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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İki oturum yapılan bu Birleşimde : 
1978 yılı Bütçe kanunu tasarısının. (1/52) (S. Sa

yısı : 47) görüşülmesine devam olunarak : 
Milli Savunma Bakanlığı, 
tçişleri Bakanlığı, 
a) Emniyet Genel Müdürlüğü, 
b) Jandarma Genel Komutanlığı, 
Adalet Bakanlığı ve 
Yargıtay Başkanlığı bütçeleri kabul edildi. 

22 Şubat 1978 Çarşamba günü saat 10.00'da top
lanılmak üzere Birleşime saat 21.45'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Muslih Görentaş 

Divan Üyesi 
Çanakkale 

İrfan Binay 

Divan Üyesi 
Rize 

Yılmaz Balta 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

22 . 2 . 1978 Çarşamba 

Tasarılar 
1. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa iki 

ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair ka
nun tasarısı. (1/92) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonlarına) 

2. — Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının 
çalışma sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından 
değerlendirilmesi hakkında kanun tasarısı. (1/93) 
(Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonlarına) 

3. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununun 10 ve 20 nci maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı. (1/94) (Sağlık ve Sosyal İşler ve 
Plan komisyonlarına) 

Teklifler 
1. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ile 

İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununu değiştiren 1897 sayılı Ka
nunun ek geçici 4 ncü maddesinin (c) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi. (2/523) (Plan Komis
yonuna) 

2. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ile Te
kirdağ Milletvekili Yilmaz Alpaslan'ın, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine, bazı maddelerinin kaldırılmasına ve 
bazı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkın
daki 1897 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesinin 
2 nci fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi. 
(2/524) (Plan Komisyonuna) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Recep özel'in, Ereğli 

Demir - Çelik Fabrikalarında yapılan toplu iş söz
leşmesine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. 
(7/192) | 

Genel Görüşme Önergesi 
1. —jUrfa Milletvekili Salih özcan ve 9 arkada

şının, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin sorunları 
konusunda Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 10̂ 0 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme] açılmasına ilişkin önergesi. (8/4) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mahmut Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERİ : Recep Özel (Isianbul), Nizamettin Çoban (Kütahya) 

BAŞKAN — Millet Meclisi Genel Kurulunun 113 ncü Birleşimini açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —7975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi ; 1/52; C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) (1) 

A) MİLLİ EĞtTİM BAKANLİĞİ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı üze
rindeki görüşmelere devam ediyoruz. 

Programımıza göre Milli Eğitim Bakanlığı Büt
çesiyle, bu Bakanlığa bağlı üniversite bütçelerinin gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Burada. 
Sayın Hükümet?.. Burada. 
Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversite bütçeleri üze

rinde grupları ve şahısları adına söz alan sayın üye
lerin isimlerini sırasıyla arz ediyorum : 

Grupları adına; Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Temel Ateş, yine Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına Sayın Sami Gökmen, Milliyetçi Ha
reket Partisi Grupu adına Sayın Mehmet Tahir Şaş
maz, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Galip Kaya, 
yine Adalet Partisi Grupu adına Saym Atıf Şohoğlu, 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Hasan Seyit-
hanoğlu. 

Şahısları adına, lehinde; Sayın Abdurrahman Oğul-
türk, Sayın Muammer Aksoy, Sayın Semih Eryıldız, 
Saym Mehmet Irmak, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, 
Sayın Mustafa Gazalcı. 

Aleyhinde; Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Adem 
Ali Sarıoğlu, Saym İlhan Aytekin, Sayın Mehmet öz-
utku, Sayın İsmail Hakkı Köylüoğlu, Saym İrfan 

(1) 47 S. Sayılı basmayan 17 . 2 . 1978 tarihli 
108 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Binay, Sayın İbrahim Vecdi Aksakal, Sayın Recep 
Özel, Saym Muhammet Kelleci. 

Üzerinde; Sayın Halil Karaath, Sayın Mehmet Ça-
talbaş, Saym Kemal Doğan, Sayın Mustafa Eşrefoğ-
lu, Sayın Nihat Kaya, Sayın Şener Battal. 

Görüşmelere gruplar için süre 40'ar dakikadır. Bu 
süre 2 konuşmacı tarafından kullanılabilir. 

Şahıslar adına 10'ar dakikadır ve Hükümetin söz 
hakkı 1 saat olarak sınırlıdır. 

Görüşmelere başlıyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Saym Te

mel Ateş. 
Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Ateş, grupların konuşma müddeti 40 daki

kadır. O itibarla sizin 20 dakikada bitirmeniz halinde 
diğer sayın arkadaşımız Sami Gökmen söz alacaklar, 
o da 20 dakika veya 10 dakika; yani sizden arta ka
lan bakiye müddette sayın arkadaşımız konuşacak, 
ona göre buyurun efendim. 

CHP GRUPU ADINA TEMEL ATEŞ (Ordu) — 
Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1978 mali yılı 
Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerinde Grupunı adı
na görüşlerimi belirtmeye başlarken, tümünüze en iç
ten saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

Ulusların geleceği, o ülkede uygulanan eğitim dü
zenine bağlıdır. Bu gerçeği ülkemizin ve halkımızın 
bugünkü yürekler acısı durumu açıkça ortaya koy
maktadır. Asırlardır eğitime gereken önemin veril
memesi, halkımızın böylesine geri kalmasına, ulus 
olarak başka uluslara her yönden el açar duruma düş
memize neden olmuştur. 

Birinci ve İkinci MC dönemleri ülkemiz ve özel
likle eğitim kurumlarımız; öğretmenleri, öğrencileri 
ve yöneticileriyle acı günler yaşadı. Sokakları kan ko
kan, okulları ve öğrenci yurtları düşman kampları 
durumuna düşürülen, analara babalara kanlı gözyaş-
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lan döktürülen karşılıklı sevgi ve saygı yerine gençleri
miz araşma düşmanlık tohumları ekilen, yükseköğre
nim kurumlarının çoğunun kapısına kilit vurulan, 
okulları ve öğrenci yurtları, şartlanmış bir avuç zor
ba tarafından, Devlet güçlerini de arkalarına alarak 
işgal edilen, okullarında çağdaş düşünce ve bilimsel 
tartışmalar yerine, çağdışı, bağnaz, ırkçı ve gerici or
tamlar oluşturulan bu eğitim düzeninden yeni Hü
kümet döneminde kurtulacağımız kanısıyla sevinçli
yiz, 

Sayın milletvekilleri, gençlik çağı sevgi ve umut 
çağıdır. Gençler kolay kolay öldürmezler. Ne yazık 
ki, son yıllarda insanide sevgisinden yoksun, içleri sev
gi yerine düşmanlık ve kinle dolu, egemen güçlerin 
uşağı politikacılar, gençlerimizi ve çocuklarımızı ken
di çıkarlarına araç edebilmek için, onların kutsal 
umut ve heyecanlarını sömürmektedirler. Bu sözde 
milliyetçilerin, halkımız ve gençlerimiz arasında ek
tiği bölücülük tohumlarım, yeni Hükümetin barışçı 
girişimleriyle ortadan kaldıracağına, ülkemizde ba
rış ve kardeşlik ortamının kurulacağına, sahte poli
tikacıların, sahte barış çağırılarının yakınlığım açdt-
ça ortaya çıkaracağına inanç ve güvenimizi yinelemek 
isterim. 

Yeni Hükümet, işleyen bir milli eğitim düzeni de
ğil, sorunlar yumağı olmuş bir milli eğitim düzeni 
devralmıştır. İşin acı yamysa Sayın Milli Eğitim Ba
kanının, eğitimin asd amaçlarını gerçekleştirme yeri
ne, ilk iş olarak okullarımızı okunabilir değil, hiç ol
mazsa girilebilir duruma getirme çabalarına girmek 
zorunda kalmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, CHP Grupu olarak böyle
sine bozuk bir eğitim düzeni devralan yeni Hükümet
ten ilk iş olarak şu sorunlara çözüm getirmesini bek
liyoruz : 

Yıllardır çağdaş düşünceye bağlı kaldığı, halkına 
ve öğrencilerine, çağdaş bilim ve düşünce doğrultu
sunda eğitim sunduğu için sürülen, kıyılan, ezilen, hor 
görülen, aç ve açıkta bırakılan öğretmene güven ve
rilmeli, toplumdaki saygınlığı korunmalıdır. Bunun 
sağlanması için de, eğitimin anaunsuru olan öğret
mene ekonomik olanaklar sağlanmalıdır. İlk adımda, 
Sayın Ecevit Hükümetinin bu konuda Cumhuriyet 
tarihimizin en olumlu tavnm aldığı görülmektedir. 
Son derece kısım hazırlandığı bilenen bütçede, orta 
dereceli okul öğretmenlerine, her ücretli ders saati 
için 60 lira ücret verilmesi, ilkokul öğretmenlerine ta
rihimizde ilk kez ek ders ücreti ödenmesine başlan
ması sevindiricidir, olumludur. Bu, aym zamanda öğ

retmenin, dolayısıyla eğitim çalışmalarının verimini 
artınadır. Ayrıca, ilk ve orta dereceli okul öğretmen
lerine ayrım gözetmeksizin, her. ücretli derse eşit üc
ret verilmesinin, öğretmenlerimiz arasında sürekli 
ekilmekte olan bölücülük tohumlarını silip, atacağı 
kanısındayız. 

Sayın milletvekilleri, eğitim tarihimizde büyük bir 
yeri olan, ülkemize gerçek düşünürler, yazarlar ve öğ
retmenler yetiştiren bir kurumdan, köy enstitülerin
den söz etmek istiyorum. Hemen söyleyeyim, tümüy
le Türk Ulusunun buluşu olan bu kurumlar yemden 
kurulmalıdır. Bu, ulusumuzun kısa sürede çağdaş dü
zeye ulaşması için gereklidir. Halkımızın utanç veri
ci geriliğinden kurtarılması için gereklidir. Bu kurum
lar döneminde öğretmenin kökeni köylerde» geliyor
du. Enstitülerde iş içinde, iş için yetiştirilen hu seç
kin köy çocukları, kendisine yabancı olmayan köye, 
kırsal kesime, Anadolu'ya dönüyor; çevreyi ve çevre 
yaşamını yadırgamadan çalışıyor; halkımızı üretime, 
çağdaşlaşmaya doğru çekiyor, götürüyordu. Türk top
lumunun gerilikten, yoksulluktan, bilgisizlikten ve 
çağ dışıhktan kurtarılmasını istiyorsak, köy enstitüle
ri aynı yapıda, ya da daha geliştirilmiş olarak yeni
den kurulmalıdır. Tüm yurtseverlerin isteği budur. 

