, 
subay çocukları, memur çocukları, ekseriyetle 
'bunlar var. Manzara şu olacak: Paralı eğitimi 
getirdiniz mi, öğretmen arkadaşlarım çocuğu
nu-para ile okutacak, işçi para ile okutaeak, me
mur para ile, milletvekili para ile, hep para ile... 
Kim parasız okutabilir? Yine ayda 50 lira ka
zanan tüccar, gerektiği zaman, hatta serbest 
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meslek sahibi; (Kimseyi suçlamak istemiyo
rum) ama serbest meslek sahibi ise... Gerçek
ler bu değil mi? Yüz bin lira da kazansa; 10 
'bin, 20 bin gösteren yok değil mi? Yalan mı
yım"? (O. H. P. sıralarından «Doğru, doğru» 
sesleri) 

Bunlar gelirlerini 5 bin, 7 bin gösterecekler; 
(bunların çocukları, ayda 50 bin, 100 bin kazana
nın çocukları bedava; işçinin, memurun, öğret
menin, bizim çocuklar para ile okuyacaklar, iş
te paralı eğitimin getireceği sonuç bu. Bunun 
için sosyal adaleti daha bozacak diye, fırsat 
eşitliğini daha çarpık hale getirecek diye para
lı eğitime karşıyız. Bunu bu kürsüden daha ön
ce arz etmiştim. 

Bir defa daha arz ediyorum; ama şunu da 
söylüyorum: Bu memlekette bir gün ekonomik 
sistemi âdil, düzenli işleyen bir yere, bir raya 
oturturuz; o zaman paralı eğitimi getirmek is
tersiniz, biz de isteriz, oradayım; ama evvelâ 
onu, sonra bunu. Onun için toplumdaki sistem
lerin bir bütün içinde düşünülmesine büyük ih
tiyaç olduğu kanısındayım. 

BfenJdim, Sayın Nilüfer Gürsoy, (kendileri
ne yürekten teşekkürler ederim) son derece 
önemli noktalara işaret ettiler ve beni uyardı
lar; hem teşvik ettiler, hem uyardılar. Bu kali
te kontrolü meselesinde nasıl imtihan olacağına 
kısmen konuşmalarım arasında cevap verdim. 
«Üniversite seferber]iği» cümlesini kullandılar, 
kendisine şükranlarımı sunmak isterim. Gerçek
ten böyle bir durumdayız. 

Bir yüksek öğretim seferberliğinin yapılması 
arefesindeyiz. Bu sorunun büyüklüğü karşısın
da kendilerine teşekkür ederim. Önlisans konu
sundaki açıklamamı yapmış bulunuyorum. Dil 
konusundaki görüşlerimi söyledim. Temel eğitim 
çalışmalarımız konusunda ka kısaca bilgi arz ede
yim. 

Temel eğitim uygulaması 57 yatılı bölge oku
lunda başlatılmıştır. Buralarda programlar de
nenmektedir, henüz deneme safhasındadır. Bir
çok işlikler yapılmaktadır. Bunun üzerinde yü
rümekteyiz. Dil konusunda gerekli görüşümü 
söyledim. Bunlara vereceğim cevaplar da bunlar 
olacaktır. Sayın Halit Dere'nin, Sayın Necati Ce
be'nin değerli görüşlerine ve katkılarına yine ay
rıca şükranlarımı sunmak isterim. 

Aid Acar'ın, eğitim sistemini analiz eden de
ğerli görüşlerinden gerçekten yararlandım. Ken
disine teşekkür etmeyi bu kürsüden borç bilirim. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonunu mü
saade ederseniz şöyle bağlamak istiyorum: 

Yüce Meclisimize sunduğumuz Millî Eğitim 
Bakanlığı 1974 malî yılı bütçesi, yukarıda uzun 
uzun açıklamaya çalıştığını hamlelerin başlatıl
masına, meslekî teknik öğretimin gelişmesi ve ol-
gunlaştırılmasına ve öğretmen yetiştirilmesine 
olanak sallayan ve ağırlık getiren bir bütçedir. 
Ayrıca, bütün kaynaklarımızın en etkin ve ve
rimli bir şekilde kullanılmasına, Bakanlık ola
rak azamî titizlik gösterilecektir. Toplumumuzun 
ihtiyaçları yönünden, gençlerimizi iyi yurttaşlar 
olarak hayata hazırlayabilmek için eğitim siste
minin her kademesinde olanakların sosyal adalet 
içerisinde herkese ulaştırılmasına çalışılacaktır. 

Yatılılık ve bursluluk sistemi bu yıl geliştiril
miştir, daha da geliştirilmeye gayret edilecektir. 

Çağın gereklerine, gelişme ihtiyaçlarımıza 
göre okul programlarında gerekli değişiklikler 
ve yenileşmeler yapılarak, karşılaştığımız durum 
ve sorunlar karşısında, en iyi tedbirleri ve bilgi
yi aramasını bilen, bilgiyi yük olarak taşıyacağı 
yerde onu uygulayan, araştıran, problem çözen, 
yaratan ve eleştiriye açık olan dinamik, memle
ketini seven, kardeşliğe doğru giden bir nesli 
yetiştirmeye bütün gücümüzle sizlerin yardımıy
la yaratmaya çalışacağız. 

Bütçe boyunca, değerli görüşleriyle bizleri ve 
millî eğitim toplumunu uyaran bütün arkadaş
larımın katkılarından dolayı kendilerine yürek
ten teşekkürler ederim. 

1974 Millî Eğitim Bütçesinin, Millî Eğitim 
topluluğumuza, milletimize ve ülkemize hayırlı 
ve uğurlu olmasını yürekten diler, hepinize say
gılar sunarım. (C.H.P. ve M.S.P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Çok sorular var. Müsaade ederseniz elimde olan
ları sıra ile okuyacağım. Bu arada yeni sual sor
mak isteyenleri de tespit edeyim efendim. 

Sayın Bakan, yalnız bu sualler uzun, bazıları 
belki konuşmanız içinde cevaplanmış olabilir, ba
zıları sayın arkadaşlarımızın seçim bölgeleriyle 
ilgili olup, burada cevaplanmasını ben salisen 
uygun bulmam, yazılı rica ederim. Tekrardan ka-
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çmarak ve kısa olması istirhamiyle sualleri tak-
dim ediyorum: 

Zonguldak Milletvekili Say m Zeki Okur, muh
telif yıllarda üniversitelere alman, mezun olan 
öğrencilerle, öğretim görevlisi sayısı ile bütçe 
tutarından bazı örnekler vermiş, müsaadeleriy
le o kadar tefarruata (girmiyorum ve şöyle diyor: 

«Görüldüğü gibi geçen 10 yıl içinde üniver
sitelere alman öğrenci sayısı hemen hemen sabit 
tutulduğu halde, öğretim üyeleri artmış ve özel
likle bütçeler 6 misli çoğalmıştır. Bu durum kar
şısında:» 

a) Ya.p:la:n masrafa 'karş-iMk öğrenci sayı
sı artırılacak mıdifr?» 

Sayın Baklan, 'bu şıklara kısa kusa cevapları -
niizı rfJea cdüycırum. 

,a) Tedıiteat alctadi (Çüfit teJdiESat ve gece 
teclıüisatı bakmımiduami), 

ib) öğnetöm. üyesi adekü, derSane kapasi
tesi ve düğer ta'Übiki çalışma imikânllları balkı-
mııiidan; ne gl'bıi tedbljrler aİMttnıştır? Bu teşd
ittirler neticesiinde, ka.paöite artış müspet ve miiik-
tarı neye baliğ ol'acaJkltır?» 

, MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Sayrn Baştoaoı, tona 
lkeırıu'ş'niialar:rıı arasında uzun uzun cevap ver
ime iımkânunı buldum. Zannıedenilm, arkjaklaşı-
ımın o izaıhaltıml'a tatmini olacağı ikanısın'dıayım. 
Çi'ift öğre'tıiim, gece öğreta'mii, öğretlim üyelieri-
cıia daiha faz İla çimeğimi buraya sağlayabilmek 
ikin ders ücreti enin de artış gıifoi çeşiîtli tedbir
ler bütçede ele gctiılimjıştür, bu konuda çaılışıl-
maiktalclır. 

BAŞKAN — «ıSoru 2. Yüksek öğret&mde 
ikapiaslite artıışı ille ilgili' olarak, gerek ımevcut 
eğreltim. go reziledir, f.n hizmetlerinlden daiha 
fazla istifade 'e<d,dbiliiiı,e»k; gıerlefkse daiha çjofk öğ-
rdmı üyesi bu'dli'lmek ama<ciyle bu yüSd. "büt-
çe kanunu İle önigotıülen ders ücreti, ktonfeaıanfe 
ücreti, ödenek ve&afir yan Ödeme •mlükitıai'lıaa.'i-
nııı yeit.edıl seavdyede tespült edilmiş olup ol-
miaıdığıı husuıaundia Saym Balkan n<e düşüriııdk-
tedür?» 

MİLLİ EĞİTİM BAİKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — ÖLaniaklarıımıiz içerisin
de oUdukç'a yelterl! seviyede tespit eldilimûştir, 
Sayın Başkan. Bilhassa, Millî Eğitim Baikanli-
ğırja bağlı olan yüiksclk oikufılaııda, bu şevliye 
san derecede düışjüikltü. Konuşmalarım aınaısında 
!da ibelörttıiığijm gibi, yeterli d'üzeye getiıUını'ş-
>'JX'. Öğrellnıcoloıümlzi teşvik yönıünide önemli 
Mr peklimi 1!';!% rolü oynıaniraalkliatelır. Ünliversüite 
ve .a'kadJem'İDiİLuılızıde de 'bu setvıliye oldukça iyi
dir. Bir şikâyet yiu!k'tur„ 

BAŞKAN — «Soru 3, Önümüzdeki tedrös 
y f ı içkide, yeniden 'düzenlenecek «önCütons süis-
taiı)'.» sayeajnıd?, şumıcYıkime nıazanamı nie adettıe 
gence eğllt'ijin inıikânı sağlladiımış olaeaıktiır? Bu
nu iCu ç üniver^hcımlz sağlayaca/ktur?» 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAÖ (Devamla) — «Önlriisıans» ıbenusınn-
da, ş'ilmdY'lk 3 ünüiveıalitemiız teşelblbüse geçtım'ış-
tir:' Bogıa-zinl Üııilveiöitemiz 1 önıIDsants, Hacet
tepe Üniversitemiz 4 öni'i&ans "bölümü ile 1 000 
'kijş'illik 'bir ikapâcllte yaratım/ayı anxaç.Latm.ı$ıTr. 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Kısaca arz .edeyim: Üni-
versitelieırtde 'kapasite artışı, tamiaımen özerk 
ünıilverSLitıelerllını kendi yeltikiilii kural!anında gö-
TÜşüılür ve ıkıaraılaştırılır. Buna M'.'li Eğlöm 
BatoarJlığı veya Hükümeıt olarak en ufak bir mü-
ıdaıhaıeye halckıaıız yofetur. Anealk, siözer.'hnde de 
fb&ir̂ tDğ'ilm. g'ilbi üniverdLtelıcııumiz bu tlopiluımun 
ssotsyaıl sfetenılleriıdir, topluim soTuaılaıiina ken-
ıdÜIieritni'i İvapayamıaz'ıar. Şülîıraıiila aırz etmek is-
teriaı; baızı üinÜvensötleerrimıiz ikapssilteleriaı'i bu 
y:|l oHulkça d'ldidî olaraik aıtınmışlardir. 

•BAŞKAN — lldırjei -sualleri': 
'«Böylfetflne 'büyük miaisraflaıfia yöt'Mşftlriılferek, 

yülksek öğrerJJmi sağlTiaaıiaıı 'kiımlseDer için, mecbu
ri Hizmet düşürtaıekre mi-siniız?» 

Bııiyunmuız B'ayiın Balkanı. 

ıMÎLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TüNDAĞ (Devalml-a) — Sayın Başkan; mesbuıi 
lı'!zımielt;1i cilan kıımımlar, Tbi:;zîde yasallar ve yöınet-
m.elilk^cırîe aıçdk olarak bıeliırtJilîmiigitir. Bunnun dı
şımda, bir me'C'bui'i hisme^'e gûdÜlip gk10.1mo;ııei il, 
Üsonıüsıu halkkınida şu «anda biiır clüşüııceyo salhip 
'değilim. Ben1, mevcut si'Meaıil böyle bir değJ.jOk-
ffi.ğe uğratmaya ihtiyaç görimüyorUm. 

BAŞKAN — Teşelklkür edonl'm. 
Kültalıya Mil^etveikili Sayın M'ahir Akillini' 

un storular: :' 
«Soru 
. 1. Yüksek öğretı'snde kapasut'e aırtışına mâ-

;tuf ollmıak üzere, önümüzdeki tedris devresi \ 
"idin; j 
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Ege llnÖvet?3-l'JGim.i:Z; Denjiızdd,. Balıkesir, Buca -
izmir, Btoğaztiçi - A'&aııtealk, izmir, Ayd/ın, Mani
sa olmualk üzere, 7 yeıtle öni&aıiB okulllan aça
rak, buradan 2 000im üsliünde kapasite yarat
mayı anıaçl almış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — «Soru 4. KoopeiiatOfieşinıe ve 
halk sektörü kuruluşlara da gözönıüne alınarak, 
tenkili düşünülen köy kenltdeıde kuru'iaciak cıkul-
fLarm; hangi dereıecill, hangi branşta imıaım -
lıaltüp, sanat - tarım - ticaret ve muıhaisielbe veya 
çok yönlü, paı"a'lı veya parasız yatılı ölüp ol'-
mıaiyaıcağı hususunda ve buna göre öğrclt.'ııı gö
revlisi yclli'ıjt!İı:ülımıeSi kornosunda Bakanlığım eğii-
tl!m po'ÜJikaSımda ve p^ogTanılarmda ne gilbi 
esas ve yömlüemlier g^elîiştirTj.n.i^tir?» 

'•MİLLÎ EĞ-MM BAKANI MUÎS'TAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Davalımla) — Sıayım Başkam, bu ko-
aıulda leglilim 'harÜ'tal'arı üzeninde çalı'şnıalar vay-
idır. Köy kentler ve bcılıge okulları olarak, en 
ömıeımfii rıJoiktaJarda cknd sitelerinin koıralimiası-
nıa ğlldiletccktiır ve böylece okullarımızın tdaha 
veıGmli ealışıma&ı sağlanacaktır. Çeşitli iılko-
kuİLanın bulunduğu köylcııin ortaısımJda, ımeLste-
lâ bir köykenttıe ilkokul, oıteıdkul ve gerekti
ği zaman pratik sanat okullu, sanat ckuliları 
(bulunabilecektir. Eğer bu köy kent eclk büyü
yecek ve ilhtiyaç artacak duırumjda ise buraya li
se dalhi g'öifeür'ül'dbCIl'ecefetîif. 

BAŞKAN — «Som'. 5. Tıp, teknik, ekomo-
milk vesair alanlarla olduğu gibi, ddınî allandia 
'da yüksek din 'eğitimi yapmak üzere, bu aılan-
kla gelinmiş eğlIJJm imkârf1 arıma sahlip meım-
îeikeJcie^e öğrenci gömderillmıeisd planlanmış vc-
ya planlanaicak mıdır'? Hangi «idette, ham/gi 
•eöais üzenine, 'burslu, krıcIdDîi, özel dövJzlü ve 
haindi derede içCn ünlllveraite taHısil'i ve dükto-
ıra ve ııercijere gondciriık'cektir?;» Bu soru 'bi
raz tıefernıatlıı galiba. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜ'NDAÖ (Devamla) — Müsaade ederseniz bu 
Ikonuya yazılı cevap vereyim. Çünkü bölmüyo
rum. 

BAŞKAN — Evet efemidîm. 
«iSbııu 6. Diğer mıcim'lcketUerde tailıelbe mü-

Ibadelefsi hususunda ne düşünülmektedir ? Mü-
'baıdelle Gidilecekse hangi mıemlekeltılıeiiıle ve ne 
ölçüde olacaktır?..v 
, MltLLÎ EÖÎTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-

TÜNDAÖ (Devamla) — Sayın Başkanım, şu 

anda talldbe mübıadelefeıi yapıimakltıadır; ama 
haınıgi uıeımlekcülıenle ve ne ölçüde yapiıllnılakta 
o Huğuna dair ırakaimlar hatırımda değildir. 
Mülsaade ecleıUenliz, kendiline yazılı olarak arz 
eldeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
•«'Soru 7. B'llr taraftan bölgesel filht'i'yıaca 

cevap venumelk, diğer taraftan da eğl'Jtıilmde ka
pasite artımıma ijmkân hazırlamak üzere, yur
dun çeşitli yellilerimde yeni ünive'üsitıe ve fakül
teler açılması çalışmıalan sürdürülüıkem, ma-
ha'lî imkânlardan da 'istifade etmek hususu 
nazarı ülCbiana allımımakta mildir? Bu Vakumdan, 
Klüıtalhya'da mıevcuit Azlot Saiıaylift, Şeşer Sama-
y'Ji, kölmür ve enerji telsileri iie çeişiltlÜ sanat 
ckul/arımn 'bina, 1'â'bonatııVa.r ve teknik teçhi-
zatlannidön istifade sureciyle blir kukaya fa-
kültcta veya !ba|lka biir fatküılifce kuınılması dü-
şünüknekte midir ?» 

Bu scnuyu mahakî buluyorum. İlk kısımına 
cevap v ı̂refoül'rsdîn&z. 

•MİLLÎ E Ğ M M BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜN'DAĞ (Davamla) — Sayın Baş/löaııim; şük
ranla anlmak isıterini: Hallkıımı:z, yüksek öğretim 
(kuramlari'im keındi böligelerinde açıUmaısı için, 
cAlıeıtnidan gelien olıanakllar'a yardımcı olîaralya 
çaiışmaktiadıı'lar. M'ıevcut Silst-emUcıtl'e/nı d'c ya-
rar'larJmlaya çalıışıyoı-aız. Öırnoğiin; bu s:elıe Ziocı-
guDdalkltiaildİ 'bir te'sliisjfcen, Zong-ulldak'taki sana
yici: içice çaJışItııi'aııak, <«|Sıaındviç Öğrcljilmii Süste-
mî» dediğ'imiiiz sıilstemıde; çocuk 'bîr söımıostr, 
eikünioınvJk falbuifea s^stcımi içlimde çalışacak, biır 
ı£löınıc!3İtr dku'ldla olkuyacak; ölbür Siömestr tıskrar 
fa'bıiikaıda çalışacak, diğer sömestr tc&ıar ekul-
da dkuyaicak; böylece, teıoıli ve pratiği b^ralber 
ıgötıüren fcl'ır eğimlim silsıtiemini, melmilekeül'-iıııCakı 
leğ'itiJm afeltemd üzenin3 ĝ eltirmıöĵ e çaılıışıyoruz. 
Bumun İLİk deneımes'Ü'ni 'bu yıl tsltadbaıl'da ve Zoıii'-
ıgııldalk'tia yiapap'cağız. Aukaldlaştııın önendiiğÜı kıs
mı da iııcel!eye.reik, 'Sonra kend^ime «yapıp ya-
pamayaoağıımız halklkıında;» cevap arz efdeıûm. 