Sayın milletvekilleri, savunma hakkının olmadığı 
yerde, demokrasi olamaz. Emeğiyle geçinenlerin iş
verenlere karşı yasal savunma araçlarıysa, sendika 
haklarıdır. Böylece, işçi -• işveren ilişkilerinde, güçlü 
işveren karşısında, emekçiler yaşama olanağı bulabil
mektedirler. Bu, çağımızın emeğe sağladığı en kutsal 
haktır. Ne yazık ki, ülkemizde eğitim emekçileri olan 
öğretmenlere sendika kurma hakkı verilmemiştir. Da
ha acısı, 1961 Anayasasıyla verilen bu hak, balyozcu 
yöneticiler ve Anayasa profesörlerince geri ahnmtştır. 
Bu çağdışı tutum, çağdaş dünya karşısında ülkemizi 
küçük düşürmektedir. Bugün dünyanın pek az ülke
sinde öğretmenlere sendika hakkı verilmemiştir. Ağ
zından hür demokratik rejim sözünü düşürmeyen sah
te özgürlükçüler, iktidarları dönemlerinde bu hakkı 
vermeye yaklaşmamışlardır. Bu, ulusumuz ve ülke
miz için bir yüzkarasıdır. Karanlık oyunlarım ve sö
mürü düzenlerini sürdürebihneieri için öğretmenin ve 
öğretmen harekâtının güçsüz kalmasının şart olduğu
nu bilenler, eğ'tim emekçüerine sendika kurma hak-
kmı çok gördüler. Çaiışanm işverenle hesaptaşamadı-
ğı bir iş düzem çağdaş olamaz, demokratik olamaz. 
Hele, öğretmen gibi yüce bir değer, eğitim değeri 
üreten bir kesim için bu düzen verimli okumaz. Öğ
retmene ekonomik ve demokratik özgürlüğünün sağ-
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lanması için sendika, kurma hakkının verilmesi gere
kir. tnsan haklarından ve eşitlikten yana olan yeni 
Hükümetin, eğitim emekçilerine grevli, toplu sözleş
meli sendika kurma hakkının verilmesi konusunda 
gerekeni yapacağı kanısındayız; bunu dikkatle, Özenle 
izleyeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde yılların, kabuğunu 
kalınlaştırdığı acı bir yara da, uygulanan eğitim dü
zenimizde yıllardır süregelen eşitsizliktir. Bu çağdışı 
durum, şu 3 ayrımda açıkça görülmektedir : 

1. Doğu - Batı; 
2. Kırsal kesim -• kentler; 
3. Kadın - Erkek. 
Her aydının ve yurtseverin ülkemizdeki bu acı 

gerçeği bildiği kanısındayız. Barışçı, özgürlükçü ve 
yurtsever kişilerden oluşan yeni Hükümetin bu çir
kin tabloyu değiştireceğine ve hakça bir eğitim hiz
meti ıbölüşümünü sağlayacağına güveniyoruz, inanı
yoruz. 

Eğitim olanaklarında sağlanacak hakça bölüşüm, 
yıllardır beklediğimiz iç barışı ve güvenliği de ülkemi
ze getirecektir. Bu çağda, bir ülkenin batısında he
men her yurttaşın eğitim sorunu çözülmüşken, doğu
sunda halkının büyük çoğunluğu okuma = yazmadan 
bile yoksuna, bfnlerce köyünde okul ve öğretmen yok
sa, buralar halkına ne kadar, «Sen bizdensin» dense 
Inandırılamaz ve işin acı yanı da bu halk, Devlete 
de, devlet adamına da güvenemez sayın arkadaşla
rım. 

Hükümetimiz önce doğu - batı dengesizliğini kal
dırmalıdır, beklenen barış için. 

Kentlerle kırsal kesimler arasında da bu dengesiz
lik görülmektedir. Devlet hizmetlerinin tümünde ol
duğu gibi, eğitim hizmetlerinin de kentlere, özelikle 
büyük birkaç kente yığılması, bu kentlerde nüfus yı
ğılmasına ve çeşitli toplumsal sorunların çoğalmasına 
neden olmaktadır. Hükümetin, eğitim hizmetlerini 
kırsal kesime yayarak bu sorunu da çözeceğine inanı
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, kadınlarımız, çocuğa ve yu
vaya en yakın varlıklar olan kadınlarımız da ne ya
zık ki eğitim olanaklarından yeterince yararlanama
maktadırlar. Özellikle kırsal kesimlerde kadınlarımız 
okuma » yazma olanaklarından bile yoksundurlar. 
Çağımızın çok çok gerisinde bırakılmış bir ananın 
elinde çağdaş insanlar yetişmesi olanağı var mıdır de
ğerli arkadaşlarım? 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde yıllardır süregelen 
çarpık, halka karşı eğitim düzeninin bir başka acı 

yanına değineceğim: Ülkemizde hemen her türden 
her derecede okullar açılmıştır arkadaşlar. Ancak, 
yukarıda da belirtildiği gibi, amaç, halkın uyanması, 
aydınlanması, çağa açılması değil, sermayeye gerekli 
işgücünü yetiştirmektir. İşbirlikçi burjuvazi okul aça
caktır arkadaşlarım; hekime, teknik elemana, öğret
mene, fabrika yöneticisine,, yetişmiş işçiye ihtiyacı 
vardır da ondan. Örnek olmak üzere sağlık hizmet
lerini ele alalım. Toplumumuzun gelirinin büyük bir 
bölümünü paylaşan mutlu azınlığın yaşadığı kentler
de sağlık olanaklarının bolluğu, söylediklerimizin açık 
birer belirtisidir. Bu kurumlarda yalnız bizim mutlu 
azınlığımız değil, Ortadoğunun petrol kralları da ba
şarıyla bakım görmektedir. Buna sevinelim mi, üzüle
lim mi? Sevmemeyiz değerli arkadaşlarım. Çünkü 
doğu illerimizde hastanelerde tek hekimi bile zor bu
luyoruz. Böylesine adaletsiz bir bölüşüm sevinç değil, 
üzüntü vermelidir tümünüze. 

Burjuvadan artarsa, kıra, köye hizmet giden bir 
toplumda haksızlık vardır, halka karşı tutum vardır. 
Ecevit Hükümetinin bu toplumsal yaramızı da sara
cağına inanıyoruz, güveniyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet tarihimizin hiç
bir döneminde halkımızın dinsel inançları bugünkü 
kadar sömürülmemiştir. Bugün dinsel sömürü ülke 
düzeyine, okullaşarak yayılmıştır. Siyasal yaşamlarım 
halkımızın dinsel duygularının sömürülmesine bağla
yan partiler ve onların yöneticileri, her türden inanç
sızlarını ve her türden tutarsızlıklarını kapatabilmek 
için dindar görünmektedirler. Bunlar inançsızdırlar, 
tavırları ve tutumları yapmadır. Soruyorum; Erfoa-
kan'a, Demirel'e, Türkeş'e soruyorum^ bu türden 
okulların açılmasında yarış eden politikacılara soru
yorum; hangisinin çocuklarından, yeğenlerinden, kar
deşlerinden, yakınlarından biri olsun bu okullara gön
derilmektedir? Yoktur sayın arkadaşlarım. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — O zaman 
okul açılmasın. 

TEMEL ATEŞ (Devamla) — Onların çocukları, 
yakınları, özel okullar, yabancı ülkeler varken, gider 
ve imam - hatip okulunda okuyabilirler mi? (CHP 
sıralarından alkışlar). 

AHMET SAYIN (Burdur) — Ecevit hangi okul
da okudu? 

TEMEL ATEŞ (Devamla) — Peki kim okuyacak 
bu Okullarda arkadaşlar? Yoksul çocuktan elbette ar
kadaşlarım. Ne olacaklar bunlar? Cenaze yıkayıcı 
olacaklar arkadaşlar. (Gürültüler) Türkeş'lerin, De-
mireî'Ierin, Erbakan'ların yakınları böylesine soğuk, 
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yollan varken, TIR işletmeciliği varken böyle soğuk 
(böylesine kazançsız işlere hiç hazırlanır mı? Devlet 
kasasından, yaşından çok milyonlar vuran, vurma 
işlere hiç bu evlatlar yaklaştırılır mı? 

Sayın milletvekilleri, eğitim düzenimiz, yıllardır 
sömürenler ve sömürülenler oluşturma işlevini sür
dürmektedir. Okutamadıgımız, kendi için işleyen okut 
götüremed iğimiz milyonlarca insanımız, ortaçağ ka
ranlığında, devlet eliyle sömürünün kucağına itilmiş
tir. Götürdüğümüz eğitim düzeniyle de işadamı de
ğil, kapıkulu yetiştirdik yıllardır. Bunun ötesinde, he
men her derecedeki okullarımızda, sözde milliyetçilik 
duygularıyla şartlandırılan ye kendileri gibi düşün
meyenleri alnından kurşunlayarak kadar canavarlaş-
tırılan gençlerin yetiştirilmesi vardır arkadaşlarım. 
özellikle eğitim enstitüleri bu yapıda gençlerin açık 
işgali altındadır. İlk işin, -. altım çiziyorum, ilk işin -
Okullarımızda eğitimi değil, güvenliği sağlama olduğu 
gerçeğinden harekete geçen Sayın Milli Eğitim Baka
nından bu soruna en kısa zamanda çözüm getirmesi
ni içtenlikle bekliyoruz. 

AHMET SAYIN (Burdur) —Okulları kapatarak 
mı? 

TEMEL ATEŞ (Devamla) — Okulları kapatmak 
zorunda katmıştır Hükümet. İşgali kaldıracağız ve 
özgürlükçü birer yuva olarak açacağız orayı. (CHP 
sıralarından alkışlar). 

Sayın arkadaşlar, eğitim düzenimiz ve eğitim ku
rumlarımız üzerinde yıllardır oynanan oyunlara Ve 
kundaklara son verilmelidir artık. Hükümetin önünde 
bundan güncel, bundan ivedi bir sorun yoktur. Çün
kü ülkemizdeki barış ve özgürlük ortamını bozanlar, 
okullarımızda, yurtlarımızda yuvalanmıştır. Geleceği
mizin insanları buralarda zehirlenmektedir. Ekono
mik ve sosyal kalkınmamızın, beklenen barış ve öz
gürlük ortamının kurulmasının tek koşulu budur. 

Eğitim düzenimiz, çocuklarımız, kazanç kaynağı 
yapılmamalıdır arkadaşlarım. Özellikle büyük kentle
rimizde çığ gibi çoğalan özel dersaneler ve özel okul
lar sömürüsünü sürdürmektedir. Hem de açıkça yük
sekokullara giriş için garanti ilanı vererek, soru sata
rak. Bugün, üniversite sıralarında başarı gösterme yo
lunun falanca özel dersaneden geçtiği kanısı yaygın
laşmaktadır ülkemizde. Bu dersaneler ve özel okullar 
derhal kapatılmalı, tüm öğrencilerimize eşit olanak 
tanıyan devle* kurslarıyla bu boşluk doldurulmalıdır. 
Böyle olmazsa, yoksul zeki çocuklarımız, - altım çi
ziyorum - böyle olmazsa, yoksul zekL çocuklarımız 
yine başarısız, varlıklının yetersizleri ise üniversite öğ
rencisi olacaktır ileride. 

Ayrıca, Batı emperyalizminin ülkemizdeki kara-
kolları olan yabancı okullar en kısa zamanda kapa
tılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde uygulanan çağ 
dışı eğitim düzeninin, halka karşı yanını oluşturan 
etkenlerden biri, eğitim programları ve ders kitapları
dır. Her iki MC döneminde, sözkonusu programlar
da çağdaş ne varsa çıkarılmış; Atatürk ve devrim
lerine açıkça karşı çıkılmıştır. Eğitimde insan ve ya
şam sevgisi verme yerine; ırkçılık, kafatasçılık, sa
vaş ve ölüm girmiştir programlara ve ders kitapları
na. 

Savaş kışkırtıcılarının ve ülkemizdeki uyanışı çı
karlarına karşı görenlerin oluşturdukları bu ortam, 
ders kitaplarında daha (belirgin görülmektedir. Ülke
mizde barış isteyenlerin, özgürce tartışılan, kardeşçe 
ve çağdaş bir eğitim düzeni isteyenlerin bu ters gi
dişe karşı çıkma savaşma katılmaları gerekmektedir. 
Bu kısa zamanda yeni Hükümet, eğitim programla
rı ve ders kitaplarındaki çağ dışı, şoven, bilimsel ve
rilere ters yapıyı değiştirmeli, bunu sağlamak için 
de tek tip ders kitabı hazırlatma yoluna gitmelidir. 
Yineliyorum : Hükümet, en kısa zamanda eğitim 
programları ve ders kitaplarındaki çağ dışı, şoven, 
bilimsel verilere ters yapıyı değiştirmeli, bunu sağla
mak için de tek tip ders kitabı hazırlatma yoluna 
gitmelidir. 

BAŞKAN — Sayın hatip, 22 nci dakikadasınız, 
Sayın Sami Gökmen Bey konuşacaksa lütfen topar
lamanızı rica edeceğim. 

TEMEL ATEŞ (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, bugüne kadar eğitim düzenimiz planlamadan 
yoksundur. Ne için, ne kadar insan yetiştireceğimizi 
saptamadık. Öyle ki, bin bir güçlükle yükseköğreni
mini tamamlayan gençlerimiz diplomalı birer işsiz
dir bugün. Yüz binlerce gencimizi üniversite ve yük
sekokul kapılarına yığan eğitim düzenine artık son 
verilmelidir. Bunun için de, iş için eğitim düzenine 
gidilmeli, yükseköğretim ekmek kapısı olmaktan 
kurtarılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetimiz özgürlükçü 
demokrasiye içtenlikle inanmıştır. Bu nedenle, ulusu
muzun geleceğini yönlendirecek olan eğitim düzeni
mizin demokratikleştirümesinde gerekeni yapacağı 
kanısındayız. 

Bunun anlamı şudur arkadaşlarım : Eğitim hiz
metleri azınlığın yararına değil çoğunluğa dönük ol
malıdır. Eğitim yönetimi tepeden inme işlememen", 
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öğrenciler yönetime katılmalı, eğitim emekçileri ken
di yöneticilerini kendileri seçmelidir. 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen toparlayın efen
dim, diğer arkadaşınıza da lütfen söz hakkı bırakın. 
Zannederim Sami Gökmen Bey de konuşacak. 

TEMEL ATEŞ (Devamla) — Konuşacak efen
dim. 

Yurt dışında bulunan yüz binlerce işçimizin ço
cuklarının eğitim sorunu da ayrı bir yaradır. Milli 
Eğitim Bakanı derhal yurt dışındaki militan sahte 
öğretmenleri yurda çekmeli, gerçek öğretmenleri ve 
yöneticileri yurt dışına, çocuklarımızın başına gön
dermelidir. 

ADEM ALİ SARIOGLU (Kocaeli) — TÖB -
DER'den bahsediyorsun değil mi? 

TEMEL ATEŞ (Devamla) — Ecevit Hükümeti
nin öğretmene daha gerçekçi yaklaştığını görüyoruz. 
Eğitim emekçilerine yeni ekonomik olanaklar sağlan
ması, öğretmenler arasında ekilen bölücülük tohum
larını, ayrıcalığı kaldırarak birliği sağlama yoluna 
gidilmesi sevindiricidir. 

Bu nedenle Hükümete, Sayın Milli Eğitim Baka
nına, değerli katkıları olan Bütçe Karma Komisyonu 
Başkan ve üyelerine ve diğer görevlilere öğretmenler 
adına yürekten teşekkürü bir borç bilirim. 

Ülkemizde barış istiyorsak, çağdaş bir toplum ya
ratmak istiyorsak sokak savaşlarına, kardeş kavga
larına, yoksulluğa, geriliğe, sömürüye son vermek; 
ülkemize barışı ve özgürlüğü getirmek istiyorsak 
eğitim düzenimize hakça ve halkça bir biçim ve iş
leyiş kazandırmalıyız. 

Bu arada şunu da belirteyim değerli arkadaşla
rını; kamu görevlilerinin sırtına bir kambur gibi Dev
letçe yüklenen ve özellikle öğretmen kesimini ağır 
yükler altında bırakan MEY AK sömürüsüne bu Hü
kümet dönemkide son verilmelidir. Eğitim düzenimi
zi böylesine yozlaştıran, halkımızı ve gençlerimizi 
düşman kamplara bölüp savaştıran, emperyalizmin 
ve yeıü işbirtikçilerinin uşaklığım yapan tüm sorum
lulardan hesap sorulmalıdır. 

Şunu bilmelidir herkes, bu ülkede kimsenin yap
tığı yanma kalmaz. 

Sözlerimi bitirirken 1978 yılı Milli Eğitim Ba
kanlığı bütçesinin ülkemize ve halkımıza yararlı ol
masını diler, tümünüze yeniden saygılar sunarım. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateş. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına ikinci ko

nuşmacı Sayın Sami Gökmen, buyurunuz efendim. 

Sayın Gökmen, konuşma süreniz 15 dakikadır 
efendim. Çünkü sayın arkadaşınız 25 dakikasını kul
landılar, ona göre rica ediyorum. 

CHP GRUPU ADINA SAMİ GÖKMEN (Muğ
la) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Milli Eği
tim Bakanlığımızın ve üniversitelerimizin değerli tem
silcileri; üniversiteler bütçesi üzerinde CHP Grupu-
nun görüşlerini açıklamak üzere söz atmış bulunuyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, üniversiteler, ülkenin sosyo-
politik yaşamına, ürettiği kültür, yarattığı değer, plan 
ve programları ile de büyük bir etki yaparlar. Bu 
nedenle üniversiteler gerçeklerin savunucusu, yeni 
gerçeklerin sürekli izleyicisi, doğmanın karşıtı, top
lum değerlerinin koruyucusu ve geleceğe yol göste
ricidir. 

Yenileştirici, ilerletici ve araştırıcı bir eğitim, olum
lu ve yararlı bir emektir. Kısaca eğitimin amacı, ül
kesinin koşullarını geliştirici, ileriye götürücü ve bu
nu sağlamak için de araştırıcı ve bilimsel düşü
nebilme yeteneğinde uzman kişiler yetiştirmek. 

Üniversitenin bu işlevi ancak özerk bir ortam 
içinde gerçekleşebilir. Bu nedenle gruptunuz, üniver
sitelerin Anayasamızın 120 nci maddesinde öngör
düğü özerklik çerçevesinde çalışmasını zorunlu bul
maktadır. Üniversitede her türlü bilimsel temel olan 
fikirler söylenebMmeM, her türlü bilimsel düşünme ve 
uygulama yöntemleri uygulanabîlmeKdir. Ancak bu 
şekilde üniversite yeni kültür değerleri üreten bir ku
rum olabilir. Bunun dışında bir üniversite, toplumun 
gelişmesini engelleyen, tutucu bir kurum olarak ka
lır. Halkından ve çağından kopar, 'hâkim sınıfların 
kültürel değerlerini yansıtan ve öğreten dogmatik bir 
yapıya bürünür. 