BAŞKAN — Muğla MJİHıetvekıi'li' Sayın (fcialt 
Demir; «A.nlkara AtaJtlürk Kolejinin ailıtiiyacını 
ikarçı'Dayacaik yeni bina yapımı için, Oıila Do
ğu TckuT.v Ünlrıveı.ı-:;!ıte:cılrj2 a:it Onanı £l.l̂ eüi yaınım-
ıdâ di araan'in bir bölümlünün .devir i§!i ne salflıa-
ldadı.r? B'jııa yapılmına n'e zaman 'baı§lan;a:ea!k ve 
ikmal olunacı:Jk'i:ı. h> diye sorayor. 
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MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS
TÜNÜ AĞ (Deviaımiıa) — Bu soruya mlteıade 
ederseniz Sayın Başkanım, yazılı ola.raik cevap 
arz edeyim. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim. 
Sayın Mulsıtaıa Geisur'un sorusunu okutuyo

rum : 
ı«l. Hükümclt Programında, iuıDveı&it elerdi 

İcapasöte tazyik! yapıi^öağı vadedllmfeiDİ. 
a) 1974 - T'975 ders y:il.ı için bu ih'lem ya-

pılimış midir? 
Ib) Yapıldıı irse, oılan nedir? Baç'ka bir 

-görüşle artış miikltarı k a ç t ı r ! 

•i MİLLÎ EĞİTİM BjAKıANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Kapasite artışındaki 
ımiktarliaır konusunda genı:!ş bilgi verdim, Sa
yın Başkanım.' Zanııederim arkadaşım tatmin 
olmıuşiıur. 

tBAŞKAN — Evet efendim. 
ı«2. Milliyetçilik hardke-tiidjın karşısında 

l>ir eğıl't'kn pelit Jkasına taraftar olduğunuz lıer 
fursiastl-ja söylenilmiştir: 

a) Anayasal ız dibacesinde, «M.'Dlî birlik 
ıruÜHi içkide daima yükse'llmeyii amaç biı'len Türk 
anıillljye!tlç!'ı1t'.ğ'iıııld'en( hız ve ı'lfiham al ara/k « Hükmü -
ne yer verilmiş bulunduğuna göre; bu tür 
nıi'JİÎjiyetçiVjk anlayışının karşılsında mısınız ?;» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNBtAĞ (Deıvalmla) — Sayın Baî/cıamaım.; a,r-
'kadaışıiaıın sorusuna cevap arz edeyim. 

Ben mji!llyetçiliğl, bu soruyu soran arkada
şım glibi anliamıyorum, MlılüÜyet'çiliiğı içerde 
b'ı'ü'Mıtım^i bölme o'aıuık anl'amrycıram, Bakan 
olkmlk. Ben, mir.'liyetçi'1'ği, bu toplumun yanar
larını dıça karşı savunmada anryoıuım. Gerek
tiği zaman İVep Iberaıber blıCeşiıııcırıiızde, bü'ıün-
lcşıme:mûz(de aııkyforum. Değuliae, milliye!!: ei^lği, 
içeride bölmek ve birbirimizle döğüstürmek 
cl'araık anlamıyoruim ve onun için .de yoliuıma de
vam ediyorum. (C. H. P. sıra janırJdan «B.ıavo» 
sasFIed, alkışlar) 

BAŞKAN — sorunun d'evannına oikuyoıunı: 
ı«lb) Tüık eğ'Jl'lm ve öğretini pdlllT.casında, 

nr'illiyetçi inanç ve rulh ü'le Ç/Ocufclanımızın ycl%-
t inilmesin e çiahçımanrn, aRigaırî Armyadaya say
gı o-llduğunu kalbul mu odeısiniz; yakba rot mi 
ddlyo-nsunU'Z ?:» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA Ü:3-
TÜNDAĞ (Devamla) — Sayın Balkanım; Ben 

Milli EğOJJnı Bakanı eılarak, bu ımemleksfârı ya-
î'a'ıar.ııiii, bu memliöketiln sorunilarmı bilen bir 
ncGİin yetüşıııedine gönülden kaltılıram. Tophı-
nraimuızda eğitim slsitenıûmizin, nüiByetçMilc 
esaslınızdan kaymasını faları filstemeinı, buna 
katılman. Yarıi, bu Soruların nasıl soıruıkluğu-
nu bil Dyloanım. Ancaık, biır defa dalha tekrar et-
nıdk islerim: 

Eğer m:;ı"!ÎJyettçiLİİiıği «Şunlar mirJliyel'Jlıi Ibun-
11ar miTiLlye/Jİİ'z;» diye ayiudedcr.dk görüyoıfar-
:sa; ben Tlüıık Itoplrımunıda, Tlüıik toprakları üzıe-
rlıilo yaşayan lıer Tüıfe vatandaşınla ayım say-
'g.ıyı göfâtcı.İl1, bu m.eiml'eike'J'en bir ünjl'üe cllarak 
ikalbul edenim. (C. H. P. sıralarırJdan '«Bravo» 
scGİciii) Bu mcmklket'ln bölünmelilne doğru yö-
neijeıı lıei1 harekötaıı karşBiaifa çıkanım. M;!.'>1;:~ 
yd'diliıği dışa icaırşı ibDıbeşine olanak anla.nın. 
'jMıiiri'yet-cilliğî Ik ênidömizi sölmüıibnıemıe antaüıında 
arJlıarııın. (C. II. P. sınalaımıidıan' «/Bııa^o;» seslıe-
ıl taT-vî ılar)̂  

Bu ıneıncketin SMaıniarifliı to.TJon, de-mekra-
iti'lk düzen içviıde göı-üşlerini açik cıLanalk söy-
îeyen, mcraı'kkîet'in yaıiarlSaıını her ş'eye rağıneıı 
saJvurlan infsanüar topluluğunu yetıişıtllJdiğim'iz 
ziaman mj"l!lüyetıçii ye'tı̂ tıiiLdiği'mlliZ'e inanırım ve; 
Iben 'hvmnı 'bu şekiil'da anlamım. B'ir saplantı hıa-
:Inlde, bir yere sap/ianara.k doğmlaitök foSir gö-
ı-'oiş içindi mfrir.yetiçilik diilyie l>ir şey bl'lme'm. 

MU19TAEA CESUR (İsparta) — Sayın Baş
kan biz de Anayasadan anlıyoruz. ('C. H. P. 
Sıtra'anndan g*ü.rül!L;üler), 

BlAŞtKAN — Ri;.ca cdeıum, s!oıdunuz cevap-
kıdıl'ar. (C. II. P. smaları'nidaiiı ıg'ürül'tükr) 

Aıikafdar/ar rüıea cfderCım efendDm. 
iMiÎLLÎ EĞİTİM BAKANI MİUS.TİAPA ÜS-

TüNDAĞ (Deviaımla) — Anayiasadülki mllliyeit:-
g'li.ğe tamamen kait:fx/ioın.ıım Sia:ynı Bıa^Hrannnı. 
Anayaisad'aii-ci miriTlyct'çıililk.. 

TEYPİK FÎiKRlET ÖVET (Skbp) — Beş 
sn.alt:târ Millî E^''':iı:n Bakanhığı bütç'cc'lu taı-tı-
ş:ıyoruz bur'ada Sayın Başlkan?.. 

iBAŞKıAN — B îr daldilka &ayn Baıkan. 
Bir şey mi emre'Hüniiz Sıayın Öv eti 
TEFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın 

Başıkan, 'beş saattiıır MlJllî Eğitim Bakanlığı büt-
ecrr. tartışıl.ijior, nuriilar sual değiMlr., ) 

PıAŞKiAN —• Bunu ben takdir edliiyoıiüm, bu
nun tdki-il'jri 1:ama aiiutur. Bu sualireore, Sa.yın 
Bakanın cevap;lanır.ıdan sıkılıyoıöanııız ikbirdhait 
bımınuı. 

— 211 — 
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TEFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sıkıl. 
•mıytöram, aımia 'bunlar sual değil M. 

'BAŞKAN — öyle mi efendim? Bumu da so
ran bir ml'Mvekili. Daha sonra ne sualler ge
lecek, her gruptan gelecek. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — İşlini
ze gelmediği zaman soıudurmUyorsumuız? 

BAŞKAN — Çek teessüf edenim size. Tccf> 
ısü'f ederim, hem ecıki bir arkadaş olanak benî 
de tamarsmrız. Teeissüf ederim Sayım Övet. 

;D'!i ile ilgûıliü ikinci suali var, uzun yazmış-
ilişir. Ben şıöylle s%iiiyforulm: 

.«Bunun için clMî bir müessesenin oluşma
sını düşümüylor musunuz ? Türkçenin yahaneıı, 
uydurma kellmcîlerle do'durulmasırJa mâna ol
mak için bir müesses'e düşünüyor müftünüz?» 
d'yoırîlar. 
, MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI MUİSTAFA ÜS-

TÜNDAĞ (Dıevamla) — Sc İyin Başkamın, bu 
l^otıuda cevap arz e t t in zamnedei'im. Ila'ikımı-
ZIÜU •anlayabileceği sade 'bir dilin gelîiişmıesiude 
gerelcS çalışmalarda brllunımtarayıız, karn-sırida-
yıım. Anctak, yalayan diller kelrdl'iinii kap'ai'a-
ımazîar. Bazı şeylerden o kadar karikmafmami'z 
gerekımeÖdjeidEr. Eğer yaşar, halknmız benimser, 
nepi'imsiz heriilmiseıtsek, dil gelişil1. Bu klornu'da 
cenahım budur, efendin., 

BAŞKAN — Sayın profesör Parflar'ın sua-
ÜCJiifi okuiyoruta: 

'«Yüksek eğitim olanaklarının yurt sathına 
yay:iln|ası ve eğütfrmjde fıı'sa't 'eşitliğinin sağ
lanması içfin âdelta emfiasyonist Kir hiçi'ımde 
güçsüz fdkiâlte ve ünİversitelıer mji açmayı dü
şünüyorsunuz, yoksa Uzden kat fcalt zemıgin 
»olan ülkelerin; örrJ&ğin Amerika'nı'n pek çio'k 
^eyaletinde olduğu gfJb'i üiTJversitaleıriln ana-
mıeizke'.'ieıİRDn dışkıda kc^ester ve derece veiya 
eğ4lim veren merkezler kuracak lüzumlu hiz : 

• ım.d'.Pleıtn yapıllmaisını mı düşünüyorsunuz?1» 
OSMAN AYKUL (Buridur) — Sayın Baş

kan, bunlar soru değil, yazı oluyor. 
BAŞKAN — Müsaade ddim, sualini okuyo

rum, aııkasıındam sorup sormayacağım]! takdir 
•edeceğin arkadaşlar. Hiç. takaınfmlü/lüıntüz kal-
ımadı,;nı Sayın Aykul? 

•Mütetfaıaldc ıhuyuıun da berim de tahammü
lüm kalimasın, ben burada oturuyorum, 

«Bu iki slltıem -aıı'aısrınida Ur tercih yapma 
ızamaınmın geildiğine ve bu konunun polütlka-

26 . 5 . 1974 0 : 2 

dam arınmış ve taımanıen kaynalklari'n en ve
rimli .bir hiçinde kullanİJmaısı sorunu k&Jbul 
edilerek 'bllnseıl bir sio.run olarak ifrıcellemncai 
düşünülmekte mûdir?» 

ıSayım Bakan bu, konuşmamızın içimde var
dı, i'ave edeceğimiz hiLr şey varsa buyurun 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS
TÜNÜ» AĞ (Davaml'a) — Evet Sayın Başkan:ı.m, 
arkadaşımın temas elitiği n'okfcallarda oklukça 
fJüiyük geçerlilik payı varJdır, katıllınlm. 

Aslında imiVıersitıelerlImL'ziıı ve akadamiileri-
mkln yurt saltftıımda gellilşımeö'in/i bir miasıter 
plana bia.glam.alk için Yüksek öğre t in Kurulu 
(bir komisyon kurdu, bu çailışıma'ar yürüitül 
midktddlir. Belli esasüiar içerib'mlcle hem kaı'iifce, 
hem de kanît'ihe dii'şünülerek dcın'gelli 'bfır se
kilide gcıîgmesi konuısunıda inançlayım. Teşetk-
kür ederihı. 

BAŞKAN — BıakkeBir MİIletvekİ'i Saiyım 
Beffırıaını Eker, tamaımıen Barjikesfir ile ilgili 
huisuülıarı Kiornıuşisuaıuz. Bumu yazılı veya söz
lü şdklOrile rica edeceğin eferjdln. Bunu so
ru olıraık ka'bul edemeldiim. 

ErzlJnean Mill'etvıdkJîi Sayun , Çetlinlkaya'ınn 
da aynı şekil dedir s/oruları. Erziiııean ile iılgllliiı 
0Uıa.'i vcır, bunu da ayım sekilide ipleme koy
muyorum. 

İçel MLÎİG!"vekili Sayın İbrahim Göktepe' 
nün sorusunu Oıkuyoru/m. 

«Hükümeltiin güvenoyu aldığı 7 . 2 . l'D'74 ta-
ıtki;ncle, daha hakanlığım kapısı'nldam ilçıeri aidı-
mımızı ataır atmaz, valI'Here hür genellge gönı-
dendiniz. Şayet hu genelge ile Türk Ceza Ka
nunun M'l ve 1'42 nci mıa'dldeler/Jıı'den ısanık 
cılup da»... 

IS ayın Bakan 'bumu cevapladınız, tomaımTaj-
mryorııan., 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUÎSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Deviaımla) — Evet genişıliği ile ce
vaplamış buılunrjyoruım Sıayın Balkan. 

BIAŞKAN — Evet efen/djm. 
'«'Vial'ılenin., kanunî yetlk.İjeiLİ'ni kulHanaraik, 

lırr-Jİn-ııılla Türk öeza Kammunun 141 ve 142 
ineli muadÜ'eleıCne göre cezaî soruıştunma açıl
mış bulman veya açılacak öğreitlmjeınleıü gö-
revden uızakil'aşturımialarını tasvip ediyoT mu
sunuz?» diyor. Bunu da zannederim konupıa-
ü.ar:ı:ı/i:zıda cevap 1 andırdınız. 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUÎSTAFA ÜS-
TÜNÜAĞ (Devamla) — Onu 'da könuşımalarıtm 
aralsında ceVapiladı>m Sayın Başkan. 

İBRAHİM GÖKTEPE (içel) — Sayın Baş
kan, ti İdaresi Kanununda bu kışımı yokltuır 
Sayım B-alkaıım kommşRmalarımda. 

BAŞKAN — Sayın Bakam, mm sahijbi mak
sadını daha da açıkladı, ilâve edeceğimliz biır 
şey varsa buyuran efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (De.vaim.la) — Sayın Başkanımı ge
nelge açıktır. Valililerin yetkisi ile i'lgili lıer-
hamlği 'bir genelge göndenmedim. Valililere gön-
derldiğl'ım gıemelge değişikibiir, o değişik bir ge-
ıneilge vardı, Kuş ortaısımda, ben göreve başla
dığımı günden itibaren. tayinlerin durdturuil-
mıalsmı istedim, billhassa iıloıkul öğreltmıemlleri-
nin. Bunlar valilerin yetkileri içerlisıimdpidir. 

ıKertdileıiiınjden İsıt eğim, -kış «ortasında, hiç 
olmazsa göreve blaşlaldığılm günden itilbarem ta
yinleri durdurun, çok büyük zaruret yoksa 
'bunu sene sonunıa erteleyeılülm, öğretmienjiıı ta
şınması velsaireisi ibakımımdam diye, bir Ba
kam olarak valilere öğretımenler konusunda 
göst'erdiğilm haslsiaısiyıetıi gönderdim. O kadar. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Bir görev
den uzakllaşjtırma yeıtlkiısi vardi'r? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ ('Devamla) — Efendiım öğrötmend gö1-
revideın uzaklaştırmada 'eıv son yctkli bende
dir. Meselâ, 140'a göre bir vali görevden al-
mıışsa, en son nııüfelttişlerm de tahkik edüp de 
ülki ay da... Nie diyar bakın: «İki ayda bir du-
rulmumu tetkik edecelk&im;» diyor, Bakanlığa 
yülkllüyor bunu, iki ayda bir tetkik ederim, 
sonucunda mteslteğıe dönmıe'siinde enlgeıl yoksa, 
göreve dö(nim'eisimd.e emıgel yoksa, omu 144'de 
bana yetki oiliarak veriyor. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — Ben amlata-
m'adıinı gallüba Sayım Bakam. İl İdaresi Kanu
nunda, tbir görevden uzalKaiştıııma yetkılsi var 
m,ıdı;r 1 

i MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUÎSTAFA ÜS-
'TÜNDAĞ (Devamda) — Vardır lefemdilm. 

İBRAHİM GÖKTEPE (İçel) — İl İdaresi 
Kanununda, bir görevden uz'afclaştı.rmıa yet
kisi vardır, bir ide açıığıa alımınla keyfiyeti var
dır. Valililer bu yetlkiye salhiptir, Sizin yapaca

ğınız işlemi açığa alma keyfiyetidir. Benim arz 
'eltlmıelk isltıediğliım ilse, görevden. uzafclaştıımıa 
keyfiyetü ile ilgilidir. 

, MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamlla) —. Görevden uzaklaştırın', 
Iblize bildirir. Vali! görevden uzaklaştırdıktan 
ısionra sonucu Mallı Eğüfânı Bakanlığıma bülldi-
rir. Millî Eğitim Ba'kanlılğnıım ımüfeitıt'işleri de 
gerekli tahkikatı yapar, son kararı Mil'iî 
Eğitim Blak'anllığı verlir. Bu konuda valilere 
herhangi biir genelge oilmamııştır. 

BAŞKAN — Arkadaşlar rica ederim, be
ğendirme şartı yoktur. 