Sayın milletvekilleri, bu açıdan Türkiye'de yük
seköğretim halkın ve hükümetlerin sürekli ilgisini 
çekmiş, özellikle Cumhuriyet döneminde ülke çapın
da tartışmalara konu olmuştur. Yükseköğretim ala
nında birkaç kez reform yapma gereksinmesi duyul
muş, bu çabalar 1973 Temmuzun'da çıkan yeni ya
saya rağmen hâlâ hedefine ulaşamamıştır. 

1977 - 1978 öğretim yılında, 300 bin dölaymda 
gencimiz yükseköğretim kurumlarında öğretim gör
mektedir. Buna karşın bir bu kadar gencimiz de yük
seköğretim kurumlarının kapısında beklemektedir. Bu 
durum kanımızca olumlu bir gelişme değildir. Sayı
sal çokluk, bir yandan eğitim sistemi içerisinde yük
seköğretim için öngörülen piramiti yükseltecek; fa
kat öte yandan insan gücü ihtiyacını olumsuz yönde 
etkileyecektir. Öte yandan bu çokluk sağlıklı bir geliş-
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me değil, sağlıksız bir büyüme niteliğindedir. Yüksek
öğretimdeki verim düşüldüğünün ye dolayısıyla aşırı öğ
renci birikiminin baş soramsulu hiç kuşkusuz bu ku
rumlara yapılan faşist saldırılan destekleyen, öğrenim 
özgürlüğü ve can güvenliği sağlayamayan tutucu hükü
metlerdir ve en başta Birinci ve İkinci Cephe İktidarla
ra!». öğrencilerin boşuna harcanan yıllarının, halkı
mızın cebinden boşa harcanan milyarlarca liranın ve 
üniversite içinde akıtılan kanların, ölen gençlerin he
sabı elbette bu kürsüde» sorulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi 'konuya başka bîr açı
dan bakalım; yükseköğretime geçişlerde bölgelerara-
sı dengesizlikler vardır. Doğu ve Güneydoğu bölgele
rimizden ve küçük yerleşme birimlerimizden gelen 
yoksul gençlerimizin, seçme ve yerleştirme sınavların
da başarılı olduklarını Söylemek bizim için gerçekten 
utanç verici olmaktadır. Özel dersaneler yoluyla eği
lim soygunculuğu alabildiğine devam etmektedir. Ba
sında, reklam niteliğinde yayınlanan üstelere bakınız, 
yükseköğretime giden yolun, sözünü ettiğimiz bu özel 
dersaneden geçtiğini acı da olsa göreceksiniz. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden, yetişme ola
nakları yönünden farklı grupları bir arada değerlen
dirmek esasına dayanan bugünkü sınav sistemi, daha 
çok, maddi gücü iyi olanların lehine işlemektedir. Sı
navın herkese açık olmasını fırsat eşitliği gibi düşün
mek gerçekçi değildir. Türkiye koşullarına göre çok 
yanlıştır. Üniversiteye girişte uygulanan bu çarpık 
sistemi daha çarpıcı bir örnekle vurgulamak istiyoruz. 

Geçen öğretim yıllarından birinde yapılan üniver
siteye giriş sınavında toplam puana göre ilk 10 sıra
yı alan liselere dikkatinizi çekmek istiyorum: İstanbul 
Erkek Lisesi, İstanbul Alman Lisesi İstanbul Fransız 
Erkek Lisesi, İstanbul Bebek Amerikan Koleji, İs
tanbul Kadıköy Koleji, Konya Koleji, İstanbul Ga
latasaray Lisesi, İzmir Amerikan Kız Koleji, Darüş-
şafaka Lisesi ve İstanbul Avusturya Erkek Lisesi. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Robert 
Koleji. 

SAMİ GÖKMEN (Devamla) — Sayın milletve
killeri, bunların ilk göze çarpan özelliği, çoğunluğu
nun İstanbul'da bulunması ve yine çoğunun yabancı 
liseler olmasıdır. 

Şimdi bh* de, toplam puana göre en sonda yer 
alan liselere dikkatinizi çekmek istiyorum. En sondan 
geriye doğru başlıyorum: 

Adana Kozan Lisesi, Muş lisesi, Kars Lisesi, 
Kayseri Akşam Lisesi, Tunceli Kalan Lisesi, Artvin 
Lisesi, Van Lisesi, İzmir Ticaret Lisesi, Alanya Li
sesi ve Erzincan Akşam Lisesi. 
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| Sayın milletvekilleri, bunun senanda ne oluyor? 
Bunun sonunda olan şudur: Sosyoekonomik yönden 
çok gehşauş bölgelerdeki liselerden mezun olan var
lıklı aile çocukları, daha çok, tercihlerinin üc sıraların
da yer alan, yüksek itibarlı, bol kazançta ve istikbal 
vaateden öğretim kurumlarının Üstelerinde rahatça is
tedikleri fakültelere kapağı atacaklardır. 

Sosyoekonomik yönden daha az gelişmiş, ya da 
gelişmemiş, geliştirilmemiş bölgelerdeki «seterden me
zun olan gençlerimiz, dar gelirli aile çocukları, bu sı
navda yeterince puan tutturamadıklarından tercihleri 
arasmda son şuralarda yer alan, yani daha az rağbet 
gören öğretim kuramlarının listelerinde belki yer ala
bilecekler belki de hiç başarı gösteremeyerek siste
min dışına atılacaklardır. 

I Bir sanayici çocuğuna göre, üniversiteye girme 
şansı, bir çiftçi çocuğunun 35 katıdır ve bunun adı
na objektif yarışma denecek; fırsat esirliği denecek, 

I sosyal adalet denecektir ̂  

I Üniversitenin başında olanlar, içinde ve dışında 
olanlar, üniversiteden sorumlu olanlar ve olmayan
lar; bu Sistem adaletli değildir. Bu sistem belli bir gru-
pa ve zümreye hizmet etmektedir. Bu sistem gerçekçi, 

I güvenilir ve objektif değildir. Bu sistem, öğrencilerin 
belli alanlara olan ilgi ve yeteneklerini dikkate ağna
maktadır. Bu sistem, ülkemizin insan göçü gerektirimi 
de dikkate atmamaktadır* 

I Sayın milletvekilleri, ülkemizin geleceğine söz sa-
I hibi olacak gençlerimizin meslek seçimini birkaç saat-
I lik bir sınava, kadere ve şansa terk edemeyiz. 

I Bu açıdan, Hükümetin bu konuya köklü bir çö-
I züm getirebileceğine, yükseköğretim kurumlarımızın 
I da konuya bu açıdan bakarak, Hükümetle sağlıklı bir 
t diyalog içine gireceğine inanıyorum. 

I Bunun için, Dokuzuncu Milli Eğitim Şûrasında 
I öngörülen çerçeve içinde, ortaöğretim ve mesleğe, iş 
I alanlarına öncelik tanıyan programlara gidilmesini, 
I ortaöğretim kurumlan arasındaki öğretmen, ders araç 
I ve gereçleri yönünden yıllardır süregelen dengesizhlk-
I leri giderici çalışmalara başlamasını zorunlu bulmak-
I tayım. 
I Varlıklı aile çocuklarına yüksek imtiyaz tarayan 
I ve eğitimi bir çıkar aracı olarak kollanan ezel dersa-
I nelerin mutlaka kapatıbnasım bekliyoruz. Bunun ye-
I rine, eğitim olanakları yönünden geri bn-akıüntş böl-
I gelerimizdeki gençlerimizi, üniversite sınavlarına daha 
I iyi hazırlayabilmek İçin devletçe parasız kurs acıkna-
( smı öneriyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, şimdi biraz da üniversitenin 
içine girelim. Üniversitelerimiz görünüşte moderndir; 
fakat uzun yıllar ortaçağ niteliğini taşıyan bir yapıya 
sahip olmuşlardır. Çoğu fakültelerde bin, biribeşyüz 
öğrenciden oluşan sınıflara büyük bir anfide, öğretim 
üyesi tarafından konferans verilmektedir. Öğrenciler, 
özellikle klasik üniversitelerde, dersin hocası tarafın

dan yazılmış olan ve öğrencilerin satın almak zorun
da bulundukları bir tek kitaba ve teksire bağlı kal
maktadır. 

Öğrenciler ne yazık ki, bu bilgileri ile sınavlarda 
sorulan sorulara ancak cevap aktarabilmekte; fakat 
yeni sentezler yaparak problem çözmeye yöneleme-
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, üniversitelerimiz zaman za
man kendi kabuğuna çekilmiş; geçmiş dönemlerde ne 
hükümetle, ne de iş çevreleri ile günümüzün gerek
tirdiği biçimde bir işbirliği içine girebilmiştir. Oysa, 
halka kapalı üniversite, toplumsal bağnazlıkla savaşa-
maz. Bir yerde kendisi de bağnazlasın Akademik üs
tünlük, her şeye yukarıdan bakış, halkın sorunların
dan kopuş, üniversitelerin sanayileşmede ve ulusal 
kalkınmada etkili olmasını son derece güçleştirmiştir. 

Üniversitenin bu duruma gelmesinde, karşımıza 
çıkacak ilk sorumlu, geçmiş tutucu hükümetlerdir. 
Malthus'un dediği gibi, «Siyasal sistem, ister demok
ratik olsun, ister otoriter olsun, eğitimin başarılı ya da 
başarısız olması mümkündür.» Fakat, yetersiz bir 
hükümetin elinde eğitimden fazla bir şey beklenemez 
ve beklenemedi. 

'Sayın milletvekilleri, yıllardır bu kürsüde yüksek
öğretim sorunlarına çözüm arayan, bizim çizdiğimiz 
bu tablonun benzeri tablolar çizilmiş, alınacak önlem
ler tartışılmış, kararlar alınmıştır. 

Görüşümüz odur ki, yine de kısır döngünün dışı
na çıkılamamış, her geçen gün aşılması güçleşen dar
boğazlar yaratılmıştır. 

İşte, 1978 yılına giriyoruz; 1978 yılına da, can 
güvenliği, öğrenim özgürlüğü olmadığı için, öğrenim
lerine ara verilmiş, sayısı 18'e ulaşsa da öğretim üye
si yokluğundan öğretime devam edilememiş, yasal 
boşlukları zamanında gideremediğimizden çok gerekli 
günlük işleri bile yürütmekte güçlük çeken, önünde yı
ğılmış 100 binlerce gencin umutla baktığı ve en acı
sı özgürce düşünmenin ve bilimsel gerçekleri ortaya 
koymanın bedeli olarak kanların akıtıldığı üniversite
lerle giriyor. 

Bu tablo iç açıcı değildir, bu tablo ulusumuzun 
beklediği ve hakkı olan tablo değildir ve ne yazık ki, 

bu tablo çağdaş değildir. Çağdaş üniversitede anarşi 
olmaz fakat Türkiye'de bunlar olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, 1968'de boykot ve yürü
yüşler... 

«Sokaklar yürünmekle aşınmaz» diyor devrin 
Başbakanı. Aşınmadık neresi kaldı? Ne sokak kaldı, 
ne üniversite kaldı, ne devlet kaldı. Devletin anadirek-
leri aşındı ve doğrudur, geriye bir enkaz kaldı. 

Evet, 1968'de boykot, 1969'da işgal, 1971'de ölüm. 
Bugün daha daha kötü bir tablo ile getirdiniz üniversi
teleri Türkiye'ye. Bugün en önemli olan konu; ölüm 
de değil, toplumun bütün bireylerinin can güvenliği 
tehlikesi ile karşı karşıyayız. (AP sıralarından gürül
tüler.) 

Sayın milletvekilleri, nereden nereye geldik? İşte 
Türkiye, işte üniversite, işte yüksekokullar. Üniversite 
öğrencisinin elinden kalemi defteri alındı, zincir veril
di, bıçak verildi, tüfek ve bomba verildi. Hele, eğitim 
enstitüleri silahlı zorbaların karargâhı oldu, silah de
posu oldu... 

BAŞKAN — Sayın hatip, 2 dakikanız kaldı. 

SAMİ GÖKMEN (Devamla) — ... Oribinierce öğ
renci açıkta kaldı, binlerce öğretmen sürüldü. En yük
sek yargı organlarından yasal haklarını alanların bile 
hakları geri verilmedi. Öğretim ve öğrenim hakları çiğ
nendi; açık açık yönetmelikler çiğnendi, yasalar çiğ
nendi ve Kanunu Süleyman'dan 400 yıl sonra kanun
suz Süleyman yaratıldı. (AP sıralarından, «Ooo, Al-
lab Allah» sesleri.) 

Sayın Milletvekilleri, bu devir kapanmıştır. 
CHP Grupu olarak inancımız odur ki, Anayasa 

ve yasalar geçerli kılındıkça, siyasal partilerimiz 
gençlerimizi siyasal tutkularına alet etmedikçe, kapı
larında güvenlik kuvvetleri nöbet tutmaksızın öğre
nim ve öğretim özgürlüğü sağlanacaktır. Bu konuda 
Hükümetin kararlı tutumu vardır, Grupumuz sonu
na kadar bu kararlı tutumu destekleyecektir. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Okulları 
kapatarak mı? 

SAMİ GÖKMEN (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, CHP Grupu, Hükümet, üniversitelerin yurdun 
her bölgesine yaygınlaştırılması konusunu benimse
mektedir. Ancak, geçmiş dönemlerde olduğu gibi, yal
nızca üniversite açtım deyip geçinmeyi, bir müdür bir 
mühür politikasını da çok zararlı ve tehlikeli bulmak
tadır. CHP Grupu, bu yoldaki girişimlerde gerekli 
öğretim görevlisi ve araç, amaç sorunlarının önemle 
üzerinde durulmasını, plan program çerçevesi dışına 
çıkılmamasını gerekli görmektedir. 
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MUHAMMET KELLECÎ (Amasya) — Milli Eği
tim Bakanına bir kırmızı plakalı araba, okulları da 
kapatırsınız olur biter. 

SAMİ GÖKMEN (Devamla) — CHP Grupu ola
rak, üniversitelerimize yeterince öğretim üyesi yetiş
tirilmesini ve kelleyi koltuğa alarak kürsüde görev ya
pan öğretim üyelerimizin maddi ve moral durumları
nın iyileştirilmesini beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, üniversitelerimizde kapasite 
artırılması gerektiği konusu üzerinde çok konuşulmuş; 
fakat verim ve kaliteyi düşünmeden kapasite artırılma
sı konusunda gerçekçi bir araştırma yapılıp önlemleri 
alınmamıştır. 

Hükümet programında bu konunun ele alınacağı
nı açıklayan görüşü bütün G'rupumuzca destekliyo
ruz^ 

Halkımızın yarısına harfleri bile öğretememişken, 
üniversite kapılarına yüzlbinlerce öğrenci yığılmışken 
ve hele dünya, bilim ve teknik alanında adımız geç
mezken, Türkiye üniversitelerinin kapılan saat beşte 
kapanmaz, ışıkları söndürülemez. Özellikle tıp ve mü
hendislik gibi ülkemizin en çok gereksinme duyduğu 
sağlık ve teknik alanlarda kapasite artırılmasına, ağır
lık verilerek, yükseköğretim kurumlarında bina, araç 
ve gereçle öteki olanakların çift öğretim sistemine 
göre kullanılmasını yararlı buluyoruz. 

Sayın milletvekilleri, üniversite yasalarını tek tek 
ele almak yerine, yükseköğretim bütünlüğü, özerklik, 
yönetime katılma ilkelerini kapsayan ve yükseköğ
retim kurumlarımızın öğretim üyesi, mali sorunlarım 
çözümleyecek bir yükseköğretim çerçeve yasasının bîr 
an önce hazırlanması ve yasalaşması gerektiğine ina
nıyoruz. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde genel kurallar 
ve çerçeve içerisinde ivedi olarak ele alınmasını zo
runlu gördüğümüzü açıklamak istiyoruz. Adapte bir 
vakıf düzeninin ve güvencesiz öğretim görevliliğinin 
sakıncalar doğurduğu ortadadır. 

Sayın milletveküleri, bu nedenle Türkiye'de üni-
versîter eğitimin ancak ve ancak Anayasamızın 120 
nci maddesine uygun özerklik ve ilke sistemi içinde 
oluşup gelişeceğine inanıyoruz. Sözlerimi bağlarken, 
görüşlerimizin temel noktasını belirtmek istiyorum. 

Görüşlerimizin genel çizgileriyle Hükümet Prog
ramında yer almasından memnuniyet duyuyoruz ve 
yine inanıyoruz ki, Hükümetin kararlı tutumu üniver
site İçinden anarşiyi söküp atacak, oraya can güvenli
ğini, barışı ve özgür düşünceyi getirecektir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına üniversite, 
akademi ve yüksekokullar bütçesinin bu kurumlara ve 
ulusumuza verimli sonuçlar getirmesini diler, Yüce 
Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Gökmen. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Saym Meh

met Tahir Şaşmaz; buyurun efendim. 
Saym Şaşmaz, konuşma süreniz 40 dakikadır efen

dim. 
MHP GRUPU ADINA MEHMET TAHİR ŞAŞ

MAZ (Elazığ) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve
killeri, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına 1978 
yılı Milli Eğitim Bütçesi hakkındaki görüşlerimizi arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Modern cemiyetlerin yaşama,' gelişme ve yüksel
mesi, her şeyden önce cemiyeti teşkil eden fertlerin 
teker teker bilgili, kabiliyetli, iyi ahlaklı ve çalışkan 
olmalarına »ağlıdır. Vatanın asıl sahibi ve her türlü 
enerjinin temel kaynağı olan insan unsuru, gerektiği 
ölçüde ele alınıp yetiştirilmezse, bugünün feza çağında 
milletlerin hayatiyet ve varlıklarını muhafaza etme
leri mümkün değildir. 

İnsan unsurunu ilmi şekilde ele alan, işleyen, on
ları yetiştirip şahsiyet ve meslek sahibi yapan meka
nizma da eğitim sistemi olduğuna göre, milletimize 
hizmet arzusu ile onun idareciliğine talip olanların, 
eğitim meseleleri üzerinde çok geniş ve derin bir araş
tırmaya girmesi, bu konuda zihin yorması gerekmek
tedir. 

Bugün Türk eğitim sisteminin tepeden tırnağa bo
zuk olduğunu kabul etmeyen yok gibidir. Ancak, ço
ğumuz bu bozukluğun ne mahiyeti, ne de sebepleri 
üzerinde düşünmemişizdir. Kimimiz yalnız şikâyet ve 
feryat etmekle, kimimiz de elle tutulacak kadar belli 
olan aksaklıklara sadece anlık çareler bulmakla ye
tindiğimiz için, sistemdeki hastalık gittikçe artmış ve 
müzminleşmiştir. Milli eğitim teşkilatını kuruluş ga
yesine uygun ve iyi bir şekilde işletmek istiyorsak, ön
ce onun aksayan noktalarını tespit etmek, sonradan 
bu aksaklığı meydana getiren sebepleri bulmaya ça
lışmak gerekir. Türk milli eğitiminde atılmış olan 
yanlış adımlar, varılması gereken asli hedeften her 
gün biraz daha uzaklaşarak günümüze kadar devam 
edegehniştir. Ayrıca, devleti ayakta tutan esas mües
seselerin temeli de eğitim üzerine kurulduğu için, bu 
merkezdeki bozukluk derhal cemiyetin bütün nokta
larına menfi şekilde tesir etmiştir. Bugün de sık sık 
şikâyet ettiğimiz birçok bozukluklar, doğrudan doğ
ruya değilse bile, dolaylı şekilde eğitim sistemimizin 
sakatlığından ileri gelmektedir. Öyle ise, milletimizin 
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ayakta kalmasını sağlamak azmindeysek, hemen eği
tim sistemimizi gözden geçirip, ta baştan beri işlen
miş olan hataları düzeltme gayretine koyulmalıyız. 