'Sayın Bakam buma dk olarak verdiğiniz ce
vabın içinde var mı teisıpit edeımıedliaı? «Ermi
niz valilerin kaınıumî yetkililerime bir müldaitoalte 
sayılmaz mıh> diyor. 

»MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Valıifcre karışan bir 
.genelgemiz olmıamıştır Sayım Blaışkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
«Göreve iade edilmeleri ısrarla 'istediğiniz 

bu öğretlmenleirde tutuklu olan vaır mildir?» 
Bu hususu da konuşmalınızda ifade etti'nıiz. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA Ü;S-

TÜNDAĞ (Devamda) Onu komaışmamıda açik-
ladıım efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim, sorunun deva
mımı oıkuyorufm: 

ı«ıBu emırMzi kanunî bulımayarak size kanu
nî usuller dabilmde itiraz 'edem variller var mı-
dıır? Emrimize rağmen' göreve iaide edilimeyen 
'bu gibi kaç öğreitmem vardır?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devatmla) — Sayım Biaşllcan bunu da 
•s'omua cevapllıayayıim, ,şu anda billmiiiyorulm. B'öy-
le bir şey vâki olımaldı, Baırdur'diaın bir hâdise 
loıldu; aima niedİT, kagtır, bir midlir, İki midir, 
kati bilmiyorum. 

IMifeaade ederseniz Sayıırıi Başlkiaiıum aıka-
idaşıımıa yazılı olarak omiap vereyim. 

BAŞKAN — Haiy hay efemdilm. 
K<BU emrimıiz üzeirime me kadar öğıreltlmen 

görece iade ddilmlilştir? Bumi-anm ne kadarı iilık-
öğretimde, ne kadarı ortaöğretimdedir ?;» 

(MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
'T'ÜNDAĞ (Devaımlıa) — Sayım Başkan, onları 
da müis'aalde ederseniz yaizılı olarak eıeıvaplaya-
yılm. Oıltaöğretimde 49 veya 39'dur, amıa yazılı 
lolarak tıaım cevaplayayım, 
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BAŞKAN — Hay hay efemldilm. 
!«Bu eımrümıiiz üzerenle göıreve iade eldllllmiış 

ioılup da, sıon gümlfârde çeişjiıtli ortaöğrıeitlim !ku-
ımıım'lariMda cereyan eden oilıayllarıa tanışan öğ-
reitım'en var mıdır?» 

iMttLLÎ EĞtTİıM BİATİNİ MUSTAFA ÜS-
'TÜNDAĞ (Dievaımlıa) — Benlim göreve fende eJt-
Itıiğim .meılkeızlieiride en ufak hâdise oduııaJmııştiir, 
Sayın Başkanımı. 

BAŞKAN — Yozgat Miılletvdkilli Sayım ih
san Atfstom'ın ısıorusunu okuyorum: 

«în'şialaıt girdıfer'iinin gördüğü zamlı fi]yala..J» 
'bu da Yıozıgalt ile iligiıl, rica 'edeceğim Sayın 
Ar̂ llaın'k.lam, bölgesel oluiyior... 

iSuMlerini'n 'bir yerinde şu vaır: 
ı«Müdür uygnıfem.asıınldan köy okulilanmı sıh-

'haltlli vıe <goeeııli -öğütülme dönüşitüıtaııeik içilin Ba-
kamılığmız ne gibi tedbiriler planlaımıalktaidır ?;» 
diliyor. 

ıMıÎLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TüNDAĞ (Devamla) —• Bunları söz'torıitmiin 
aralsıınlda uzun uzun anguttum Sayım Başkanılm. 
Öniüimüzdlekıi yıl b'e-m dışarılda ikadan eoeufkpiaır 
:?çih yaraltaıcağıımız ıkapaisiftıe, heım, de bu okullla1-
nimıddaki öğrenmen 'elklsüfklillclerifnü.n karışılam-
'mfaısı yoslünlda olıacakti'r. İJıiîsianıgücü açııkriarıımız 
yönün/dem kapasite yamtılım'aiklt'aıdıır. Bütıün tcd-
bi rler alunlmaiktadır. 

Aırkadaışııma bir de sumu arz letımcdle yarar 
var: Bu'nuar mezun oilunicıaya ka'dtar üç yılılıfk bir 
(süre 'a'laealktıır. Oysa şüdlkeOe öğreltlmene ibttiiya-
•(niniTz var. O bakıımdan bu yıl 1 000 taıne tecrü
beli ilkokul öğretim enin'i yazım bir kuma ıtıaıM 
tutarak, «ortaokullara öğretmen olarak tayin 
edilmeleri için gerekli kararları abp, gerekli 
direktifler verilmiş bulunuyor. Bu yaz kurs 
verilerek, önümüzdeki öğretim yılma kur'a çe
kilip, ihtiyacımız olan orta dereceli okullara 
tâyinleri yapılacaktır. 

BAŞKAN — «Cumhuriyetimizin 50 nci yı
lında Anayasamızın öngördüğü eğitim sistemin
deki eşitlik'prensibine köylerimiz ne zaman hak 
kazanacaktır?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Sayın Başkanım, bu 
Anayasanın gereği olan bir sorudur. Ülkemizin 
elindeki olanaklarla, sürati o çalışmalı ve bunu 
sağlamalıyız. Bunun inancı içindeyim, zama
nını söyleyebilecek dumanda değilim, 

ı BAŞKAN — İçel Milletvekili Sayın Gökte-
I pe'nin bir sorusu: 
I «Bakan olduğunuz günden bu yana Bakan-
I lıkta istifa dilekçesini aldığınız personel sayısı 
I no kadardır?» 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Müsaade ederlerse 
kendilerine yazılı cevap vereyim. Katî bilmiyo
rum. Zannedenim Bakanlıkta sekiz - on tane 

I var. 
BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın 

Mehmet Emin Sungur, bir kitap ve bir perpo-
dik tablo göndererek sormuş: 

I «Yüksek tahsil gençliğimizin önemli sorun
larından binisi de kitap konusudur. Üniversi-

I teye girmek için Sosyal ders testleri, adlı ekli 
kitap 65 liradır, yine ekli elementlerin peryo-
dik tablosu 9 liradır» diyor ve ayrı ayrı gön
dermiş. Sorularında : «Basit iki misalde gö
rüldüğü gibi, onbinlcrce Türk gencini yıllardır 

i bu yolda sömürenlere karşı ne gibi tedbirler 
i alınmıştır ve ne gibi tedbirler alınacaktır?» di

yor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Sayın Başkanım, gö-

I reveı geldikten sonra, bana bağlı olan okullar
daki kitap sorununa el atmış bulunuyorum. Tek 
kitap sistemine dönmek için gerekli kararları
mı aldım. Kitapları ya komisyon yoluyla, ya 
da ödül yoluyla yazdırarak, yüzde yoluyla yaz
dırma sistemini de kaldırarak, kitap yazdır
madaki büyük haksızlıkları önlemiş bulunuyo
rum. Temennim odur ki, önümüzdeki yıl, ihti
yaç olan kitapları temin etmek için arkadaşla
rım bütün imkânlariyle çalışmaktadırlar. Önü
müzdeki yıllarda daha ciddî tedbirler alınarak, 
kitap yoluyle fakir halkımı izm çocuklarının bü
yük şekilde zarara sokulmasının önlenmesi için 
elden gelen gayret gösterilecektir. 

BAŞKAN — Niğde Milletvekili Sayın Meh
met Bıyık soruyor: 

«Kısa bir süre önce Dil - Tarih ve Coğrafya 
Fakültesinde öğrenciler arasında hadiseler ol
muş, silâhlar patlamıştı. Bazı C. H. P.'li miil-

I let vekili erinin öğrencilerin tabancalarını kaçır-
* dığı duyulmuştur; doğru mudur? Hâdiselerin 

mahiyeti nedir? Batı memleketlerinde, meselâ 
İngiltere'de aktif politikaya karışan öğrencile-

I rhl kaydı silinir. Böyle bit' tedbir diişiinülmck-
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te midi i*? Öğrencileri teşvik eden öğretim üye
leri varsa, bunlar hakkında ve bu gibi hâdise
leri önlemek için tedbiriniz nedir? diyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS
TÜNDAĞ (Devamla) — Sayın Başkanım, özerk 
üniversitelerin iç bünyelerindeki bu nevi uygu
lamaları üniversitelerin yetkili kurulları ya
par. Bakanlık olarak bu konuda en küçük yet
kimiz yoktur. Özerklik bunları gerektirir, Ana
yasa bunu gerektirir. 

Arzum bu. 
BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Ni

lüfer Gürsoy'un sualleri var: 
«Modem matematik kaç ©kulda ve kaç yıldan 

beri okutulmaktadır? Bu 'dersi okutan Öğretmen 
'adedi nedir ve ne kadar !staj görmüşlerdir"? Mo
dern 'matematik 'başarılı ölmüş onudur, başarı de
recesini artırmak için tedbiriniz var mil» 

İsterseniz 'bunun tamamını okuyayım... 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS
TÜNDAĞ (Devamla) — Sayın Başkan, müsaa
de edemeniz yazılı olaralk cevaplayayım. 

BAŞKAN — Evet, o bakımdan tamamını 
takdim edeceğim : 

«2. Lâtince, liselerimizde okutulmakta mı
dır? Okutulmaya devam ediliyorsa hangi lise
lerde ? 

Kör, sağır, dilsiz ve saire olmak üzere ilk
öğretim çağınıda kaç öğrenci vardır; bunla
rın eğitimcine ayrılmış kaç okul mevcut? Öğ
retmenlerin tabi oldukları hulsusî eğitim kifa
yetli midir? 

İMillî Eğitim Bakanlığı olarak yetiştirme 
'yurtlarının 'kapasitesini artırıcı çalışmalar var 
mıdır?» 

IMILLÎ EĞITIM BAKANI MUSTAFA 
ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sayın Başkanım, 
ımülsıaaide ederseniz bu borunun bütününe ya-
ızılı olaralk cevap arz etmek isterim. Son cüm
lesi üzerinde (şuınu siöyleyefhilirim : Evet, yetiş
tirme yurtlarının kapasitelerinin artırılması 
ıçalışması... Ama genel olarak yazılı olarak ce
vap vermeyi tercih ederim. 

BAŞKAN — Kırşehir Milletvekili Sayın 
Mustafa Aksoy : 

ı«l. Balkanlıkta 1750 sayılı Üniverısiteler 
Kanununun yük ve görevleri, denettim, aisis-
taıılarıın seçim nitelikleri, asistan ve öğrenci
lerin yönetilme katılmaları ve emsali gibi mad

delerin değiştirilmesi ile ilgili bir hazırlık var 
mıdır? Yoksa olacak mildir? Bu konuda Ana
yasa Mahkemesinin kararı mı beklenmektedir? 
Kararı beklemede zonınlulülük var mıdır?» 
diye sormaktadır 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA 
ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sayım Başkan, bu 
fırsatı verdiği için Sayın Aksoy'a teşekkür 
.ederim. Bu konuda bir bekleme zorunluluğu-
imuz yak. Bu konudaki çalışımalarımı sürdürü
yorum. Ünİvertsıiteleiraralsı Kurula, 1750 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi konusunda gerekli tek
lifimizi yapmış bulunuyoruz. Üniversiteler
arası Kurul, üniversitelerimizin aklığı görüş
leri bize ulaştırdıktan sonra, Bakanlığımız gö
rüşleriyle 'birlikte Yüce Parlamentoya kanun 
teklifini, Sioruda bahsedilen aksaklıkları da 
onararak getireceğiz. 

BAŞKAN — İkinci sualleri : 
«Aynı şekilde, Bakanlıkta, maddelerinde çe

lişkiler bulunan Millî Eğitim Temel Kanunun
da değişiklikler düşünülmekte midir? Örneğin, 
37 nıci madde yüksek öğrenim paralıdır, öğ
retmenlerle ilgili 11 ne i madde gibi..» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA 
ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sayın Başkan, bu 
konuda da çalışmalarımız yapılmaktadır. Temel 
Eğitim Kanunu üzerinde de bazı değişiklik
lerle Yüce Me edilse gelinecektir. 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Sayın 
Mekmet Altlmışyedioğlu Talals Kolejiyle ilgili 
Ibir sual sormuşlar. Müsaadeleriyle bu soruyu 
malhallî kaıbul ediyorum. 

* MEHMET ALTMIŞYEDIOĞLU (Kayseri) 
— Sayın Başkan, hiç de mahallî olmayan bir 
dileğiimdir. Kolej sekiz semedir maarife tetik 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Belki efendim, okuyayım sua
linizi. Herhalde yazılı cevap vermeleri gerekir. 
Çünkü hemen hazır olmamaları .normaldir; 

«Talaş Amerikan Koleji, haistahame ve eği
tim binalarının Millî Eğitim Bakanlığınca sa-
tınalındığını haricen öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bu satınalma doğru mudur? Doğru ise, sekiz 
yıldır yıkılmaya, çürümeye terk edilmiş 
elli - altmış .milyonluk bu binalar ne maksatla 
kullanılacaktır? 'Sualinin birisi bu. ikincisi de; 
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«Kayseri Gevher Nesilhe Tıp Fakültesi bu 
yıl tedrisata başlayacak mı? Bu hususun Sa
yın Bakamdan sorulması...» delmiş. 

iMİLLİ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA 
ÜıSTÜNDAĞ (Devamla) — Sayın Başkanını, 

müsaade ederseniz ıbunlara yazılı cevap arz 
ödeyim. İkinci konuda belki biııtşeyleı* ısöyle-
yeîbileeek durumdayım ama, birinci konuya 
ilk defa ımultotali oluyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efemdim. 
İzmir Milleitv ekili Sayın Nccoar Türkcan : 

«Üniversiteye hazırlık yaptıranı özel derısaue-
ler, daha çolk yoksul gençlerin bir yıl kay-
Ibet'inemok için elkııneık parası karşılığı ders 
vermekte ve üç beş zengini milyoner yapmak
tadır. Hükümet bu özel densaneler yerine, pa
rasız deTsaneler açarak insanların sııtındam 
milyonlar kazanan ders «atıcılarım kaldır
mayı düşünüyor mu?» diye sloruyıor. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAÖ (Devamla) — Sayın Başkanım, bu ko
nuda Millî Eğitim Bakanlığının değerli mensup-
larıyle çalışına içerisindeyiz, bir gözüm, yolu ge
tirmeye çalışacağız. Düşünüldüğü kadar kolay 
bir çözüm, yolu bulmak pek imkân dahilînde 
görünmüyor. Bu konuda çalışmalarımız var. 

BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili Sayın 
ömıer Kahraman : 

«il. — Ders kitaplarının komisyon kurduru
larak yazdırılmadı düşünülüyor mu?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Biraz evvel de arz et
tim Sayın Başkanım,; ya komisyonla, ya da ödül
le yazdırmayı düşünüyorum.; yüzde nispetiyle 
kitap yazn^a sistemini kaldırmış bulunuyorum,. 

BAŞKAN — «2. — Yeni ders yılında ders 
kitapları öğrencilere ders yılı başında verilebile
cek mi? Yoksa diğer yıllar gibi kitap noksan
lığı ders yılı sonuna kadar devam eddcek mi?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAU (Davamla) — Sayın Başkanım, Basın 
ve Yayın Gonel Müdürümle üç gün önce görüş
tüm; elden gelen bütün imkânlar kullanılıyor. 
Millî Eğitim Basi'mjevi kâfi gelmediği için, diğer 
Devle't basnnıcvleriuin de yardımını temin ede
rek, bu yıl geneldi kitapların yetiştirilmesi için 
her türlü tedbir alınmış durumjdadır. 

I BAŞKAN — «'3. — Terfi eden öğretmenle
rin ilköğretim, mıüdürlüklerlnc bilidirilmjelsi ça-
buklaştırılalbilir mi?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ- (Devamla) — Müsaade ederseniz bu 
konuyu yazılı olarak cevaplandırayım. 

I BAŞKAN — «4. — öğretmenlerin sağlıkla-
1 Tiyle ilgili ödeneklerin zamanında ödenmesi için 

çalışmalar var mı?» 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-

TÜNDAĞ ('Devamla) — Evet Saym Başkanım, 
I yaptığım bir toplantıda bunu öğrendim,. Öğret-

'menlerin sağlık yönünden yaptıkları alışverişle
rin tutarları, ilgili eczanelere ve sağlık kurulu
larına zamanında ödenmediği için, öğretnijcn ar-
kadaşlarınıın kapılardan geri gönderildiğini öğ
rendim. Bu konudaki borcumuzun 150 milyon 
civarında olduğunu öğrenmiş bulunuyorum ve 
yetkili arkadaşlarıma gerekli direktifi verdim. 
Bunların süratle ödenmesini ve öğretmenlerin 
eczane veya sağlık kurumları kapılarından, geç
mişteki borç ödenmedi diye, gönderil'inıelerinin 
önlenmesinin sağlanması için İrer türlü tedbiri 
alıyorum;. 

BAŞKAN — «'5. — Bakanlıkta çok değerli 
öğretmenler daktilo ve masa başında meslek ha
yatlarını harcıyorlar. Bu değerleri, öğretmeni 
noksan olan okullara seferb!er etnıeyi düşünü
yor musunuz?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ- (Devaimla) — Sayın Başkanım, bu bir 
öneri; fakat Bakanlıkta da birçok işlerin yü
rütülmesi gerekiyor. Bakanlıkta belli bazı aşa
maları yaptıktan sonra, reorganizasyon çalışma
sına gidilmesi gerekliliğine ben de inanıyorum. 
Zannediyorum, bütün siyasal partili arkadaşla
rım da buna inanmaktadırlar. Bu reorıganizasyon 
çalışmaları sırasında bir şekil verilecektir. 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili Sayın Rem
zi Yılmaz : «Antalya İlinin Gazipaşa Lisesin
de din dersi öğretmeni olarak uzun zamandır 
görev yapan Rasim Arslan, öğrenciler, veliler ve 
halk tarafından sevilen bir eğitici olarak zama
nınızda açığa alınmıştır, örfî idare mahkemtelc-

I rinde yargılanimakta olan öğretmenleri göreve 
I tayin yaptığınızı ve yapmaya devam edeceğinizi 

kürsüde ifaıde ettiniz. Hal böyleyken, yukarıda 
1 adı geçen öğretmen mabkenneye dahi düşmediği 
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halde hangi sebebe istinaden görevine son ve
rilmiştir? 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-

TÜNDAG (Devamla) •— Sayın Başkanını, hatır
lamıyorum, müsaade ederlerse kendilerine ya
zılı cevap arz edeyim, efendim. 

BAŞKAN — Hayhay efendim. 
Kastamonu Milletvekili. Sayın -Mehdi Kes-

fcin'in sorusu : «Millî Eğitim Bakanlığına ait 
katma bütçelere sahip bütün üniversitelerin öde
nekleri yüzîde yüz civarında artırılmıştır. Bun
dan memnuniyet duyuyoruz. Ancak, Erzurum, 
Atatürk Üniversitesi bütçesinde neden azalma 
olmuştur? Bu üniversite neden diğerlerinden çok 
farklı mütalaa edilmiştir ?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜlS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Sayın Başkanım, bu 
soru bana Bütçe Karma Komisyonunda da so
ruldu. Zannederim arkadaşıımın yine yalnız Ata
türk Üniversitesi bütçesine baktığı için bu azal
ma durumunu görmüştür. Halbulki yatırımlarla 
ilgili kısmı Bayındırlık bütçesinde geçtiği için, 
bumun ikisi toplanınca Atatürfk Üniversitesinin 
Ibütçesinde de oldukça büyük bir artış görülür. O 
bakımdan ilgili arkadaşlarımm kendilerine, eğer 
lütfederlerse o gerekli toplamı iletsinler. Teşek
kür. ederim. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Cesur, nedir iki 
sorunuz? Kısaca rica edeyim efendim,. 

MUSTAFA CESUR (İsparta) — Vakıflar 
bütçesinin görüşüldüğü sırada, Cumhuriyet Halk 
Partisi sözcüleri vakıf üniversite açılmasını 
istemişlerdi, bu tekliften malûmatınız var m,ı ve 
bu görüşe katılır m,llsmız? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS

TÜNÜ AĞ (Devamla) — Sayın Başkan, bu tek
liften haiberim yok. Üniversite açılmasının 1750 
sayılı Yasaya göre yöntemi şudur : Yükseköğ
retim Kuruluna teklif yapılacaktır; Yükseköğ
retim Kurulu, nerede üniversite açılacaksa bunu 
göraşöcelktir ve bu görüşmeden sonra bir ka
rara varacalktır. Bunun için de herhangi bir üni
versitemizin burada en az iki fakültesini açması 
lâzım veya bizim Bakanlık olarak bunları yük-
leııımemiz gerekir. Bu iki fakülteden sonra an
cak üniversite teş'ekkül edebilir. Buna ilk defa 
muttali oluyorum,. Bu bir yöntemdir, ama üni-
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1 versitelerin yurt içinde dengeli dağılımı için bir 
nuıster plan yaptırıyoruz, bunun için bir ko
misyon var, bu komisyon çalışmalar yapmalkta-

I dır. Bu planlama içerisinde bu öneriler gelirse, 
I bunları ineeleyereik ancak Yükseköğretim Kuru

lunda bir karar alaibilme durumundayım. 
MLBTAFA CESUR (İsparta) — Üniversite

lerde kapasite tazyiki konusunun Anayasaya ay
kırı olarak, üniversitenin özerkliğini zedeleyici 
•olduğu Sayın Bakan tarafından açıklanmıştı; 
fakat Hükümet Programında buna yer verilmiş
ti. Acaba Hükümet Programında üniversiteler
de kapasite tazyiki yapılacağı hakkında tema 
işleniriken, kendilerine müracaat edilmjemiş, fik
ri alınmamış mıdır? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ ('Devamla) — Sayın Başkanım, arjka-

I daşımın bu sorusuna cevap arz etmek isterim. 
Hükümet Programındaki sözler gayet açıktır, 
gerekli kapasite yaratılarak hiç kimsenin dışarda 
bırakılmamasına çalışılacaktır. Bu kapasiteyi 
üniversitelerin, akademilerin, Millî Eğitim Ba
kanlığının yaratması için gerekli çalışmalar ya
pılmaktadır. Ancak, Anayasamız ve Üniversite
ler Kanunu sarihtir, özerk üniversitelere bir bas
kı katiyen Hükümetimizce ve şalhsınijca düşünül-
ımemiştir. Yönetimde yalnız balskı yolu ile iş yaptı
rılmaz, yalnız formal yollarla iş yaptırılmaz, 
yönetimin ikinci bir anayolu daiha vardır, infor-
mal yollardır. Toplum sorunlarını üniversitele
rimizin çok değerli yetkilileri ile, Başkanlık ve 
Bakanlıik seviyesinde görüşerek ve sorunları pay-

I laşarak, bunun için gerekli kapaisite artırma yo
lunda birbirimizi teşpilk ederek çalışmalar ya
pılmıştır, yapılmaktadır. Bunun ötesinde bir bas
kı söz konusu da değildir. 

BAŞKAN — Tokat MilletveMli Hüseyin Ab-
bas'ın sorusu, «İlk, orta, yüksek öğretimde ta
til sürelerinin çok olduğu bir vakıadır. Çocuk
ları.. («Yok» sesleri.) . 

Efendim kendisi olmadığı için sorusunu iş-
lemje koymuyorum. 

Samsun Milletvekili Sayın Ali Acar'ın so
rusu : 

«1. — BakanUk müfettişlerinden Necati Çerçi-
f oğlu bu görevinden alınarak Ankara İmam -
I Hatip Okuluna öğretmen olaraik verilmiş, daha 
I sonra yine Bakanlıkta baş uzman görevine ge-
I tirilmişjtir; 
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a) Müfettişlikten alınmasının sebebi nedir? 
b) Bu görevi yapmasına m,ani bir haili varsa 

tekrar baş uzım^n olarak nasıl göreıv verilmilş-
ıfcir? 

e) Tekrar aynı göreve iadeyi düşünüyor mu-
ıSU'nuız?» 

MİLLÎ E Ğ M M BAİKANI MUSTAFA ÜS
TÜNÜ AĞ (Devamla) — Aynı görteve iadeyi dü
şünmüyorum. Orada faydalanmayı uygun gör
düm ve o şekilde uygula/maya girdim Sayın. Baş
kanım. 

BAŞKAN — İkinci soruları : «Halk Eğitim 
Grenle! Müdürlüğünde münhal bulunan Beırao-
nel Şubesi için imhası yapılan ve bu göreve ay
lardır vekâlet eden Ünal öztürlk'ün tayin edil
memesinin selbeibi nedir?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Sayın Başkanım bun
dan pek haberim, yok; ama onu o göreve iade 
edeceğim veya tayin edeceğim diye de yasallarda 
böyle bir mecburiyet yoktur. Yani Mildi Eğitim 
Bakanlığının 300 küsur bin personeli var.. Son
ra bir teıtkilk edeyim, yazılı olarak kendisiın-e tak
dim ederim. 

BAŞKAN — Derhal cevaba girdiniz, yok
sa ben sual olarak kabul etmeyecektim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamda) — Arkadaşımın şunu bil-
ıme'sini isterim, böyle bir nueoburijyetim, yok. Böy
le bir soruyu da tabiî arkadaşım... 

BAŞKAN — Tabiî efendim,, okumuş bulun
dum, siz de hemen cevaba geıçltiniz. 

Üçüncü soruları : «Temmuz ayında yapıla
cak eğitim kursları listesinde aJhilâk dersleri sü-
'tununun karşısında ilköğretim müfettişleri, or
taokul müdürleri ve ortaokul öğretmjenleri bu-
lunımjaiktadır; 

a) Bu dersler bu kurstan geçenlere mi okut-
IturukicaJktır ? 

b) Böyle olacaksa lise sınıflarındaki ahlâk 
derslerini kim vere'ceiktir? 

c) Protokol ve programda bu dersleri oku
tacak kimselerde aranacak vasıflar açıkça ifa
de edildiği halde bu öğretmenlerden kursa niçin 
davöt edilmemiş'tir ? 

d) Teftiş sistemimizin sıhhatli yürütülmesi 
için özel ihtisas isteyen dallardan imam - hatip 
okullarının meslek derslerinin teftişi için mü
fettiş almayı ve mevcutların miktarını ar t ı rma
yı düşünüyor musunuz?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS
TÜNÜ AĞ (Devamla) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkanım. Kısaca cevap arz edeyim; kurs
lara kimlerin çağrıldığım, ne olduğunu tetkik 
etmiş değilim. Müsaade ederse, arkadaşıma o 
kısım için yazılı olarak cevap arz edeyim. 

Diğer kısma gelince; ahlâk derslerini, ge
rekli formasyona sahibolan arkadaşlarım oku
tacaklardır. Bunları gerektiğinde İslâm Ensti
tüsünden mezun olan arkadaşlarımız, gerekli 
seminerlerden geçirilerek okutacaklardır; gere
ğinde bu formasyona sahibolan ve pedagojiyi 
bitiren arkadaşlarımız gerekli formasyondan ge
çirilerek okutacaklardır. İlkokullarımızda, bil
diğiniz gibi ilkokul öğretmenlerimiz bazan çift, 
bazan tek öğretmen olduğu için mümkün oldu
ğu kadar onlar yetiştirilerek bu dersler okutul
maya çalışılacaktır. Dersin ülkemiz yararına, 
toplumumuz yararına en etkin biçimde faydalı 
olacak şekilde okutulması için gerekli her ted
bir alınacaktır. 

BAŞKAN — Ağrı Milletvekili Sayın Kerem 
Şahin'in sorusu : «önümüzdeki ders yılında 
mevcut eğitim tesislerinde 65 000 kişilik yeni 
eğitim kapasitesi sağlayacağınızı söylediniz, 
3 OOO'i Erkek Teknik Yüksek öğretmen Oku
lunda, yeni keşfettiğinizi söylediğiniz o meçhul 
binada olmak üzere bu 65 000'in 4 000'ini söy
lediniz, geriye kalan 61 000 kişilik yeni öğretim 
kapasitesinin yeri neresi olacaktır? Okullara 
dağılımı nasıl ve ne nispette olacaktır? Bu, tespit 
edilmiş midir?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Arz edeyim Sayın 
Başkan, madem arkadaşımız arzu etmişler. 

Eğitim enstitülerinin akşam ve gündüz öğ
retimlerinde yüzde yüzün üzerinde kapasite ar
tırarak hemen hemen geçen yıla rağmen eği
tim enstitülerinde kapasite artışı 15 000 civa
rında olacaktır. Mektup ve televizyonla öğretim 
yoluyle yaratacağımız kapasite de 40 000 civa
rında olacaktır ve böylece 65 OOO'i bulacaktır. 

BAŞKAN — Zonguldak Milletvekili Sayın 
Zeki Okur'un sorusu : «Halen yurt dışında, 
özellikle Batı Almanya'da okuyan orta öğretim 
çağındaki çocuklarımızın dinî konularda aydın
lanmaları için din dersleri öğretmenleri gönder
meyi düşünüyor musunuz?» 
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS
TÜNÜ AĞ (Devamla) — Sayın Başkanım mü
saade ederseniz bu konuyu inceleterek cevap 
vereyim.. 

ÜAVUT AKSU (Kars) — Soruların sahip
leri burada mı? 

BAŞKAN — Burada efendim. 
ÜAVUT AKSU (Kars) — Sayın Kerem Şa

hin de burada mı? 
KEREM ŞAHİN (Ağrı) — Buradayım, gör

dün mü beyefendi1? 

BAŞKAN — Sayın Zeki Okur burada efen
dim. 

Elâzığ Milletvekili Sayın Ömer Naimi Ba-
rım'ııı soruları : 

«1. Geçen dönemde açılması öngörülen ve 
beş üniversiteden birisi olan Elâzığ Fırat Üni
versitesinin açılması için faaliyetler ne safhada
dır? 

2. Elâzığ'da mevcudolan teknik okulun, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı bir üni
versite haline getirilme teşebbüsü ne safhada
dır? 

3. Memleketimiz için büyük bir sorun olan 
yatılı bölge okullarının sayılarının çoğaltılması 
düşünülüyor mu? 

4. İlk ve ortaokullarda çeşitli yazarların 
kitapları okutuluyor. Büyük bir para kaybına 
sebebolan bu çeşitli kitapların okutulmasında 
tek kitap sistemine gitmeyi düşünüyor musu
nuz ? 

5. İmam - hatip okullarına, kadın vatandaş
larımızın de gereği kadar din eğitiminden fay
dalanabilmeleri için, kız talebe alınmasını düşü
nüyor musunuz?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS
TÜNÜ AĞ (Devamla) — Sayın Başkanım, bil
diğim birkaç soruyu müsaade ederseniz arz 
edeyim. Elâzığ Üniversitesinin kurulması konu
sunu bildiğiniz gibi YÖK'ten geçirdik. Bakan
lar Kurulunun imzasından çıktı ve Millet Mec
lisine kanun tasarısı olarak intikal etmiş durum
dadır; dört üniversite olarak Meclislerimizde 
görüşüldükten sonra kanunlaşacaktır. 

İkinci sorusu; oradaki akademinin Orta - Do
ğu Üniversitesine bağlanması işi gerçekleşmiş
t ir ; .son YÖK toplantısında . da ilgili kanun 

tasarısı gözden geçirilmiş ve YÖK'ün tasdikin
den geçmiştir, yaikında Meclislerimize gelecek
tir. 

'Öbürlerini müsaade ederseniz yazılı olarak 
ce'vapilıyayım efendim. 

BAŞİKAN — Hay, hay efendim. 
iSayın Hüseyin Abibas, ge'limişller ve sorula

rının okunmasını istiyorlar. Okuyorum efen
dim. 

•«I. ilik, orta ve yüksek öğretimde tatil sü
relerinin çok okluğu bir vakıadır, çocuklarımı
zın ve gençlerimizin daha iyi yetişmeleri için 
öğretim sürelerinin uzatılmasını düşünüyor mu
sunuz ?» 

MiİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNÜIAĞ ('Devamla) — Sayın Başkanımı, ülke
nin koşullarına göne aldığım izlenimler odur 
kî, şimdliifc öğretimi uzatmaya imkân görmü
yoruz. Aslında bunun uygulayıcısı olan öğret-
imenlerden aldığını şikâyetlerde bilhassa ilköğ
retimin. uzun olduğundan yakınilmaktadıır; or
taöğretime kıyasla, çocuklarını devam ettirme 
(güçlüğü çektiklerinden. O' batımdan müddetler 
konusunda arkadaşımın teklif ettiği fikre katı
lırım, ancak ülkenin olanakları bakımından 
şimdilik böyle bir girişimde bulunamayacağir 
mız kanısındayız. 

BAŞKAN — İkinci suali okuyorum. 
«•Geçtiğimiz dönemde komünistlik itinamı ile 

mahkemeye verilen ve açığa alman öğretmen
lerin vazifesine dönmelerini sağlarken, aynı 
dönemde sağcılık yapıyor gerekçesi ile öğret
men okullarından alman öğretilmelilerin aynı 
'görüşle tekrar okullarına dönmeleri sağlanmış 
mıdır %» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Sayın Başkanım, 1(63' 
den açığa alman öğretmenleri de bu genelgem
le göreve iade ettim. Hatırladığımı bir tanesini 
arz etmek isterim; propaganda zamanında bir 
sayın milletvekili adayını karşılamıada çıkan 
'bir arbede yüzünden mahkemeye verilen bir 
öğretnnen arkadaşım görevden alınmıştır, ama 
seçimden sonra (mahkemesi devam ediyor her
hangi bir ceza giymemiş ve açıkta) görevine 
dönlmesinde herhangi bir engel görmediğim 
için kendisini görevine iade ettim. Bu tip zan
nederim 8 kadar öğretmeni görevine iade et
tim. 
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Soru soran arkadaşınım bana bir teklifi ol
du, inceledim ve kendisini de bir öğretmen oku
luna iade ediyorum., 

BAŞKAN — Üçüncü sorusunu okuyorum!. 
.«Öğretelim okullarında Solcu öğrencilerin 

şikâyetlerine ve müfettiş raporu ile sağcı oldu
ğu .tespit eldilen öğretmenlerin bu okullardan 
alınarak orta ve liselere verildiği doğru mu
dur?» 

MİLLÎ E Ğ M M BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Böyle bir ştey hatırla-
ım,ıyorum Sayım Başkanım, gerekirse tetkik et
tirerek yazılı cevap arz eldeyim. 

BAŞKAN — Dördüncü sorulanını! okuyo
rum. 

«Öğretmenleri, memleket ve millet aleyhinde 
zararlı ideolojilerin pençesinden ve baskısından 
kurtarmak, millî birlik ve beraberlik içinde bu 
vatana ve milletle hizmet etmıek duygusuyla 
nııücehıhez olarak yetiştirmek için ne gibi kök
lü ve yapıcı tedbirleriniz olacaktır?»1 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜMDAĞr (Devamla) — 'Sayın Başkanım bu, 
çok uzun tartışılması gerekli olan bir konudur. 
Ancak, şunu arz etmek isterim; önce Devlet yö
netiminde bulunanların taraf tutmamasını, 
ımeımleiket severliği ve milliyetçiliği bu milletin 
bütünlüğünde aramasını, bölücülükten kati şe-
ikiılde kaçınılması gerektiğini, milliyetçilik denil
diği zaman içel'de birlik hallinde bütünlteşerek 
dışa kargı yararlarımızı savunma olarak anla
mamız gerektiğini, illâ 'benim görüşümün karşı
sında olan kötüdür, berbattır. saplantılarımdan 
(kendimizi kurtararak demokratik uSulller için
de (meselelere objektif, hoşgörü içinde bakabiil-
ınıeyi öğnenmemizin gerekliliğine ve bunu okul-
ılariimıza yerleştirmemizin gerekliliğine inanıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Grörentaş'ın bir suali 
vardır. Buyurunuz efendim. 

MÜSLİH GÖRENTAŞ (Van) — Atatürk'ün 
vasiyeti olan Van Üniversitesi mevzuunda Ba
kanlığın görüşü nedir? Sayın Bakan bir kaç gün 
önce Van'a teşrif ettiklerinde, seyahatlerinde 
nrüşalheıde ettikleri herhangi bir fakülte veya 
'eğitim enstitüsü açılması hakkında düşünceleri 
nedir, bu hususta bir gayret var mıdır? 

ETEİM EKEN (Çorum) — Sayın Başkanım, 
benlim de yazılı bir sorum varidi. 

BAŞKAN — Efendim sırayla okutuyoruz, 
sizin sorunuza da sıra gelecektir. 