Hükümetten ve Sayın Milli Eğitim Bakanımızdan, 
milli eğitimimizi bu çıkmazdan kurtarmalarım, özü
müze uygun Türk milli eğitimi haline getirmelerini 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak talep ediyoruz. Ya
bancı ideolojilerden arındırılmış bir milli eğitimin vü
cuda getirilmesi hususunda şayet böyle bir gayrete 
girişilirse kendilerine yardımcı ve destekçi olacağımı
zı vaat ediyoruz. 

Milli eğitim sistemimiz, kurulduğu yıllardaki özel
liklerini hep muhafaza etmiştir. Kusurlarını düzeltecek 
yerde, tam tersine, her geçen yıl meziyetlerinden sıy
rılmış ve eski kusurlara yenisini ekleyerek tam bir çö
küş noktasına gelmiştir. Tekâmül edemeyen organiz
maların yaşamayacakları bir fizik kanunudur. O hal
de, bizim bugünkü eğitim sistemimizden, millet ve 
memleket hayrına icraat beklemek aşırı iyimserliğin 
de, aşırı saflığın da ötesinde bir budalalıktır. Eğer 
bu sistemin dişlileri arasından hâlâ ezilmeden, bozul
madan çıkabilen 3-5 aydın varsa, bu sadece mesut 
tesadüflerin eseridir. Eğer cemiyeti ayakta tutan mü
esseseler henüz tamamı ile yıkılmamışsa, bu da milli 
bünyemizin çok dayanıklı oluşundandır. Ama ne böy
le iyi tesadüfler, ne de milletimizin mukavemeti daimi 
değildir. 

Sayın milletvekilleri, bir eğitim sistemi düşününüz 
ki, orada kaliteye asla bakılmaksızın yalnız istatistiğin 
gösterdiği rakama göre hüküm verilir, bir eğitim sis
temi düşününüz ki, oradan müfredat programı, ders 
kitapları her yıl en geri zekâlı çocuğun dişine göre 
ayarlanır; bir eğitim sistemi düşününüz ki, orada 
gençlere milli tarih, milli kültür, milli dil namına hiç
bir şey öğretilemez; bir sistem düşününüz ki, orada 
milliyetçilik, maneviyatçılık, dindarlık kusurdur, suç
tur, sadece yabancı hayranlığı, Avrupa taklitçiliği, 
beynelmilelcilik ve solculuk meziyettir; bir eğitim dü
şününüz ki, orada ilkokul öğretmeninden üniversite 
rektörüne kadar herkes ve (her şey sol ideolojiye bu
laşmış, siyasete batmıştır; devlet otoritesine, kanuna, 
hukuka, amire ve büyüğe saygı, küçüğe şefkat kal
mamış; vazife ve mesuliyet duygusu kaybolmuştur; 
işte günümüz Türkiye'sinin eğitim sistemi 'budur. 
Böyle 'bir sistemin ise yalnız adı milli eğitimdir. Te
mel yapısı, işleyişi ve muhtevası ise tamamıyla gayri 
millidir. Çünkü müh" hedeflere yönelmemiştir, mülH 
davalara hizmet etmemektedir. 'Bu sebeple vatanımızı 
bölmeye ve Devletimizi yıkmaya kasteden yaSbancı 

ideolojiler, anarşi hareketlerini cemiyetimizin en za
yıf noktasını teşkil eden üniversitelerden 'başlatmış
tır. Profesörü, öğretmeni ve öğrenciyi kolayca sokağa 
dökeöilmiştir. IBir köylü, bir apartman kapıcısı Dev
leti yıkmak isteyenlere karşı çıkarken, bağrında yetiş
miş olduğu halka sırtını dönebilen diplomalılar ye-
t'şmiştir. (MHP ve AP sıralarından «-Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

(MHP olarak, milli eğitim teşkilatındaki aksaklık
ların giderilmesi konusunda şu görüşleri 'benimsemek
te ve tavsiye etmekteyiz : 

L Milli eğitim, Türk milletimin miHi ve manevî 
değerlerine sahip, Devletini ve milletini savunan in
sanlar yetiştirmeli, Türk kültürü vermelidir; 

2. Türk milletinin, sosyal, ekonomik ve siyasi 
milli hedeflerine göre planlanmalı ve yön verilmeli
dir? 

3. Teknik eğitim ve öğretime ağırlık verilmeli
dir; 

4. Milletin ve Devletin sırtına yük olacak asa
lak insan değil, üretici olan insan yetiştirmelidir. 

Sayın üyeler, milli eğitimimizin geleceği açısından 
ciddi tehlikeler arz ettiği için, dil uydurukçuluğuna da 
değinmek isterim. Dilde nesillerin birbirini anlama
ları önem arz ettiği halde, bugün uydurma Türkçe
cilik sayesinde Türk dili her geçen gün 'bir parça da
ha erimekte Ve kaybolmaktadır. Rusya'nın sistemli 
bir eğitim politikasıyla esir Türk arasındaki dil 'bir
liğini parçaladığı bir gerçektir. Ancak, üzülerek ifa
de edelim ki, esir Türklerin maruz kaldıkları bu fe
lakete 'biz, bazı gafil ve kasıtlı kimselerin gayretleri 
ile hür ve bağımsız vatanımızda maruz kalıyoruz. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

İlmi ve milli gerçeklerden uzak ve kızıl emperya
lizmin 'başarısı olan bu sakat dil politikasının havası 
içinde yetişenler, doğruyu ve gerçeği 'bilemedikleri 
için, artık bu tehlikeli yanlışlığı müdafaa eder hale 
gelmişlerdir. İyiyi tanımayınca kötüyü benimsemek 
kaçınılmaz bir tabiat kanunudur ve hükmünü icra et
miştir. Maarif sistemimiz lisanımızı 'bozmuştur. Her 
gün durmaksızın Atatürkçü olduğunu iddia ve İfade 
eden maarifimiz, Atatürk'ün dilini dahi anlamama
ya ülkemizi mahkûm etmiştir. 

Bir dilin 'benliği kelimelerle değildir. Fransızca, 
İngilizce, Almanca, İtalyanca, Rusça, Farsça ve Arap
ça ve daha birçok diller arasında müşterek kelime
ler pek fazladır. Bu yabancı sözler, Fransızeanın Fran
sızca, veya Almancanın Almanca olmasma engel de
ğildir. Her dilin benliği, kelimeler arasındaki münase
bette, 'bağlantı şekillerinde, gramer ive sentaks özel-
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'İdelerinde, yabancı dillere verdiği milli anlamların 
zengirtKğindedir. Mesela, «bal» kelimesi Arapçadır; 
fakat Türfcçede aldığı mana çeşitliliği ve zenginliği 
Arapçada yoktur. Cümle İçindeki durumuna göre bu 
kelimenin kazandığı çeşitli manalara ait 'birkaç örneği, 
izni verirseniz hatırlatayım : 

1. Hadise, vaka, olay manasına; ahvali âlem, 
dünya halleri, 

2. Hiçbir dilde karşılığı olmayan manada; insan 
haK, olur bu, 

3. Güç ve kuvvet, derman mamasına; halim yok, 
'halsizim, 

4. Kader, dilek manasına; ne halin varsa gör, 
5. Durum görünüş anlamına; 'bu ne hal, nedir 

bu hal, 
6. Meçhul dert manasına; bana bir hal oldu, 

halimi sorma, 
7. Huy manasına; kendi halinde. 
Görüldüğü gibi «hal» kelimesi Arapça olmaktan 

çıkmış, dilimizdeki mana zenginliği ile, öztürkçe, bir
çok kelimelerden fazla Türkçe olmuştur. 

«İnsan hali, dalgınlığa geldi» yerine, «insan gücü, 
insan durumu dalgınlığa geldi» denemez. 

«iNe halin varsa gör» yerine, Ne olayın varsa gör»; 
bana 'bir hal oldu» yerine, «bana bir durum oldu» da 
denemez. Çünkü bu kelime yerine konacak herhangi 
bir Türkçe karşılık, o kelimeden daha yabancı bir 
kelime haline gelir. 

Bir cemiyette çocukların eğitimi ve yetiştirilmele
ri büyük gözetilmesinden çok daha önemlidir. Hatta, 
ileri ve medeni bir cemiyetin vücuda getirilmesi için, 
sade çocukların iyi yetiştirilmeleri kafidir denebilir. 
Çünkü, bir milletin yükselebilmesi netice itibarıyla, 
iyi yetişmiş fertlerin çoğunluğu teşkil etmesine bağ
lıdır. Eğer çağın şartlarına uygun bir seviyeye yük
selmek istiyorsak çocuklarımızı ilmin son verilerine 
dayanan bir sisteme göre yetiştirmeliyiz. 

Çocuktaki müspet temayül ve istidatların keşfedi
lip geliştirilmesinde, varsa menfi temayüllerin silin
mesinde ana okullarının rolü büyüktür. Fakat ne ya
zık ki, ülkemizde bu ihtiyaçlara cevap verecek sa
yıda ve değerde ana okulu yoktur. 

Büyük şehirlerde, ihtiyaçtan da öte bir zaruret 
olan çocuk yuvalarının bulunmayışı, MIUi Eğitim Ba
kanlığının önemle üzerine eğilmesi gereken 'bir ko
nudur. Çünkü, çalışan ana babanın büyük bir yekûn 
teşkil ettiği 'büyük merkezler için, bu konu çözülmesi 
şart olan ayrı bir sosyal meseledir. Zira çalışan ana 
baba henüz ilkokul çağma gelmemiş olan çocuğunu 

güvenerek emanet edebileceği müşfik yuvadan mah
rumdur. Çocuk sokakların malı olmaktadır. 

Eğitimin temelini teşkil eden ilköğretim ise, sade
ce okuma - yazma öğreten, her vatandaşa mutlaka 
bir diploma veren, gelişi güzel 'bir kurum değildir. 
İlköğretim çocuklarımız arasında zekâ ve kabiliyet
leri yurt ölçüsünde arayıp tespit eden, âdeta labora-
tttvar vazifesi gören bir kurumdur. 'Devlet maden cev-ı 
heri arar gibi, milletimizin beyin servetini de keş-< 
fetmek zorundadır. İşte bu tespit ve tarama işini ilk
okullar yapacaktır ve tarama neticesinde keşfedilen 
zeki ve kabiliyetli çocukları, Devlet her imkânını kul
lanarak 'bizzat Okutmalı ve yetiştirmelidir. 