Buyurunuz Sayın Bakan, 
MİLLÎ EĞİTİİM BAKANI MUSTAFA ÜS-

TÜNDAĞ (Devamla) — Sayın Başkanım, iki 
g'im önce Van'da görev yapıyordum, gerçekten 
tüm Vanlı arkadaşlarumız bir üniversite arzu
su içindeler. Kendi kişisel görüşümü, arz ede
yim. Van bir üniversite açılması için önemli 
bir yer, gelişmekte olan bir şehrimiz, gölün 
Ikenarmda son derece güzel bir şehir. Halk, 
gereikli yardımı yapma arzularını bana belirt
tiler. Ancak, halka da arz ettiğim gibi arka
daşıma da arz etmek isterim; üniversite açma 
yetkisi Bakanlık olarak benim elimlde değildir; 
yasalara göre üniversite açma yetkisi Yüksek 
Öğretim Kurumuna verilmiştir. YÖK'e bu tek
lifin gelmesi lâzımdır,, hattâ geldi de, ancak 
açtığı üniversiteleri dahi geliştiremediği için 
YÖK, hemen hemen istisnasız, yeni üniversite 
açımına gitmemeyi düşünmekte, gene plan çık-
tiktan sonra, yurt çapında dengeli bir üniversi
te dağılımı planı ortaya çıkana kadar bunların 
görüşülmesi ertelenmiş bulunuyor. Bir üniver
sitenin de, en az iki fakülteyi oraJda açmayı 
kabul etmesi gerekiyor. 

O konuda Atatürk'ün de hatıralarını dinle
dim ve gerçekten yakın bir hassasiyetle mese
leye yaklaştım; fakat yetkilerim duşunda oldu
ğu için Vanlı hemşehrilerimin büyük arzuları
na rağmen bu konuda bir söz verme durumun
da olamadım. Ancak, biraz evvel arz ettiğim 
gibi iki yıllık yükseköğretim kurumları tipin
de önli&ans okulları açma yetkim var; 14 ilde 
bunu açma kararını aldım, önümüzdeki ders 
yılında bunu açmaya girişiyorum. Elimdeki 
imkânlar önümüzdeki yıl aneak bu kadardır, 
öbür yıl için kendilerine sıöz veriyorum, Van 
llköğretmen Okulunda iki y ı l ık bir yükseköğ
retim kurumu' açılmasına söz verldim, yetkili 
elemanlarıma danışarak ve yetkili kurullar bu
gün yarın görüşerek onun kararını alacaklar
dır. 

BAŞKAN — Sayın öinisli, buyurunuz suali
nizi sorunuz /efendim. 

RASİM CİNÜSLÎ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan üniversitede düşünülen ka
pasite artışıyla YÖK'ün aılâkası olmadığını, yet
kisinin bulunmadığını mükerreren beyan bu-
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yurdular. Şimdi, Üniversiteler Kanununun I 
6 neı maddesinin (A) bendini aynen okuyorum: 
«Yükseköğrenim alanında yeni kurumların açıl
ması, mevcutların geliştirilmesi, insanıgücü I 
ihtiyacının karşılanması, yatırımların ve kay
nakların etkili bir biçimde kullanılması, yük- , 
seiköğrenim alanında ihtiyaç duyulan öğretim 
ve araştırma elemanlarının yurt içinde ve yurt 
dışında yetiştirilmesi için kısa ve uzun vadeli 
planlar hazırlanması ve ilgili kuruluşların sena-
tolarea tespit edilen kadroların dengeli bir şe
kilde düzenlenmesi» Bu hüküm bu konuyla il
gili değilse nedir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Arz edeyim efendim. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakamım. 
iSaat 19,30'a geldi muhterem arkadaşlarım; 

fakat bütçeyi bitirmek üzereyiz. Birkaç sual 
daıha var ve bir arkadaşımız son sözü konuşa
cak ve sonra da oylamaları yapacağız. 

Bu bütçenin görüşülmesi ve maddelerinin 
oylanmasının tamamlanmasına kadar müzakere
ye devam hususunu tasviplerinize sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kaibul etmeyenler... Kalbul edil-
mişltir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 

ıMİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜıS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Sayın Başkan, Sayın 
Oinisli'nin sorusuna cevap arz etmeye çalışa
cağım. YÖK, öneriler geldiği zaman yeni ku
rumlar açar veya Millî Eğitim Bakanlığı ken
disi açar; bu yeni kurumların açılmasına karar 
verir, bu yeni kurumların açılmasını belli bir 
plana bağlar, yetiştirilmesi için tedbir alır. 
Bütün bunlar doğrudur. Ancak, üniversitele
rin özerkliğini Anayasanın 120 nci maddesi 
çerçevesinde düşünür. Yinıe 1750'yi dikkatle 
tetkîk edersek, YÖK^ün tek yetkisi bu konu
larda önerilerde bulunaibiLmefctir, değilse ka
pasite kararlarını ve saireyi tamamen; üniver
site seniatosuınlda kendileri karar alırlar ve bu
nun üzerine en ufak bir şekilde gölge düşüre
meyiz. Diğer konularda da öyledir, yeni bir 
kurumun açılmasında biz YÖK olarak öneride 
(bulunuruz; deriz ki, Van'da bir üniversite açıl
malı... Gerekirse falan üniversite de fakültesi
ni açmalı. Senatoda o kararı almadıkları müd
detçe YÖK'ün senato üzerinde en ufak bir et- \ 
kişi yoktur. Bunu yaptığı gün zaten özerklik | 
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diye bir şeyden söz edilemez. O bakımdan 
YÖK'ün bu konudaki yetkisini, müsaade eder
se arkadaşım, bir defa daha tekrar edeyim: 
Ancak öneride bulunalbilirsiniz, önerinin öte
sinde herhangi bir yetkimiz yoktur. Tamamen 
üniversite senatosunun kararına bağlıdır. Üni
versite senatosu istediği kararı alır. 

Meselâ bir örnek vermek isterim, müsaa
de ederseniz: Önlisans konusunda YÖK önlisan-
sı benimsedi, göreve geldiğimin üçüncü gü
nünde bir taslağı kalbul etti ve bütün üniversi
telere öneride bulundu. «Bunu genelleyelim» 
diye öneride bulundu. Bunu ancak üç üniver
site tasvip etti, diğerleri reddetti. Üniversi
telerarası Kurul da reddetti. YÖK, yetni ku
rullar ve önlisanslar açar diye karar aldı; ama 
üniversite senatosu reddetti, bitti. Senatoda 
Reddedildi mi biter. YÖK filan üniversiteye 
bu sene 3 000 öğrenci alacaksın diye öneride 
dahi bulunmaya cesaret edemez, o kurulda. An
cak, kapasitemizi artıralım, gece öğrenimi ya
palım, çift öğretim yapalım, işte şunları yapa
lım ki kapasite artsın diye bu önerilerde bu- : 
iunduk Sayın Ginisli; ama her üniversite kendi 
yetkili kurullarında görüştü, sorunları görüp 
de artıran artırdı, artırmayan da hiç artır-
madı. Elimizden gel&n hiç bir şey yok. Onu 
arz etmek isterim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kayseri Milletvekili Sayın Tu
fan Doğan Avşargil: «Sayın Bakan, geçen dö
nemde Meclisten geçen ve Senatodan dönen 
Millî Eğitim Mensupları Yardımlaşma Kurumu 
kanun tasarısını, Meclisler tatile girmeden ye
niden ele almayı düşünüyorlar mı?» diye sor
maktadır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Evet Sayın Başka
nım, bu sorunun üzerindeyiım. Halen bu ÖYAK 
kanun tasarısı Karma Komisyonda beklemek
tedir. Karma Komisyondaki görevli arkadaş
larımla görüştüm. Hükümet bu konuda karar
lıdır. İlk fırsatta Meclise getirilebilirse, İn
şallah bu seneki çalışma düzenimiz içinde ge
çirilmesi için gayret gösteriyoruz. 

BAŞKAN — Gaziantep Milletvekili Sayın 
Mustafa Güneş şu soruları sormuşlardır: 

«1. Birçok öğretmenlerin derece terfileri 
yapılmıştır. Ancak, kadro yetersizliği oldu
ğundan gerekli kadrolar zamanında gönderil-
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madiği için saymanlıklara maaşları ödenmiyor. 
Öğretmenler bu durumdan müştekidir. Bakan
lık olarak ne düşünüyorsunuz ? Tedbiriniz ne 
olacaktır.» 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Bunlar için gereken 
tedbirleri zamanında almaya çalınıyorum. Oe-
rekli görüşmeleri yapıyorum. Büyük bir toplum 
olduğu için zaman zaman aksamalar oluyor. İn
şallah (gelecekteki tedbirlerle bunları daha dü
zenli bir safhaya sokabiliriz. 

BAŞKAN — Çorum Milletvekili Sayın Eteni 
Eken; «Demirellere ait olan özel Yükseliş Kol-
leji Millî Eğitim Bakanlığı tarafından (kaç lira
ya satın alınmıştır?» diye sormaktadırlar. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA. ÜS-
TÜNDAĞ (Devamla) — Saym Balkan, bilgim 
yok. Müsade ederseniz arkadaşıma yazılı cevap 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Bolu Milletevtkili ISaym Harun Aytaç: «Yük

sek İslâm Enstitüsü ve eğitim estitülerinin aka
demi olmaları Anayasaya aykırı mildir? Değilse, 
bu okulların akademi olmaları düşünülüyor 
mu?» diye sormaktadırlar. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS
TÜNÜ AĞ (Devamla) — Yazılı cevap vermeyi 
tercih edeyim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Saym özpak, buyurunuz efendim. 
KADİR ÖZPAK (uşak) —, Sayın Başkan, 

Devlet, lise mezunlarını Avrupa'da okutmak için 
her sene kontenjan ayırır. Bunu yapmak için 
de Devlet imtihanı açar. Bu imtihanlarda daha 
ziyade yabancı dil ağırlık basar. Taşrada fakir 
fukara çocuğu, (kolejlerde Vle mektebi sultaniler
de okuyamadıklarına ıgöre, eski düzendeki gibi 
dakrıî surette Avrupa'ya yine zengin çocukları 
mı gidecektir? Yoksa Sayın Bakan bu konuda 
yeni bir öneride Ibulunacak mıdır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS
TÜN DAG (Devamla) — 'Sayın Başkanım, mü
sade ederseniz yazılı cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 
Bu suretle sorular da bitmiştir. Teşekkür 

ederim Saym Bakan. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

SELÇUK EKV.ERDİ (Erzurum) — Sayın 
Başki'.n bir maruzatını olacak. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
•SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — ISaym 

Başkan, burada bulunmadığımız bir sırada Sa
yın Mehmet Bıyık arkadaşımızın bir sorusu se
bebiyle konuşmak istiyorum. 

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde çıkan 
olaylar sırasında Cumhuriyet Halk Partili bazı 
milletvekillerinin olay yerinden tabanca kaçır
dıkları hususu duyulmuştur, diyor arkadaşımız. 

BAŞKAN — O suali Bakana sordu, Saym 
Erverdi. 

SELÇUK ERVERDt (Erzurum) — Arz ede
yim efendim. 

BA.ŞKAN — Hayır, Bakana sordu, size bu 
hususta söız Veremem. 

SELÇUK ERVERDÎ (Erzurum) — Müsade 
ederseniz. 

BAŞKAN — Edemiyorum, çünkü İçtüzük 
müsade etmiyor, ben nasıl edeyim? 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Müsade 
edin efendim. 

BAŞKAN — Aman rica ederim efendim. 
(C. II. P. sıralarından gürültüler.) 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Konu ile 
ilgili olmayan ve bir ithamı kapsayan konuşma
dır. 

BAŞKAN — Bakana sual sordu efendim. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Ricamız 

şu c-lVndira; Açıklık verilsin.. Yoksa sataşma
dan. dolayı 70 nci maddeye göre söz isteyeceğim. 

BAŞKAN — Bakana sual sordu efendim. 
Bakan cevap verebilir. (C. H. P. sıralarından 
gürültüler.) 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — O zaman 
Sayın Başkan bendenizde kalkar, (Sayın Mehmet 
Bıyık hakkında yakışıklı olmayan birtakım ke
lim eL( ri koymak suretiyle, derim ki «Duyul
muştur, bakan ne der» diye sorarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan o hususta cevap 
verdi efendim. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Efendim 
benim bakanla alâkam yok. Mesele Grupla ilgili
dir. Takdir hakkınızı kullanmanızı rica edece
ğim, Konunun Cumhuriyet Halk Partisi ile alâ
kası bulunmadığı, öğrenci hareketleri sebebiyle 
öğreacilere bir şey yapılıp yapılmadığını soru
yorsa bir diyeceğim yok. öğrenci hareketi olmuş 
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veya ^olmamış, onu da bilmiyorum. Arkadaşları-
nmzırj aiç birisinin böyl'e bir kirli i^te bulunma-
dığınnda katiyen eminim; ama sanki, hiç alâkası 
olmayan bir meselede Cumnuriyet Halk Partili 
Mille'evkilleri tabanca kaçırmışlar gibi bir inti
ba kayıl etmek için kasıtlı olarak sorulmuş olan 
bu sual söyleyenin şerefinin tasadduku. altında
dır. Ya delilleri ne ise lütfeder getirir burada. 

BAŞKAN —. Ama Sayın Erverdi siz de di
yorsunuz, bilmiyorum diyorsunuz. Lütfen tahki-
kik ederek bu hususu açıklığa kavuşturalım 
efendim. 

SLILÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Lütfen 
kimden duydularsa söylesinler. Bir Grpu töh
met altında bulunduran bir hususu Başkanlığın 
dikkatine sunuyorum. Neredeyse.. 

[BAŞKAN — Sayın Erverdi; .Sayın Balkana 
sual soruldu ve Sayın Bakan da bir tesadüf ola
rak grupunuzdandır. Sayın Bakan bunu cevap
ladı. «Evet, hayır» şeklinde cevaplayabilir. 

MÎLLÎ E&İTÎM BAKANI MUSTAFA ÜS
TÜN L»AĞ (Konya) — Ben cevaplamadım Sa
yın Başkanım, bilmiyorum çünkü. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, eğer bir ce
vabına varsa siz lütfedin; fakat Sayın Erverdi, 
«Ben hadisieyi bilmiyorum» diyor, ondan sonra
da hadise hakkında beyanda bulunmak istiyor. 
Ben onun üzerinde duruyorum. (O. H. P. sıra-
i arın dan ıgür ültül er.) 

Efendim, müsade edin, açıklığa kavuşturuyo
ruz. Bunda bir şey yok ki.. Kaçan yok, giden 
yok, yangın yok, yenmiş yok.. işte, ıSaym Ba
kan. bu hususu cevaplamadım dedi. Hakkı var
dır, -o hususta beyanda burunacaksa, hay hay 
buyursunlar. Yerinden de olabilir, buradan da 
olabilir. (C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

DAÜT AKSU (Kars) — Sayın Balkan, ben 
şimdi arkadaşın namusu ile oynamak.. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim... Gecenin 
şu saatinde lütfediniz. Rica ederim efendim. 
Rica ederim... 

Bu hususa bir cevabınız olacak mı Sayın 
Bakan 1. Buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MUSTAFA ÜS-
TÜNDAĞ (Konya) — Böyle bir sorunun, Ba
kan olarak, benimle hiçbir ilgisi yok, kürsüden 
cevap vermeme imkân yok. Ancak, kendisine 
cevabımda şunu söyledim: Üniversite içinde
ki oluşlara, Bakanlık olarak en ufak etkimiz 

yoktur. Özerk üniversiteler kendi tedbirlerini 
içerisinde kendisi alır. öğrenci çıkarılacaksa, 
öğretmen hakkında şu kararı, bu kararı ala
caksa üniversiteye ait bir husustur bu. Ba
kanlık olarak bana düşen herhangi bir sorum
luluk yoktur, yetkim yotkur, Bunun için so
rusunun bu kısmını cevaplandırdım, diğer kıs
mında, yani kişi iftira ile ortaya gelmişse, Ba
kan iolarak ben Millî Eğitim Bakanlığı ile ilgili 
sorulara cevap vermek istiyorum, illâ bunun 
burada demagojisini yapacaksa, bunların içeri
sine girmek istemedim. Ancak, bunu benim 
grup temsilcilerim, grup sorumlusu olarak, bir 
partinin üzerine bu derece ağır bir sorumluluk 
düştüğü zaman cevaplamak zorunda!arsa, onu 
lütfen içtüzüğe göre siz takdir edin. 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim. Arkada
şımız sualinde, «Karışmış mıdır» şeklinde, di
yor, «Karışmıştır» demiyor. «Tabancayı alıp 
götürdüğü söylenmektedir» şeklinde galiba. Bir 
dakika efendim, bulayım, rica edeyim. 

NEDİM KORKMAZ (Yozgat) — «Cumhu
riyet Halk Partili milletvekilleri tabanca kaçır
mışlardır» diyor. 

BAŞKAN — Beyefendi, şimdi Sayın Erver
di bizzat ifade ediyor, diyor ki «Hadisenin olup 
olmadığını bilmiyorum.» Bilmediği halde nasıl 
beyanda bulunacak? 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Müsa
ade ederseniz Sayın Başkan, yalnız... 

BAŞKAN — Bir dakika, soru önergesini 
bulayım da. 

«Kısa Mr müddet önce Dil - Tarih Coğrafya 
Fakültesinde öğrenciler arasında hadiseler ol
muş, silâhlar patlamıştı. Bazı C. H. P. li millet
vekillerinin öğrencilerin tabancalarını kaçırdı
ğı duyulmuştur, doğru mudur?... (C. H. P. sıra
larından «Buyurun» sesleri) «İşitilmiştir, du
yulmuştur'» diyor.. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Müsa
ade ederseniz Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim.. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Grupunuzun başkanvekiline 

bari fırsat verin de anlaşalım biz. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 

Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurun. 
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İSELÇUK ERVERD1 (Erzurum) — Sayın 
Başkan, bizim ricamız şu; Bakana soracağı so
ru cihetteki bizi alâkadar etmez. Burada bir 
grupu töhmet altında bırakan bir ibare var. 
Sizden ricamız, arkadaşımız duyulmuştur di
yorlar. Ravii kimdir, gazete mi yazdı, herhan
gi bir suretle nereden istihbar ettilerse onu 
bize söylemek mecburiyetindedirler. Eğer bu 
geleneği bozarsanız, bu yolu kaparsanız, o za
man ben kalkar derim ki; «Ben Demokratik 
Parti Grupunu tenzih ederim, Demokratik Par
ti Grupundan birtakım kişilerin böyle bir kirli 
işe karıştığı duyulmuştur.» Bu, aramızdaki mü
nasebetleri bozar. 