Bugün Türkiye'de 45 bin civarında köy vardır. 
Bunlardan büyük Ibir kısanımda ilkokul mevcuttur. 
Ancak bu köy okullarının bir kıtam tek, bir kısmı 
iki, bir kısmı da üç öğretmenidir. Halbuki, şehir okul
larında her sınıfın bir öğretmeni vardır» Demek olu
yor ki, köy ve şehir çocukları eğitim imkânı bakı
mından farklı muamelelere tabi tutunmaktadırlar. Bu 
durum, hem fırsat eşitliği prensibine, hem öğretim
de beraberliğin sağlanması esasına aykırıdır. MHP 
olarak kurmayı tasarladığımız ve «Tarım kentleri» di
ye isimlendirdiğimiz proje çerçevesinde bu konuyu 
ele almak gerektiği inancındayız. Böylelikle yarım ya
malak öğreHim yapan tek öğretin enli köy okulu ye
rine «Tarım kentleri» nde açılacak beş sınıflı yatılı 
bölge otkuUarmın tesisi ile daha normal bir eğitim 
imkânının elde edilebileceği kanaatindeyiz. 

Memleket idaresinde söz sahibi olacak nesilleri 
hem bayata hem de yükseköğretime hazırlamakla 
görevli ortaöğretim aslında bütün eğitimin belkemi-
ğ'ni teşkil eder. Ortaöğretim kademesinde görülen 
aksaklıklar, ülkenin (bütün ilim, teknik kültür ve ida
re kademelerine gittikçe artarak akseder. 

Kasabalar ve büyükçe köylere açılan ortaokulla
rın; öğretmen, derslik, ders araçları ve kitap konu
su da bir problemdir. «Bir mühür, bir müdür» deyi
mi âdeta bu okulların ikinci adı olmuştur. Bu haliy
le ortaokullardan bahsederken fırsat ve imkân eşit
liğini ağıza almak mümkün değildir. 

Lise seviyesindeki, okuüarımEzm durumunu ele 
alacak okursak; bir taraftan klâsik liselerden yeti
şen çocukların üniversiteye girememesi, diğer yan
dan orta dereceli meslek okulanndan mezun oJan-
Eann istihdam imkânımın henüz bulunamantası, bir 
başka deyimle, sanayileşmemizin ve kalkııımaiBU-
zıu meslek okullarından yetişen gencieriıtıize yete
cek derecede işyeri ve iş imkânı bulacak seviyeye 
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gelmemiş olmaması darboğazlar yaratır. Bu sebeple- T 
dir ki, meslek okullarından mezun olan gençler de* I 
haklı olarak üniversite kapılarını zorlamaktadırlar. I 
Hal böyle olunca da üniversite kapılarında yığıl- I 
malar başlamaktadır. I 

Bir ülkenin beyin hazinesini teşkil eden üniver
site, akademi ve yüksek okulların sadece iki vazi- I 
fesi vardır: İlmi araştırma yapmak, öğretim yap- j 
inak, I 

Söylemeye lüzum yoktur ki, her üniversite, ön
celikle kendi milletini geliştirir, kalkınmaya yara- I 
yacak ilmi araştırmaları yapar ve' ülkesine' en fay- I 
dalı hizmetlerde bulunacak insan gücünü yetiştirir. I 
Nitekim, bu gaye ile Türkiye Cumhuriyeti, üniver
site, akademi ve yüksekokulariimız için milyarlarca I 
para harcamaktadır. İnsaf sahibi her vatandaş iti
raf eder ki, bu fakir milletin her yıl milyarlarca li
rasını yutan bu kuruluşlarımız, ona, aldığının onda 
birini dahi geri verememektedir. Sebebi de, bütün f a-
küüte, akademi ve yüksekokulların memleketin ihti
yaçlarına cevap verip veremeyeceği düşünülmeden 
«Dostlar alış - veişte görsünler» kabilinden yüksek
öğrenim müesseselerinin açılmasıdır. Tabii bu mü
esseseler memleketlimize isaidece maddi bir külfet ol
makla da kalmamışlardır. Asli vazifesi olan araştır
ma ve öğretim hizmetlerini de yerine getirmeyerek, 
nihayet birer anarşi yuvası haline gelmişlerdir. Üni
versitelerimizden çoğuna karargâh kuran komünist 
görüşlü öğrenciler, kendilerinin ağına düşmeyen hiç
bir öğrenciyi bulundukları ve işgalleri altında tut
tukları üniversiteye adım attırmak istememektedir
ler. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Tek- I 
inik Üniversitesini örnek olarak gösterebiliriz. Geç
tiğimiz hafta İstanbul Teknik Üniversitesinin muh
telif bölüm ve sınıflarında öğrenimlerini sürdüren 
30 kadar öğrenci; Okullarına girmeleri, imtihanları
na katılmaları, sözüm ona özgürlüğü savunan ve 
kendilerine devrimci süsü veren sahte devrimci anar-
şistîerce engellenmiştir. Tahsillerini sürdürmek iste
yen bu gençler Sayın Başbakana durumlarını bildir
mek ve ona okuyabilme imkânlarını sağlayabilmesi 
için başvurduklarında; Sayın Başbakanımız, bu genç
leri dinlemek zahmetine katlanmamış, huzuruna ka- I 
bul etmemiştir. Böyle mi sağlayacaksınız kardeşliği, j 
birliği, beraberliği? Bu tutumunuzla mı getireceksi
niz ülkeye huzuru Bu mudur savunduğunuz öz
gürlük; okullarımızda koşullanmış kafalar istemi
yoruz deyişiniz? Ne gibi önlemler aldınız İstanbul I 
Teknik Üniversitesinde yetenekli her öğrencinin oku- i 

| yabitoıesi için? Keza, Orta Doğu Teknik Üniversite-
I sinde hangi köktü tedbirleri alabildiniz? Bilmek is-
I teriz. 
I Koşullanmış kafalardan kastınız; sadece Dev

letin devamı ve milletimizin asra uygun bir yaşam 
ve imkân seviyesine ulaşmasını isteyen milliyetçiler 

I midir? Yoksa bu ifadeniz kapsamına Lenin - Mao 
I kavgası veren, Rus fikriyatı ve Çiı» fikriyatı ile şart-
I lanmış olan, başka hiçbir fikri kabullenmeye ne ka

pasiteleri ve ne de açık tarafları olmayan sahte dev-
I rimciler midir? 

I Sayın Milli Eğitim Bakanımızın Atatürk millsyet-
I çîliği görüşünde olduğu ve obuası gerektiği kanaa

tindeyiz. Kanun ve yönetmelikler paralelinde hare
ket ederek öğretim müesseselerimizi, sokak anarşist-

I ferinin, sahte devrimcilerin ve kızıl emperyalizmin 
I savunuculuğunu yapanların işgallerinden kurtarmak 
I en başta gelen asli görevi olmalıdır. 

I Ayrıca, Sayın Milli Eğitim Bakanımıza hatırlat
mak isterim; bütün okullar ve eğitim kurumları ka
nun ve yönetmeliklerle yönetilir. Bu kanun ve yö
netmelikler değiştirilmedikçe Mili Eğitim Bakanının 
kendiliğinden, keyfi olarak, kanun ve yönetmelik
leri çiğnemeye yetki ve salahiyeti yoktur. Sayın Ba
kamımız, eğitim enstitülerinde okuyan öğrencileri oku
ma haklarından mahrum etmek için aldığı kararla; 
büyük çoğunluğunu fakir aile çocuklarının teşkil et
tiği 72 bin öğrenciyi ve her öğrenciyle birlikte orta
lama olarak beş kişilik aile efradını düşünecek olur
sak, 360 bin kişiyi üzmüş ve infiallerine sebebiyet 

I vermiştir. Neyse ki, sonradan atılan aidimin yanlış 
I olduğu anlaşılmış, sahte devrimcilerin baskılarınla 
j rağmen bu kararın uyguIanıPmasından vazgeçilmiş-
I tir. Bu sebeple Sayın Bakana teşekkürlerimizi arz 

ederiz. Ancak, eğitim enstitülerini vaktinden önce 
erken tatile sokmakla, daha sonra diğer yüksek-
okularîa birlikte tatili uzatma kararım vermekle 
kanun ve yönetmelikleri keyfi olarak çiğnemiş bu-

I tanımaktadır. 

Eğitim enstitülerinin tatil edilmesiyle, bu okul
lardaki eğitimin normal seyri aksamıştır. Sömestre 
usûlü eğitim yapan ilki yılhk eğitim enstitülerinin bi-

I rinci sömestr imtihanları ve dinlenme tatili ne za-
j man yapılacaktır? Daha birinci sömestrin bitimine 

bir aya yakın bir zaman vardır. Öğrenciler, birin
ci yarı yıl imtihanlarının yapılması halinde ikinci 
yarı yıla hemen başlayacaklardır. Bu durum eğitim-

I de başarıyı aksatır. Ayrıca, öğrencilerin memleket 
1 hizmetinde görev almaları da aksayacağından, hem 
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ekonomimiz ve hem de bir an önce mezun olacak
lardan hizmet bekleyen üîkeııııizin milyonlarca çocu
ğu zarar görecektir. Meseleye hangi açıdan bakıla
cak olursa bakılsın, kaybeden faksı Türk MilSeti ola
caktır. 

Geçtiğimiz hafta dağıtmış oMukları bildirilerden 
anladığımız kadarı ile ülkemizde Lenin, ya da Mao 
fikrini hâkim kılalbiiimek için birbirleriyle aman
sız bir kavgaya girişmekte ged kalmayan, lafta ile
rici bir öğretmen derneğinin yetkilisinin televizyon 
ekranlarında küstahça beyanâtlarına, ukalaca tek
liflerine şahit olduk. Sanki üzerlerine vazife imiş 
gibi; «İmam - hatip liseleri ve Kuran kursları sona 
erdlrümeîidir» diyordu. Bîr akh evvel, TÖB - DER' 
ci, Leninci veya Maıo'cu bir sahte ilerici öğretmen 
ve içindeki imansızlığını, dün düşmanlığını en tiksin
dirici bir şekilde kusuyordu. 