Şimdi, ricamız şu: Bu grupların hepsine 
eşit muamele yapmak hakkınız, vazifeniz ve 
yapıyorsunuz. Arkadaşımızın bu duyguyu 
hangi kanaldan aldığı, elinde tanıkları varsa, 
nelerden ibaret lolduğunu söylerse hürmetle 
karşılayacağız. Onları kim çıkarmışsa onunla 
mücadele edeceğiz. Yok, böyle değil, râvîi de 
kendisi, ifade eden de kendisi ise, o zaman bir
takım şeyler söylemenin gereğini duycağız. Bi
ze bu imkânı vermeniz için sizden rica ediyo-
yoruz. Lütfen arkadaşımıza, nereden duymuş, 
hiç alâkası olmayan meseleye ilintili, getirip 
«Cumhuriyet Halk Partililerin tabanca kaçır
dığı duyulmuştur» diye sonradan öğrenciler 
için ne yaptın"?... Burada haşiv bir cümle var. 
Sadece bir maksat için kullanılmış gibi geliyor 
bize. 

Arkadaşımız lütfen izah etsinler, lütfen 
Başkan olarak sorun, neyi, nereden, kimden 
duymuşlar?.. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, ben burada 
mahkeme başkanı değilim, ben burada,. 
(C. H. P. sıralarından, «Olur mu» sesleri) Mü
saade buyurun efendim.. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Beye
fendi.. 

BAŞKAN — Efendim, mebusun ımebustan 
sual sorma hakkı yok. Başkanın, Bakana yö
nelttiği soru için soru sahibinden, «şunu açık
la, bunu açıkla» demeye İçtüzük muvacehesin
de bir hakkı yok. Yapmayın efendim. «Grup» 
deniliyor, «Bazı C. H. P. milletvekilleri» diyor. 
Ama bunun başka tahkik yeri olabilir, tespit 
eder. Sayın Bakana sordum, «Ben bu safha-
siyle ilgili değilim» dedi, suali o şekilde cevap
ladı.. 

SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Beye
fendi, zatiâliniz, Meclisi küçük düşürecek, 
Meclisteki gruplardan birisini küçük düşüre
cek söz kullanıldığında bunu tavzih etmeye 
mecbur değil misiniz Başkan olarak? öylece 
zapta geçim esine müsaade eder misiniz? 

Lütfen, arkadaşa tavzih ettiriniz; nedir ha
dise, kimden duymuş? Yoksa, o zaman grupu-
muza sataşma var, İçtüzüğün 70 nci maddesi
ne göre söz istiyorum. Eğer varsa râvîini söy
lesin, bırakalım yakasını. 

Sayın Başkan lütfedin, sizi müşkül vaziyet
te bıramak istemiyorum.. 

BAŞKAN — Hayır, rica ederim, ben niye 
müşkül vaziyette kalayım?.. Benim elimde İçtü
zük var, ben İçtüzüğü tatbik ederim. Ben, hiç
bir zaman taraf değilim ki burada, bitaraf otu
ruyorum, niye müşkül durumda kalayım?.. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, Sayın Erverdi gruplar arasındaki müna
sebetten bahis buyurdular, kendilerine hak ve
riyorum. Bir milletvekili arkadaşımız, grupu 
bağlamayan bir sual sormuş. Eğer, gerçekten 
gruplararası ahengi tesis için bir endişe izhar 
buyuruyorlarsa, lütfetsinler, biz de şu anda 
aramızda bulunmayan bir arkadaşımıza sora
lım; mahiyeti nedir, nereden öğrenmiştir, bu 
suali niçin sormuştur, o zaman değerli arkadaş
larımızın, bildiklerini ve sebeplerini arz etmiş 
olalım. 

tEğer kürsüden söylenecekse, arkadaşımız 
buyurur söyler, bizim de söyleyeceğimiz varsa 
onları söyleriz. Ama böyle bir usulün olduğu
nu, uygulamada... 

BAŞKAN — Sayın Bıyık da burada yok.. 
SELÇUK ERVERDİ (Erzurum) — Sayın 

Başkan, size bir hususu açıklamak istiyorum, 
yardımcı olmak istiyorum. 

Eğer bu yolu açarsanız, gelecek bütçede çok 
çirkin şeylerin, hiç münasebeti olmayan bakan
lara sorulacağı ve bu suretle grupların, (Sayın 
Cinisli arkadaşımızın kişisel görüşüne iştirak 
etmiyorum).. 

BAŞKAN — Sayın Erverdi, bu hususta, ar
kadaş olmadığı için açıklama yaptıramadım. 
Ama sataşma dolayısiyle söz verebilirim.' 

Buyurun efendim. 
Yalnız, demin yerinizden söylediğiniz gibi, 

o da şöyle etti, böyle etti diye bir yeni sataşma 
değil, bir açıklama yapma imkânıdır bu. 
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RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, aynı maddeye göre, Sayın Bakanın, sözle
rimizi tahrif edici sebebiyle söz istiyorum. Millî 
cğıitinı konusunda Demokratik Parti Grupunun 
Sözeüsüyüm.. 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, bir dakikanızı 
rica ediyorum. 

Sayın hatibi davet ettim, görüşsün, ondan 
sonra ıo hususu düşünürüz. 

Buyurun efendim. 

SELÇUK ERYERDİ (Erzurum) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Sayın Başkana, söz verdiği üç in teşekkürle 
söze başlamak istiyorum. 

Bulunmadığımız bir sırada, bir arkadaşımız, 
haddizatında hiç alâkası olmadığı halde Cum
huriyet Halk Partisinden bazı milletvekilleri
nin, olmuş mu, olmamış mı Dil Tarihte bir ha
dise, o hadise sırasında tabancaları dışarı ka
çırdıklarını iddia etmüş ve böyle bir şeyin du
yulduğunu da sözlerine ilave etmiş. 

Eğer bu iddia hakikaten bir menşeo dayanı
yor ise kendilerine teşekkür borcumuz var. Bi
zim duymadığımız, ama Halk Partisinde birta
kım arkadaşlarımızı küçültecek bir şeyi Meclis 
kürsüsüne getirmiş, bizim ıttılaınıza sunmuş ol
ması hasebiyle bize yardımcı olmuş, Parlamen
tonun büyük bir grupuna iyilik etmüş durumda
dır. Ama bir şartı var; duyduğu yeri söylemek, 
kimden işitıuişsc bunu bize iletmek mecburiye
tindedir. 

Bunu yapmazsa, Sayın Başkanın 'deminden 
'beri yorulmasına sebep olan ve bizim de uğraşı
mızın tek sebebi; Parlamentoda iyi olmasına gay
ret ettiğimiz partilerarası münasebetlerin, parla
menterler arasındaki münasebetlerin, yeni bir tür, 
yeni (bir çığır açılmak suretiyle zedelenmesine 
sebep olacaktır. 

Binaenaleyh, meselenin üstüne hemencecik 
gitmek ve birtakım bayadisler imal ederek, ken
disi imal ederek, hem ravii, hem ifade edicisi ken
di 'olan havadise, bir varsayıma istinaden 'birtakım 
hükümler çıkarmak bu Meclisteki ahengi 'boza
caktır. Arkadaşımız maalesef burada yok, sorula
rımıza cevap alacak durumda değiliz. Yalnız bir 
hususu zapta geçirmek için huzurlarınızı işgal et
tim., kısaca ifade ettikten sonra ineceğim. 

Eğer kendileri bunu basından veya başka yol
lardan öğrenin işlerse (tekrarlıyorum) teşekkür 

ederiz, (bize intikal ettirdiği için de minnet bor
cumuz olur. Değil de, bize ravii gösteremezse, 
her söz söyleyenin şerefiyle mütenasiptir, her söz, 
söyleyenin şerefinin tasaddufcu altındadır. O za
man iftira etmiş adam durumuna düşecektir. 
Müfterinin yeri, cemiyet içerisinde bellidir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar. ) 

BAŞKAN — Teşekkür öderini Sayın Erver-
di. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, ben 'de zapta geçsin diye, yalnızca zapta geç
sin diye Demokratik Parti Grup unun görüşünün 
Sayın B'akan (bir köşesiyle aldı, başka şekilde de
ğerlendirdi. Sanki Demokratik Parti halka eği
tim götürmeyi istemeyen (bir elit grupıın eğitimi-
aıi sağlayan (bir görüşün sahibi imiş gibi gösterdi. 
Sayın Bakanın bu takdimi görüşümüzü tahriftir. 
Bu sebeple söz istiyorum. 

BAŞKAN — Zabıtları getirtmek istiyorum, 
fakat vaktimiz onların gelmesine imkân vermeye
cek. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Eğitim konu
sunda 'bir partinin 'görüşüdür. Bunun... 

BAŞKAN — Sayın Cinisli, şöyle bir tüzük 
imkânımız var, aealba 'o yolu denemek ister mi
siniz: Yarın zaptısabık hakkında söz 'alabilirsiniz. 
Saym Bakanın dediğiniz şekilde bir yanlış anla
ması, tahrifi var ise, bu arada Riyaset de tetkike 
imkân budur. Bu suretle yarın bunu halledebili
riz. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, 'arkadaşlarımın hassasiyetini anlamıyorum. 
Ben, bir grupun eğitim hakkındaki görüşünü 
açıkça ortaya koydum. Sayın Bakan cevap da 
vermedi, görüşümüzü değiştirerek sundu... 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim, anlıyorum 
da; arz ettim, müşkülât yar. Yani, zabıt şimdi 
gelebilse... Sayın Bakanın hangi husu'su sizin söy
lediğinizden başka şekilde tahrif ederek, değişti-
rek Umumî Heyete ifade ettiğini tespit imkânım 
yok şu anda. 

RASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Sayın Baş
kan, size güçlük çıkarmak istemiyorum. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. Zaptısabık 
hakkında söz isterseniz, hem Riyaset de bu hususu 
tetkik imkânı bulur, hem de hangi kısımlarda ise 
bu değiştirmeler, zatıâliniz yarın zaptısabık hak
kında söz isteyerek, «şu kısımlardır» diyerek lüt
fedip Riyasete yardımcı olursunuz. 
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EASİM CİNİSLİ (Erzurum) — Size güçlük 
çıkartmak istenlem 'Sayın Balkan, yarın gereğini 
yaparım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cinisli. 
Son söz olarak Sayın Halil Karaatlı, buyu-

run efendini. 
HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Baş

kan, say m milletvelkilleri; 
Millî Eğitim Bakanlığı 1974 yılı bütçe müza

kereleri dolayısıyle son sözü konuşmak üzere hu
zurunuzda Ibulunuyorum. 

Sayın 'milletvekilleri, Cumhuriyet döneminin 
50 nci yılında eğitim konusunda küçümsenmeye-
cek mesafeler katetmiş bulunuyoruz. Bununla be-
raiber, ulaşacağımız "hedef (büyük olduğu için, da
ha pek çok şeylerin 'gerçeklestirilmesi lâzımdır. 
Kalkınma ile ilgili Ibütün p i ş imler imiz in halli, 
başta eğitim prolblemlerimizin halline bağlıdır. 
Çünkü, kalkınmanın anaunsuru insandır re kal
kınmanın gerçekleştirilebilmesi, insangücünün 
iyi planlanması, iyi yetiştirilrnesi ve iyi değerlen-
dirilebilmesiyle mümkündür. içinde yaşadığımız 
uzay çağında, cahilliği ortadan kaldırabilmek ve 
hele kalkınmış ülkelerle yarış edebilmek için ilk 
öğretim yeterli değildir, eğitimin (boyutları her 
yönden gelişmekte ve -genişlemektedir. 

Sayın milletvekilleri, eğitimde (her şeyden ön
ce hedeflerin iyi tespit edilmesi ve 'bu hedeflere 
•giden yolların iyi 'tayin edilmesi ve (bu suretle de 
eğitim amaçlarının tam olarak 'ğerçeMeştirilmesi 
lâzımdır. Türkiye, zaman 'zaman eğitim politika
sının iyi tespit edilememiş olmasından, tespit 
edilenin de dejenere edilmiş 'olmasından büyük 
'zararlar görmüştür. Devrim niteliğinde başlayan 
'bir eğitim hareketinin, bir eğitim politikasının 
elli yılda vardığı ıbu mesafe azdır. Yarım asırlık 
(bu mesafe içinde (birçok noktada hâlâ arzu etti
ğimiz hedeflerden (birçoğuna ulaşamamışsak ve 
kalkınmamızı itam olarak g'erçekleştiremfemiışsek 
bunun mutlaka Ibir muhasebesini yapmak ve ku-
ısurlarımi'zı tespit edip daha sıhhatli bir yol tut
mak mecburiyetindeyiz. 

Sayın, milletvekilleri, halka rağmen, halka kar
şı ve "halka zıt (bir anlayış içinde halkı kalkındır-
rnıak <ve hele (bunu Iralktan kopmuş yöneticilerle 
'gerçekleştirmek mümkün değildir. Memleketi kal
kındırmak ve halka rehıber olma mevkiinde olan
ların, halkla ilişkilerini iyi tanzim etmeleri, halka 
inanmaları ve halkı da kendilerine inandı rinaları 

lâzımdır. Halktan kopmuş ve halka ters düşmüş 
yöneticilerin ve münevverlerin halka (bir şey ve
rebileceğine ve memleketi fcalkındırabileceğme 
inanmıyorum. Hatta bu gibi kişiler halkın yara
rına 'götürebildikleri hizmetlerde, halkı kendile
rine inandıramamışlar ve halkın desteğini sağla
yamamışlardır. 

Nitekim bugün, Türkiye'de ilköğretim sefer
berliği hâlâ gerçekleştirilememiştir. Okuma - yaz
ma oranı hâlâ % 50 civarında kalmıştır ve bazı 
yörelerde, (bazı kimseler çocuklarını okula gönder-
ımekten hâlâ kaçınmaktadır. İşte bu, halka ters 
düşmüş kişilerin yanlış hareketleri ve bazı ken
dini (bilmezlerin Allah'ı inkârı bir marifet sayıp, 
dinsizliği bir ders halinde körpe 'dimağlara sok
maya 'yeltenmelerinden ileri gelmiştir. Gidin, din
leyin Anadolu'yu; «Bu tahribat ve yanlış tutum
lar yüzünden okullar dinsiz yetiştiriyor» iddiala
rına mesnet olan bu tahribatın izleri, hâlâ tam 
olarak silinememişt i r. 

'Sayın milletvekilleri, her şeyin israfı ziyan
dır, ama insanların ve 'nesillerin israfı en büyük 
ziyandır Türk ımillî eğitiminin amacı, iyi insan, 
iyi vatandaş yetiştirmek olduğuna göre, bunun po
litikasını ve bunun kriterlerini iyi tespit etmek 
mecburiyetindedir Bu tespitlerin, memleket ger
çeklerine ve millî geleneklerimize uygun olması 
şarttır. Millî eğitim politikamızın hâlâ istikrar 
ke^betınemiş ve 'berraklık kazanmamış noktası bu
dur. 'Türk ^vatandaşının vasıf ve karakteri ne 
olmalıdır? Türk çocukları istikbale nasıl hazırlan
malıdır? Türk gençliğinin ideal ve mefkuresi ne 
olmalıdır? Bu soruların cevaplarını hiç olmazsa 
bir 'asgari müşterekte ittifak halinde vermek 'mec
buriyetindeyiz. Hatta, ıbu amaçları gerçekleştirme 
metotlarında 'dahi, yaklaşım noktalarında bulun-
mıak mecburiyetindeyiz. Öğrenci, tecrübe tahtası 
olamaz. Kitap değişmeleri, öğretmen değişmeleri, 
program değişmeleri yanında, iktidar değiştikçe, 
Bakan değiştikçe millî eğitimimizde ıbir yön de
ğişikliği olacaksa, zaten birçok kişisel ve sosyal 
(bunalımlar içerisinde (bulunan çocuklarımızı zi
yan etmiş oluruz. 

Bugün eğer gençlerimiz millî 'meselelerde, 
millî mefkurelerde, millî hedeflerde bir noktada 

• birleşen liyorlarsa, (bugün eğer gençlerimiz, bir 
yazarın deyimi ile, bir kısmı sağda, bir kısmı sol
da vuruşuyorlarsa, bütünleşenıiyorlarsa, biıbirle-
ririi düşman (biliyorlarsa, düşmanlarını kendi ara-
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larmda arıyorlarsa; Ibugün eğer gençlerimizin bir 
'kısmı devletine, milletine karşı geliyorlarsa, bu
nun Ikurusunu eğitim sistemlimizde, bunun veba
lini eğitim tşekilâtımızda, bunların 'hesabını eği
tim politikamızda aramamız lâzımdır. 

Dinî inançlarımızı, millî şahsiyetimizi yaşaya
rak ve bunları feda etmeden de Batı uygarlığını 
benimsemek mümkün olduğu halde, memleketi
miz, alacağı birkaç şeye mukabil her şeyini ve öz 
benliğini feda, eden bir zihniyetin tasallutuna uğ
ramaktadır. İşte memleketi hercümerç içerisinde 
(bırakacak 'zihniyet budur. Türkiye'nin beşerî mü-
nasefbetlerini hangi kriterlere göre gereekleştire-
(bileceğini, dışarıdan neleri alacağını ve bunu 
kendi (benliğine nasıl -ve hangi ölçüler içerisinde 
Ufaltacağını, kendi şahsiyetini ve varlığını nasıl 
koruyacağını ve nasıl geliştireceğini ve bu müna
sebetler içerisinde nasıl kalkınacağını iyi 'tayin 
etmek lâzımdır. 

Eğitim politikamızın geleceğini, geçmişinin de 
muhasebesini yaparak tayin etmemiz lâzımdır. 
Maalesef, Hükümeti bugün bu 'gerçeklere aykırı 
•bir tutum içerisinde görüyoruz. Bir taraftan se
nelerce karşısında "olmasına rağmen, imam - ha
tip okullarının orta kısmı diğer meslek okulları-
nwı açılması meyamnda /benimsenecek, diğer ta
raftan Sayın Millî Eğitim Bakanımız, sonuç iti
bariyle çok acı olaylarla tarihe malolmus olan 
köy enstitüleri için tertip edilen toplantıda, geç
mişten ibret almadan, ıbıı müesseseleri .tekrar ih
ya etmeye 'gayret, etmeyi benimseyecek. Bu iki 
anlayışı telif t etmek mümkün değildir. 

Öğretmen kıyımından bahsedenlerin, şimdi 
her okula ellerini uzatmalarını, iddialarıyle telif 
edemiyorum. Halkın yaptığı, imam - hatip okul
larının tedrisata açılması isteklerinin mümkün 
mertebe engellenmesi için birçok engeller ve şart
lar konması da nasıl izah edilebilir? 

Ahlâk dersi ihdas edilmesine rağmen, koalis
yon kanatları arasında ahlâk kelimesi ve mefhu
mu konusunda bir anlayış beraberliğinin bulun
maması, bu dersin akıbeti hakkında bizi endişeye 
sevk etmektedir. 

Okul öncesi eğitim dünyanın her tarafında 
büyük bir tatbükat ialanı bulu Tiken, maalesef 
Hükümet Programında bu konuya yer verilme
miştir. Kanaatimce bugün hükümetlerin en baş
ta gelen görevi, bir okuma - yazma seferberliği
nin gerçekleştirilmesidir. Bunun için devlet im

kânlarının yanında sorumlu kuruluşların da gö
nüllü katkıları sağlanmalıdır. Okuma - yazması 
olmayan vatandaşlarımızın vatandaşlık hakların
dan tam olarak yararlanması ve vatandaşlık gö
revlerini tam olarak yerine getirmesi mümkün 
değildir. 

Nihayet, Resmî Gazetede yayınlanan kanun
ların okuma - yazması olmayan vatandaşlar ta
rafından biliniyor farz edilmesi ve bu kanunların 
ihlâl edilmemesinin beklenmesi gariptir. 

Eğitim meseleleri bir partinin politikasına 
sığmayacak, bir partinin politikasıyla gerçekleş
meyecek kadar büyük ve geniştir. Eğitim, iktidar 
değişikliğinden müteessir olmayacak bir istikra
ra kavuşturulmalıdır. Çünkü Türk çocukları 
parti politikalarının tecrübe tahtası değildir. 
Çocuklarımız parti politikasına göre değil, poli
tika vasıtasiyle memleket gerçeklerine göre yetiş
tirilmelidir. Eğitim kurumları, eğitim camiası 
mutlaka politikanın tasallutundan kurtarılmalı
dır. Eğitim konularını görüşmek ve istişarede 
bulunmak üzere teşkil olunan eğitim şuraları, tam 
bir tarafsızlık içerisinde, eğitim camiasını her 
yönden temsil edebilecek bir kadroyla teşkil olun
malıdır. 

Bu arada, bir hususu hatırlatmayı faydalı 
görüyorum. Okula, camiye ve kışlaya siyaset as
la sokulmamalıdır. Bu, memlekete en büyük kö
tülüktür. 

Sayın Bakan, bu hususta burada kendisine 
yöneltilen soruları maalesef cevapsız bırakmıştır. 
Toplum meselesini dile getirmek elbette suç de
ğildir; fakat toplum meselelerini dile getirmek 
başka şeydir; bir öğretmenin, bir din adamının, 
bir askerin, bir devlet memurunun toplum mese
lelerini dile getirmesi başkadır, okulda bir par
tiye bir ideolojiye, yıkıcı bir ideolojiye angaje ola
rak öğrencilerinin beyinlerini yıkamak ve onları 
hür ve demokratik düşünceden mahrum edecek 
şekilde yetiştirmek ayrı şeydir. Bizim şikâyeti
miz bundandır. Acaba Sayın Bakan bunları da 
toplum meselelerinin bir izahı mı sayıyor? 

BAŞKAN — Lütfen ikmal ediniz. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — Sayın 
Bakan, yaptığınız tasarruflardan dolayı mem
nun olanlar olduğu gibi mağdur olanlar da var
dır. Bu sebeple, bütün icraatınızın herkes tara
fından tasvip edildiğini ifade etmenizi bir te
selli vesilesi kabul ediyoruz. Bu kadar kısa za-
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A — MİLLİ EOİT1M BAKANLİĞİ 
BÜTÇESİ 

inandaki icraatınızda bazı öğretmen ve idarecile
rin görevlerini hangi kriterlere göre değerlendi
rip tayinler yaptınız? Bunların, sizin kanaatle
rinizi paylaşmayanlar arasından seçilmesi bir 
tesadüf müdür? Bunları hangi kitaba ve hangi 
yasaya uydurdunuz? Fikir özgürlüğü anlayışı
nızla bu tatbikatınızı, nasıl bağdaştırıyorsunuz? 
Sözleriniz ile icraatınız arasında çok büyük te
zatlar vardır. 

Bu sebeple, ifadelerinizi romantik bir üslûp 
olarak değerlendirmekten başka bir çare bulamı
yorum. Görüşlerinizi bu kriterler içerisinde de
ğerlendirdiğimi bildirir, Yüce Meclisi saygıla
rımla selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaatlı. 
Sayın milletvekilleri, bu suretle Millî Eğitim 

Bakanlığı ve ona bağlı katma bütçelerin görü
şülmesi sona ermiştir, 

Şimdi Millî Eğitim Bakanlığından başlamak 
üzere ayrı ayrı oylamalarını yapacağız. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin bölümle
rine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bu arada çok oylama olduğu ve okuma da 
uzun süreceği için Divan Üyesi arkadaşımızın 
oturarak okuması hususunu tasviplerinize sunu
yorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim hizmetleri 158 127 151 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 279 211 882 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Temel eğitim ve öğretimi 
gerçekleştirme ve geliştirme 
hizmetleri 6 280 598 111 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Genel orta öğretimi geliştir
me ve gerçekleştirme hizmet
leri 2 464 769 486 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Orta dereceli meslekî ve teknik 
öğretimi gerçekleştirme ve ge
liştirme hizmetleri 1 485 222 533 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir öner
ge var, takdim ediyorum. 
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Daire ve kurum 

Alt Ödenek Faaliyet Har 
Program Program türü türü 

kodu kodu kodu kodu Yüzler 

Eklenen 
3400 Millî Eğitim Bakanlığı 116 03 2002 600 

3400 Millî Eğitim Bakanlığı '116 03 2002 700 

3400 Millî Eğitim Bakanlığı 113 2001 600 
Düşülen 

3400 Millî Eğitim Bakanlığı 113 2001 700 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederim. 
Gerekçe : (Eklidir.) 
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Gerekçe : 
Millî Eğitim Bakanlığı Kız Teknik öğretim 

Genel Müdürlüğü 1974 malî yılı yatırımlarından 
olan «Büyük onarımlar» ve «Makine ve teçhizat 
alımları» ödenekleri, 16 Nisan 1974 gün ve 
14860 sayılı Besmî Gazetenin 175 nci sayfasın
da da gösterildiği üzere Kız Teknik öğretimin 
örgün ve yaygın eğitim kurumlarının payı ayrı 
ayrı belirtilmiş bulunmaktadır. Ancak Bakanlık 
bütçesinin düzenlenmesi sırasında söz konusu 
ödeneklerin tamamı, sehven, Kız Teknik öğre
tim örgün eğitim kurumlarının yer aldığı «113 
orta dereceli meslekî ve teknik öğretimi gerçek
leştirme ve geliştirme hizmetleri» programının 
«03 Kız Teknik öğretim hizmetleri» altprogra
mının «2001 Kız Teknik öğretim Genel Müdür
lüğü yatırımları» faaliyetinde gösterilmiştir. 

Halbuki Kız Teknik öğretim yaygın eğitim 
'kurumları olan : 

—. Pratik kız sanat okulları, 
— Köy kadınları biçki - dikiş kursları, 
— Olgunlaşma enstitüleri, 

«116 Halk eğitim hizmetleri» programının 
«03 Meslekî ve teknik eğitim hizmetleri» alt-
programmda bulunmaktadır. Bu kurumlarla il
gili «Büyük onarım» ve «Makine, teçhizat alım
ları» ödenekleri 113 numaralı programda kal
dığı takdirde, program bütçe düzenine göre, 
116 numaralı programdaki söz konusu kurum
lara harcama yapılması mümkün olamayacaktır. 

Bu nedenle, «113 meslekî ve teknik öğretimi 
gerçekleştirmek ve geliştirmek hizmetleri» prog
ramının «03 Kız teknik öğretim hizmetleri» 
altprogrammm «2001 Kız Teknik öğretim Ge
nel Müdürlüğü yatırımları» faaliyetinden düşü
lecek 4 000 000 TL. Makine, teçhizat alımları 
ödeneği ile 2 400 000 TL. büyük onarım ödene
ğinin «116 Halk eğitim hizmetleri» programı
nın «03 Meslekî ve teknik halk eğitimi hizmet
leri» altprogramında «2002 Kız teknik yaygın 
eğitim hizmetleri» adiyle açılacak faaliyette 
gösterilmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Takdim olunan önerge ile bu 
113 ncü bölümden 6 milyon 400 bin liranın 116 
ncı bölüme eklenmek kaydıyle düşülmesi Öneril
mektedir. önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul ettiğiniz önerge uyarınca rakamda ya
pılan tashihatla birlikte 113 ncü bölümü tekrar 
okutuyorum. 

Bölüm .Lira. 

113 Orta dereceli meslekî ve tek
nik öğretimi gerçekleştirme 
ve geliştirme hizmetleri 1 478 822 533 

BAŞKAN — Bir yanlışlık olmasın, 1 478 822 533 
olarak bölümü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 ncü bölümü okutuyorum. 
Bölüm Lira 

114 İlk, orta ve yüksek dereceli 
okullar öğretmen yetiştirme 
hizmetleri 573 267 541 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

115 Yüksek öğretimi gerçekleş
tirme ve geliştirme hizmet
leri 838 299 306 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 116, kabul edilen önerge dolayısıyle 
değişikliğe uğramıştır, okutuyorum. 

Bölüm Lira 

116 Halk eğitimi hizmetleri 369 684 235 
rt BAŞKAN — Kabul edilen önerge ile bu bö

lüme 6 milyon 400 bin lira eklenmiştir. Bölümü 
369 684 235 lira olarak oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 900'ü okutuyorum. 
Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 40 510 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Atatürk Üniversitesinin bölümlerini okutuyo
rum. 

Atatürk Üniversitesi Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 6 053 258 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 46 636 314 
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Bölüm Lira 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 2 081 959 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve 
araştırma merkezleri 3 506 986 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 6 339 707 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler ve Yabancı 
Diller Yüksek Okulu 3 572 895 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi G 209 615 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 43 687 932 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 9 058 570 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

157 İslâmi t imler Fakültesi 4 440 896 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

158 İşletme Fakültesi 5 565 617 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 23 223 009 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 3 675 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçesi 

101 iGenel yönetim 1 903 754 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 11 221 276 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 5 329 926 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

104 Rektörlüğe bağlı okullar ve 
araştırma merkezleri 1 235 602 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 16 868 330 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 1 980 258 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

174 İnşaat - Mimarlık Fakültesi 20 885 427 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

177 Makine - Elektrik Fakültesi 20 597 605 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

183 Orman Fakültesi 11 678 260 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 10 118 374 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kandilli Rasathanesi, Uzay ve Yer 
Bilimleri Araştırma ve Eğitim 

Merkezi Bütçesi 

101 Genel yönetim 1 517 776 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 1 784 319 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Uzay ve Yer Bilimleri hiz
metleri 4 958 494 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Validebağ Prevantoryum ve Senatoryum 
Bütçesi 

101 Genel yönetim 844 332 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 1 771 722 
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BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

131 Yataklı tedavi hizmetleri 15 124 281 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Memleketimize ve Millî Eğitim Bakanlığı 
mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını ve başa
rılı geğirmelerini dilerim. 

2. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
^Meclisi : 1/68; C. Senatosu : 1/246) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 34; (1. Senatosu S. Sayısı : 335) 
(1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, şimdi 
katma bütçelerin ayrıca, bölümlerine geçerek 
maddelerini oylayacağız efendim. 

Ankara Üniversitesi Bütçesinin maddeleri
ne geçilmesi hususunu oylarınaza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Ankara Üniversitesine 1974 
malî yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösteriildiği üzere (593 956 561) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN 
Bölüm 

Bağlı cetveli okutuyorum. 
Lira 

101 Genel yönetim 10 990 141 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hiametleri 3 403 181 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 3 112 462 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 34 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Lira 

111 Een fakültesi 41 361 782 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 25 013 758 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 23 7J1 340 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 220 692 370 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

137 Veteriner Fakültesi 39 526 630 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

139 Elâzığ Veteriner Fakültesi 53 781 445 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

151 Dil ve Tarih - Coğrafya Fa
kültesi 32 169 284 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

153 Eğitim Fakültesi 27 475 609 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

154 Hukuk Fakültesi 21 069 694 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

157 İlahiyat Fakültesi 9 518 784 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

160 Siyasal Bilgiler Fakültesi 31 588 347 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 50 541 734 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, kabul ettiğiniz bölümleriyle 
Mrliikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(593 956 561) liira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN 

232 — 

Bağlı cetveli okutuyorum. 
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R _ CETVELİ 
ö-elir 
türü Lira 

500 000 .1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabıü edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 6 910 006 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 58G 546 555 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz cetvelle birlikte 2 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ankara Üniversitesine 1974 
ımalî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (O) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 22, 23 
ve 25 nci maddeleri hükümleri, Ankara Üniver
sitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hak
kında da uygulanır. 

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

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte 
ve okullarla ilgili programlarında yer alan pro
je ödeneklerini, Rektörlük programına aynı un
vanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir, 

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

Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1974 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

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

Katma bütçe olduğu için tâyin edilecek bir 
günde açık oylarınıza sunulacaktır. 

3. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/69; C. Senatosu : 1/247) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 35; C. Senatosu S. Sayısı : 336) (1) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi bütçesinin mad
delerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Ege Üniversitesine 1974 malî yı
lında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 354 332 093 lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN 
tuyorum. 

Bölüm 

Maddeye bağlı bölümleri oku-

Lira 

101 

102 

103 

104 

111 

132 

Genel yönetim 7 963 974 
BAŞKAN —• Kabul, edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. • 
Destek hizmetleri 18 529 151 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Mecliko - sosyal hizmetleri 6 479 614 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Rektörlüğe bağlı okullar ve 
araştırma merkezleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Fen fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diş Hekimliği Fakültesi 9 233 776 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Eczacılık Fakültesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmevenler... Kabul edilmiştir. 

5 728 333 

11 978 269 

650 000 

(1) 35 S. Saydı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

— 233 — 
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Bölüm Lira 

135 Tıp Fakültesi 177 725 567 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

156 İktisadî ve Ticarî Bilimler 
Fakültesi 16 54=8 246 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

161 Sosyal Bilimler Fakültesi 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

181 Mühendislik Bilimleri Fakül
tesi 19 515 372 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 38 727 738 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

187 Güzel Sanatlar Fakültesi 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Mühendislik ve Mimarlık Aka-* 
demişi 20 002 053 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz bölümleriyle birlikte 1 nei 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
354 332 093 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

B — Cetveli 

Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 3 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 12 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler 337 982 093 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kabul ettiğiniz cetvelle birlikte 2 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ege Üniversitesince 1974 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

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

Madde 4. — Ege Üniversitesince geleeek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

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

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (E) işaretli cetvelde götserilmiştir. 

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

Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 22, 23 
ve 25 nci maddeleri hükümleri, Ege Üniversite
sine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkında 
da uygulanır. 

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

Madde 7. — Üniversite bütçesinin fakülte 
ve okullarla ilgili programlarında yer alan pro
je ödeneklerini, Rektörlük programına aynı un
vanla aktramaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

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

Katma bütçe olduğu için ileride tayin edile
cek bir günde açık oylarınıza sunulacaktır. 

— 284 — 
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4. — istanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkerelerif (M. 
Meclisi : 1/70; C. Senatosu : 1/248) (M. Mecli
si S. Sayısı: 36; C. Senatosu S. Sayısı: 337) (1) 

BAŞKAN — istanbul Üniversitesi bütçesinin 
maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — İstnabul Üniversitesine 1974 
malî yılında yapacağı hizmetler için (bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (739 127 221) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı bölümleri oku
tuyorum efendim. 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 7 941 792 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 57 163 248 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 10 967 413 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Bektörlüğe bağlı okul ve 
araştırma merkezleri 7 241 579 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Yabancı Dil Yüksek Okulu 2 725 924 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 76 052 402 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Kimya Fakültesi 19 305 591 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.' 

131 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 161 208 736 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 36 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Bölüm Lira 
132 Diş Hekimliği Fakültesi 14 767 133 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültesi 14 984 433 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 İstanbul Tıp Fakültesi 173 101 054 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

137 Veteriner Fakültesi 9 178 911 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

142 Bursa Tıp Fakültesi 59 583 961 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 94 025 539 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

154 Hukuk Fakültesi 124 255 764 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

155 İktisat Fakültesi 29 964 481 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

158 İşletme Fakültesi 16 145 647 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

183 Orman Fakültesi 20 513 613 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz bölümleriyle birlikte 1 nei 
maddeyi toylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Üniversitesinin gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (739 127 221) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutu
yorum. 

B — Cetveli 

Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

2 Vergi dışı gelirler 9 000 007 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 729 327 214 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniiz cetvelle birlikte 2 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(Madde 3. — İstanbul Üniversitesince 1974 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylalarııııza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 4. —• İstanbul Üniversitesince gele
cek yıllara, geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylalarmıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylalarmıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 22, 23 
ve 25 nci maddeleri hükmü, İstanbul Üniversi
tesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hakkın
da da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylalarmıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin, fakülte 
ve okullarla ilgili programlarında yer alan pro
je ödeneklerini, Rektörlük programlarına aynı 
unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylalarmıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihin
de yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylalarmıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylalarmıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü bilâhara açık oylarınıza su
nulacaktır. 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1/249) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 37; C. Senatosu S. Sayı
sı : 338) (1) 

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 
bütçesinin maddelerine geçilmesi hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

•Maddeleri okutuyorum. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı 

Madde 1. —• İstanbul Teknik Üniversitesine 
1974 malî yılında yapacağı hizmetler için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(296 453 130) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvellerdeki 
bölümleri okutuyorum. 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim 7 174 049 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 88 093 597 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 7 339 710 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 2 692 676 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 37 S. Sayılı basmayazi tutanağın so
nuna eklidir. • 
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Bölüm Lira 

112 Kimya Fakültesi 14 826 157 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 12 455 585 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

171 Elektrik Fakültesi 23 286 035 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

172 Gemi İnşaatı Fakültesi 7 950 257 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

173 İnşaat Fakültesi 22 842 636 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

175 Maden Fakültesi 16 728 527 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

176 Makine Fakültesi 29 410 412 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

179 Mimarlık Fakültesi 15 955 119 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

182 Mühendislik - Mimarlık Fa
kültesi 44 228 573 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Nükleer Enerji Enstitüsü 3 469 797 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bağlı bulunan bölümleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
gelirleri, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (296 453 130) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveldeki bö
lümleri okutuyorum. 

B Cetveli 
Gelir 
türü Bira 

1 Vergi gelirleri 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

2 Vergi dışı gelirler 4 700 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 291 393 129 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nei maddeyi bağlı bulunan bölümleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesince 
1974 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (O) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesin
ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme
ye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN -— Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 22, 23 
ve 25 nci maddeleri hükümleri İstanbul Teknik 
Üniversitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
enstitü ile ilgili programlarında yer alan proje 
ödemelerini, rektörlük programlarına aynı un
vanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihinde 
yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü bilâhara açık oylarınıza su
nulacaktır. 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Mec
lisi : 1/72; C. Senatosu: 1/250) (M. Meclisi S. 
Sayısı: 38; C. Senatosu S. Sayısı: 339) (1) 

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi bütçe
sinin maddelerme geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine 1974 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere İ698 680 670) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvellerdeki bö
lümleri okutuyorum. 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim, programı 10 477 130 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri programı 193 894 605 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 
programı 47 858 110 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve 
araştırma merkezleri prog
ramı 37 145 510 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 38 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

Bölüm Lira 

111 Fen bilimleri programı 12 657 635 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Kimya bilimleri programı 10 002 105 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği bilimleri prog
ramı 8 221 775 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

133 Eczacılık bilimleri progrmaı 7 391 465 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

134 Gevher Nesibe Tıp bilimleri 
programı 30 596 430 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri programı 215 316 370 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

136 Sağlık Bilimleri programı 2 077 365 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

141 Eskişehir Tıp Bilimleri prog
ramı 16 347 710 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

143 Samsun Tıp Bilimleri prog
ramı 2 670 320 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

159 Mezuniyet Sonrası Eğitimi 
programı 757 780 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

161 Sosyal ve İdarî Bilimleri 
programı ' 35 350 520 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

180 Mühendislik Bilimleri prog
ramı 45 333 340 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

201 Sivas Cumhuriyet Üniversi
tesi programı 22 022 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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1 nci maddeyi bağlı bulunan bölümleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir-

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (698 680 670) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetveli 
okutuyorum. 

B — Cetveli 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 16 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 3 425 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler - 678 405 169 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz cetvelle birlikte 2 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1974 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

Üniversite seçme sınavlarına girecek aday 
öğrencilerden alman kayıt harcı (B) işaretli 
cetvelin (Kayıt, imtihan ve diploma harçlar) 
maddecine gelir kaydedilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
tir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
tir. 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 22, 23 
ve 25 nci maddeleri hükümleri Hacettepe Üni
versitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar 
hakkında da uygulanır. 

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

Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

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

Aynı şekilde açık oylarınıza sunulacaktır. 

7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi : 1/73; C. Senatosu: 1/251) 
(M. Meclisi S. Sayısı: 39; C. Senatosu S. Sayı
sı : 340) (1) 

BAŞKAN — İktisadî ve Ticarî ilimler Aka
demilerinin bütçesinin maddelerine geçilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
iktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri 1974 yılı 

bütçe kanun tasarısı 

Madde 1. — iktisadî ve Ticarî ilimler Aka
demilerine 1974 malî yılında yapacakları hizmet
ler için, bağlı (A) işaretli cetvelde ve aşağıda 
gösterildiği üzere (82 869 926) lira ödenek veril
miştir. 

ödenek 
miktarı 

Lira 

Adana iktisadî ve Ticarî ilimler 
Akademisi 10 265 621 
Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi 27 771 103 
Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi 9 618 156 
Eskişehir iktisadî ve Ticarî İlimler 
Akademisi 22 807 068 
istanbul iktisadî ve Ticarî ilimler 
Akademisi 12 407 978 

Genel toplam 82 869 926 

(1) 39 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Maddeye bağlı bölümleri oku-

% 

Lira 

.111 Adana İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi .10 265 621 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Ankara İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi 27 771 103 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Bursa. İktisadî ve Ticarî Ilim-
Akademisi 9 618 156 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Eskişehir İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 22 807 068 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

115 İstanbul İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi .12 407 978 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaimi edilmiştir. 

Birinci maddeyi kabul ettiğiniz bölümleri 
ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demilerinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere, (82 869 926) lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı bölümleri oku
tuyorum. 

1$ — Cetveli 
Gelir 
türü Lira 

1 8 000 000 

650 020 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Özel gelirler 74 219 900 
BAŞKAN -~" Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz cetvelle birlikte 2 ncii mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka-
demilerince 1974 ımalî yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

Bu. cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul ed.il-
utiştir. 

Madde 6. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Aynı şekilde açık oylarınıza sunulacaktır. 

8. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/74; C. Senatosu : 1/252) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 40; (1. Senatosu S. Sayı
sı .: 341) (1) 

BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi bütçesi
nin maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe kanunu 

tasarısı 
Madde 1. — Çukurova Üniversitesine 1974 

malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (122 729 278) 
lira ödenek verilmiştir. 

(1) 40 S. Sayılı b asm ay azı tutanağın so
nuna eklidir. 
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BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim :•) 154 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri J 810 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10:5 Mediko - Sosyal hizmetler 731 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir; 

l.:35 Tıp Fakültesi 50 423 090 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

184 Ziraat Fakültesi 66 611 188 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz bölümleri ile birlikte 1 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul, edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Çukurova. Üniversitesi gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (122 729 278) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetveli okutu
yorum. 

B — Cetveli 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 10 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyen Lor... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 835 50O 
BAŞKAN — KabuL edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 121 883 078 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz cetvelle birlikte 2 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... Et
meyenler... Madde 'kalbul edilmiştir. 

Madde 3. — Çukurova Üniversitesinin 1974 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
herbirinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 

i 

I gelirin tarh, tahakkuk ve tahsiline 1974 malî yı
lında da devam olunur. 

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

Madde 4. — Çukurova Üniversitesine gelecek 
yıllar geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde göste-

J rilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, 

bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Genel Bütçe Kanununun 22, 23 
ve 25 nci maddeleri hükümleri, Çukurova Üni-

i versites'ine bağlı döner sermayeli kuruluşlar 
hakkında da uygulanır. 

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

Madde 7. — Üniversite bütçesinin fakülte 
ve okullarla ilgili programlarında yer alan pro
je ödeneklerini, Rektörlük programlarına aynı 

S unvanda aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunı^yorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihinde 

I yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

I Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği

tim bakanları yürütür. 
J . BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
j Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Aynı şekilde açık oylarınıza sunulacaktır. 

I 9. — Diyarbakır Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi: 1/75; C. Senatosu : 1/253) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 11; C. Senatosu S. Sayısı: 342) (1) 

BAŞKAN — Diyarbakır Üniversitesi bütçe
sinin maddelerine geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1) 41 S. Sayılı basmayazı tutanağın donuna 
eklidir. 
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Diyarbakır Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Diyarbakır Üniversitesine 1974 
malî yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (121989 847) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı bölümleri oku
tuyorum. 

Bölüm Lira 

248 2:00 101 Genel yönetim 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.' 

102 Destek hizmetleri 119 634 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 179 016 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen Bilimleri Fakültesi 9 308 806 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri Fakültesi 112 134 191 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul ettiğiniz bölümleri ile birlikte 1 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Diyarbakır Üniversitesinin ge
lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (121 989 847) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bağlı cetveli okutuyorum. 

B — Cetveli 
Gelir 
türü Lira 

150 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Vergi dışı gelirler 570 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 özel gelirler 121 269 844 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi kabul ettiğiniz cetvel ile bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Diyarbakır Üniversitesince 1974 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı geliiıiin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Genel Bütçe Kanununun 22, 23 
ve 25 nci (maddeleri hükümleri, Diyarbakır 
Üniversitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 5 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte 
ve okullarla ilgili programlarında yer alan pro
je ödeneklerini, Rektörlük programına aynı un
vanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Aynı şekilde açık oylarınıza sunulacaktır. 
Bugünkü programımızı bu suretle ikmâl et

miş bulunuyoruz. 
Bütçe görüşmelerine kaldığımız noktadan 

devam etmek üzere; 27 Mayıs 1974 Pazartesi 
günü saat 10,00'da toplanmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,55 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

83 NCI BİRLEŞİM 

26 . 5 . 1974 Pazar 

Saat : 10,00 

1 
.BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALAOAK İŞLER 
3 

SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X I . — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi .- 1/67; C. Sena 
tosu : 1/245) (M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Se
natosu S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974)* 

X 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/244) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sayısı : 
333) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi : 1/76; C. Senatosu : 1/254) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 42; C. Senatosu S. Sa
yısı : 343) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/77; C. 
'Senatosu : 1/255) (M. Meclisi S. Sayısı : 43; 
C. Senatosu S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi : 1/78; C. Senatosu : 1/256) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 44; C. Senatosu S. Sa
yısı : 345) (Dağıtma tarih : 15 . 5 . 1974) 

X 6. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/79; C. 
Senatosu : 1/257) (M. Meclisi S. Sayısı : 45; 
C. Senatosu S. Sayısı : 346) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis-
vonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 
1/80; C. Senatosu : 1/258) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 347) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASALISI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İŞLER 
X I . — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının reddedildiğine dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 
1/65; C. Senatosu : 1/243) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 51; C. Senatosu S. Sayısı : 332) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1974) 



— 2 
X 2. — Ankara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/68; C. Senatosu : 1/246) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 34; C. Senatosu S. Sayısı : 335) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 3. — Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/69; C. Senatosu : 1/247) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sayısı : 336) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 4. — İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi : 1/70; C. Senatosu : 1/248) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 36; C. Senatosu S. Sayısı : 337) 
(Dağıtma tarih : 15 . 5 . 1974) 

X 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1/249) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 37; C. Senatosu S. Sayı
sı : 338) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 6. — Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/72; C. Senatosu : 1/250) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 38; C. Senatosu S. Sayı
sı : 339) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 7. — İktisadî ve Ticarî İlimler Akademi
leri 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan
lıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/73; C. Sena
tosu : 1/251) (M. Meclisi S. Sayısı : 39; C. Se
natosu S. Sayısı : 340) (Dağıtma tarihi : 
15 . 5 . 1974) 

X 8. — Çukurova Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karlına Komlisyoııu başkanlıkları tezkere
leri (M. Medi-si : 1/74; C. Senatosu : 1/252) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 40; C. Senatosu S. Sayı
sı : 341) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 9. — Diyarbakır Üniversitesi 1974 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/75; G. Sena tosu : 1/253) 
(İM. Meclisi S. Sayısı : 41; C. Senatosu S. Sayı
sı : 342) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 10. —- Devlet Su İşleri G-enel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe 'kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezfeer'eleri (M. Meclisi ' : 1/81; C. Senatosu : 
1/259) (M. Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu 
S. Sayısı : 348) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 11. —• Petrol İşleri G-onel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumjhur'iyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Ko'miiısyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/82; C. Senatosu : 1/260) 
(M. Meclisi Ş. Sayısı : 48; C. Senatosu S. Sayı
sı : 349) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 12. — Orman Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe kanun tasarısı ve Bütçe Karma Koımils-
yonu raporu ile Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Kar'ma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi : 1/83; C. Senatosu : 1/261) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 49; C. Senatosu S. Sa
yısı : 350) ((Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1974) 

X 13. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1974 yılı Bütçe kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi : 1/84; C. Senatosu : 
1/262) (M. Meclisi S. Sayısı : 50; C. Senatosu 
S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 .1974) 

...>,. 



Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 4 

Ankara Üniversitesi 1974 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/68; C. Sena

tosu : 1/246) 

(Not : C. SemtaitiosM S. Sayısı : 335) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 8 . 5 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2004-1/246 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 
ilgi : 15 . 4 . 1974 gün ve 1/68 - 21 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1974 gün ve 57 nei Birleşiminde aynen ve açık 

oy ile kabul olunan Ankara Üniversitesi 1974 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Anburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : 

Açık oy neticesi (100) 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

90 
9 
1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1974 

Esas No. : 1/68, C. S. 1/246 
Karar No. : 100 

Millet Meclisi Başkanlığına 
'Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1974 tarihli ve 57 nei Birleşiminde aynen kabul 

edilen (Anikara Üniversitesi 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 





Dönem : 4 OC 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ü D 

Ege Üniversitesi 1974 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/69; C. Senatosu : 

T/247) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 336) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 8 . 5 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2005-1/247 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 
îlgi : 15 . 4 . 1974 gün ve 1/69 - 22 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1974 tarihli 57 nci Birleşiminde aynen ve açık 

oy ile kabul olunan Ege Üniversitesi 1974 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT 

Açık oy neticesi (98) 

Kabul 88 
Ret 9 
Cekinser 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1974 

Esas No. : 1/69, C. S. 1/247 
Karar No. : 101 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 17Ö4 tarihli 57 nci Birleşiminde aynen kabul 

edilen (Ege Üniversitesi 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ili
şikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 





Dönem : 4 1 ^ 
Toplantı : i M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : j n 

İstanbul Üniversitesi 1974 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/70; C. Sena

tosu : 1/248) 

(Not : C Senatosu S. Sayısı : 337) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 8 . 5 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2002-1/248 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 
ilgi : 15 . 4 . 1974 gün ve 1/70 - 28 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1974 tarihli 57 nci Birleşiminde aynen ve açık 

oy ile kabul olunan istanbul Üniversitesi 1974 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : 

Açık oy neticesi (103) 

Kabul 88 
Eet 14 
Cekinser 1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1974 

Esas No. : 1/70, C. S. 1/248 
Karar No. : 102 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1974 tarihli 57 nci Birleşiminde aynen kabul 

edilen (İstanbul Üniversitesi 1974 yılı Bütçe ıkanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 





Döniem : 4 OT 
Toplantı : l M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ö f 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1974 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/71; 

C. Senatosu : 1/249) 

(Not : C. Senatosu IS. Sayısı : 338) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 8 . 5 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2003-1/249 

Bütçe Karma Kom^yonıu Başkanlığına 

İlgi : 15. 4 . 1974 gün ve 1/71 - 25 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1974 tarihlî 57 ncî Birleşiminde aynen ve -açık 

oy ile kabul olunan İstanbul Teknik üniversitesi 1974 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT 

Açık oy neticesi (106) 

Kabul 
Eet 
Çekinser 

91 
14 
1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1974 

Esas No. : 1/71, C. S. 1/249 
Karar No. : 103 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1974 tarihli 57 nci Birleşiminde aynen kabul 

edilen (îstanlbul 'Teknik Üniversitesi 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Kanma Komisyonu 
raporu ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkam 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Burakoğlu 





Dönem : 4 0 0 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : ÖO 

Hacettepe Üniversitesi 1974 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/72; C. Sena

tosu : 1/250) 

(Not : 0. Senatosu S. iSayısı : 339) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 8 . 5 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2006-1/250 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığıma 
İlgi : 15 . 4 . 1974 gün ve 1/72 - 26 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1974 tarihli 57 nci Birleşiminde aynen ve açık 

oy ile kabul olunan Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Ariburun 
Cuımıburiyeit Senatosu Başkanı 

NOT : 

Açık oy neticesi : (95) 

Kabul 
Eet 
Cekinser 

86 
7 
2 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1974 

Esas No. : 1/72, C. S. 1/250 
Karar No. : 104 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumihuriye't Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1974 tarihli 57 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Hacettepe Üniversitesi 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma-Komisyonu raporu 
ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Burakoğlu 





Dönsem : 4 O Û 
Toplantı : i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : QU 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1974 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanltkları tezkereleri (M. Mec

lisi : 1/73; C. Senatosu : 1/251) 

(Not : 0. Senatosu IS. (Sayısı : 340) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 8 . 5 . 1974 -

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2007-1/251 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 
İlgi : 15 . 4 . 1974 gün ve 1/73 - 27 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1974 tarihli 57 nei Birleşiminde aynen ve açık 

oy ile kabul olunan İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1974 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiş 
tir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cıımihuriyot Senatosu Başkanı 

NOT 

Açık oy neticesi (95) 

Kabul 
Ret 
Cekinser 

87 
7 
1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1974 
Esas No. : 1/73, C. S. 1/251 

Karar No. : 105 
Millet Mecliöi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatoısu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1974 tarihli 57 nci 'Birleşiminde aynen ıkalbul 
edilen (İktisadî ve Ticarî İlimler Alkademiıleri 1974 yılı ıBütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma 
Komisyonu .raporu ilişikte sunulmuştur. 

Grenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkaülığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlıı 





Dönem : 4 ğf\ 
«vtatı:i M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 U 

Çukurova Üniversitesi 1974 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/74; C. Sena

tosu : 1/252) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 341) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 8 . 5 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2008-1/252 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 
İlgi : 15 . 4 . 1974 gün ve 1/74 - 29 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1974 tarihli 57 nei Birleşiminde aynen ve açık 

oy ile kabul olunan Çukurova Üniversitesi 1974 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyot Senatosu Başkanı 

NOT 

Açık oy neticesi (102) 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

89 
12 
1 

Bütçe Karana Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1974 

Esas No. : İ/74, C. S. 1/252 
Karar No. : 106 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1974 tarihli 57 nci Birleşiminde aynen fcalbul 

edilen (Çukurova Üniversitesi 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru ilişikte sunulmuştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 





Dönem : 4 / I 
Toplantı ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 1 

Diyarbakır Üniversitesi 1974 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi s 1/75; C. Sena

tosu : 1/253) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 342) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 8 . 5 . 1974 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 2009-1/253 

Bütçe Karma Komisyonfu Başkanlığına 

îlgi : 15 . 4 . 1974 gün ve 1/75 - 23 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1974 tarihli 57 nei Birleşiminde aynen ve açık 

oy ile kabul olunan Diyarbakır Üniversitesi 1974 yılı bütçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

NOT : 

Açık oy neticesi (98) 

Kabul 
Ret 
Cekinser 

84 
13 
1 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1974 

Esas No. : 1/75, C. S. 1/253 
Karar No. : 107 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 7 . 5 . 1974 tarihli 57 nci Birleşiminde .aynen kabul 

edilen (Diyaribakır Ünirersitesi 1974 yılı Bütçe kanunu tasarlısı) ve Bütçe Kanma Komisyonu rapo
ru ilişikte sumılnraştur. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı 
Sivas Milletvekili 
Ahmet Durakoğlu 