Bunları himaye eden ağababalarına ve bu çirkin 
teklife cüret gösteren süfli yaratıklara şunu hatır
latmak Merimi: Dinine düşkün olan bu aziz milleti-
msiz, manevi değerlerinle olan bağlılığını yitirnıe-
dikçe hiçbir art niyetli buna güç yetiremeyecektir. 
İmam - hatip liselerini ve Kuran kurslarını kapat
maya cesaret gösteremeyecektir. 

Bu derneğin gerçek hüviyetini bizzat TÖB - DER' 
in yayınladığı dergiler ve dağıtmış olduğu bildiriler 
sayesinde sergilemek mümkündür. 

İsterseniz 2 Aralık 1977 Cuma günü «TÖB - DER' 
de Neler Oluyor» Dergisindeki, «TÖB - DER UDC 
ye karşı Demokratik Platforma katılıyor» başlığı al
tında yazılan ve öğretmen «torunlarından ziyade, iş
çilerle ilgili konular üzerinde durulan derginin bir
kaç satırını aynen okuyalım:. 

«1977 yılında MCnin faşist kanadı daha da güç
lenmiş olarak ikinci defa kurulmasından sonra, 
DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler, MC'ye karşı 
Ulusal Demokratik Cephe, yani tüm demokrasi 
güçleri birliğinin kurulması çağrısını dile getirmriş-
tir. O zamana kadar soldaki her grupun ve kurulu
şun sık sık tekrarladığı bir çağrı ve dilek olan böyle 
bir güç birliği ve cephe çağrısı, bu defa DİSK'in de 
sahip çıkması ile, gerek Türkiye'deki demokratik güç
ler, gerekse işin boyutllanndan korkan egemen güç
ler açısından son derece ciddiye alınır bir çağn ni
teliği kazanmıştır. Bu çağrı tüm demokratik kitle ör
gütlerini de bir seçme ile karşı karşıya bırakmıştır. Ar
tık yılardan beri sözü edilen demokratik güçler 
cephesi, işçi sınıfı temeline ve öncülüğüne oturmak
tadır. İş, bu cepheyi oluşturmaya, bunun ön hazırlık 
ve temaslarına kalmıştır.» 

Şimdi soruyorum Sayın Hükümet üyelerinden, 
milletlimize ışık sık televizyon ekranından huzur ede
biyatı, barış edebiyatı, birlik beraberlik ve kardeş
lik edebiyatı yapan Sayın Başbakan Ecevit'ten, Milli 
Eğitim Bakanından acaba haberleri yok mudur? 
Böylesine bir cepheleşme girişlimi milletin bütünlü
ğünü bozucu ve Devletin bekasım tehlikeye düşü
rücü bir nitelik arz etmiyor mu? Öyle sanıyoruz ki, 
TÖB - DER sadece öğretmen sorunlarıyla ilgilen
mesi gereken bir kuruluştur. Kendi kuruluş gayesi 
dışında olan konularla ilgilendiği, hep boyunu aşan 
istek ve tekliflerde bulunduğu dikkate alınırsa, ya 
bu derneğe yeni bir isim ve tüzük bulmak gerekir 
veya kuruluş gayesi dışındaki konularla ilgilendiği 
için kapatılması gerekir. 

İSMAİL AKIN (Afyonkaralhisar) — Ona senin 
gücün yetmez. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — İz
ninizle TÖB - DER üyeleri arasınditki Mao - Lenin 
kavgasını dile getiren ve «TÖB - DER üyeîerine zo
runlu bir açıklama» başlığı altında dağıtılan bildi» 
r'den pasajlar okuyarak, gerçek yönü hepimizce 
bilinen bu kuruluşla ilgili açıklamamızı tamamla
yalım:. 

«Sosyalizmin bölücülerinden Mao'ya yüce der-
i ken, sosyalist devrimci mücadelemin ulu önderi Le-

iım'den bahsetmemelerii ne kadar düşündürücüdür. 
Gerçek odur ki, Rusya, halkları sömürüyor, halk
ların özgürlük mücadelesinde dünyanın her köşe
sinde Amerika Birleşik Devletleri faşistlere karşı 
savaş veriyor. Asıl faşist ve sömürücü Mao'nun ül
kesi Çin Halk Cumhuriyetidir. Amerika Birleşik Dev
letleri gibi kapitalizmin ve eımperyalizmıin kokuş
muş bir devleti ile anlaşarak Birleşmiş Milletlere 
üye olabilmiştir. Türkiye'de de Amerikan uydusu hü
kümetler, daha sonra Çin Halk Cumhuriyetini tanı
maya karar vermişlerdir. Devrimci arkadaş, Ruısya' 
mn Türkiye üzerinde emeli yoktur. Bu, halkları sö
müren faşist beyinsizlerin uydurmasıdır. Amerika 
Birleşik Devkıflerinin Türkiye üzerindeki üslerine 
tapu primi vermek için uydurulmuştur. Çin'in Tür
kiye üzerindeki baskıları ise her geçen gün artmak
tadır. Çin, Ruısya ile olan anlaşmazlığında Türki
ye'yi sıçrama alanı olarak seçmiş ve bunun için de 
Türkiyeli devrimcileri kullanmaya başlamıştır.» 

Tıpkı Rusya'nın da İMI bildiriyi dağıtan Lenin'ci 
sahte devrimcileri kullandığı gibi. 

Devam ediyor: «Türkiye'deki Amerikan üsleri- ' 
nin yerine, kendi üslerini, komşumuz ülkeye karşı 
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getirmek çabasındadır. Bunun için gerçek devrim
cileri öldürtmekten bile çekinmemektedarler.» 

Burada bir noktanın açıklığa kavuşması gere
kir. Bu izahtan da anlaşılacağı gibi, sahte devrimci 
grupların birbirleriyle öldüresiye bir mücadeleye 
giriştikleri açıkça bilindiği hakle, Hükümet solcu 
komünist grupların kendi aralarında işlemiş olduk
ları cinayetlerle ilgili olarak, suçun asıl faillerini 
yakalamaya yanaşmıyor, masum milliyetçi gençleri 
yakalatıp, karakollarda yapılan işkence sonucu su
çun f adiliğini kabullenmeye zorlamakta ve böylelik
le de gerçekleri tersyüz göstermeye çalışmaktadır. 

Tekrar bahse konu olan bildiriyi okuyalım: 
«TÖB - DER'in yürüyüş ve toplantılar mı basmış, 
olay çıkartmış o t a sözde devrimcileri beslemekte
dir. Çin'in bağımsızhk konusunda içtenliği varsa, 
ülkesindeki halklara bağımsızlıklarını vermelidir. 
TÖB - DER'in uğraşısı halklara özgürlük içindir.» 

Sanırım Ecevit Hükümetinden de halklara ba
ğımsızlık vermesi! talebinde bulunmuşlardır. 

Sayın Milli Eğitim Bakanımızın TÖB - DER'in 
emrine uyarak imam - hatip liselerini ve Kur'an kurs
larını kapatmak gibi talihsiz bir düşünceye kapıla-
bJleceğine, yine TÖB - DER'in emrine uyarak Le-
nin'ci ve Mao'cu olmayan gençleri eğitim enstitü
lerine sokmamak için, her ne pahasına olursa olsun 
sinsice çarelere başvurup, okumaktan başka hiçbir 
arzulan olmayan binlerce genci türlü bahanelerle 
teker teker tasfiyeye çalışabileceğine, onları okuma 
haklarından mahrum bırakabileceğine ihtimal ver
mek istemiyoruz. Tam aksine TÖB - DER'in ken
disini çıkmaza sürükleyeceğini düşünerek, haktan, 
adaletten yana devlet adamının ciddiyetiyle yara
şır bir tutum içerisinde olacağına, her türlü zarar
lı iMeoîoji grupları ile amansız bk mücadeleye 
girişerek, hasretini çektiğimiz özümüze uygun mil-
I eğitim sistemimizin teşkiîlini sağlayabilecek tarz
da hareket edeceğine inanmak isteriz. Şayet böyle 
bir tutum ve davranış gösiterirlerse, kendilerine o 
zaman yürekten alkış tutacağımızı ve saygı duyaca
ğımızı arz etmek İsterim. 

İSMAİL AKIN (Alyonkarahlsar) — Sizin nasi-
hatınıza ihtiyacımız yok. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Eği
timi, tek tek ferdi şuurları insanlığın toplu şuurun
dan pay almaya yetkili kılmaktır. Yani, ferdi ira
delerin sosyal iradeyle biirünîeştirilmesidir. Bir in
şamı eğitmek demek, onun İstikbal sevincinin yer 
aldığı hayat yolunun perspektifini, şekillendirmek 
demektir. 

| Geleneklerin teşekkül ettirilmesi ve korunması, 
i eğitim çalışmasının son derece önemli görevidir. 
I Çünkü gelenekler birtakım ilke ve alışkanlıklardır. 

Bunlar sadece ferdi şuurlar yoluyla kabul edilen 
I şeyler değil, yaşlı nesillerin tecrübe ve yaşantda-
I rina ve bir geçmişi bulunan tüm kolektifin büyük 
I otoritesine şuurlu bir saygı duyarak ortaya çıkan 
I ilke ve alışkanlıklardır. 

Ökemizde milli eğitim yönünden geleneklerin 
teşekkül etmesinin önemini şöylece belirtebiliriz. 
Gelenekler olmaksızın, uygun düşecek bir Türk 

i milli eğitimini mümkün olarak göremeyiz. Çünkü, 
I doğru bir eğitim kendli onuruna saygı duyan ve 
I kendi kolektif çehresini hisseden, çok güçlü ibir ko-
I lektif olmaksızın mümkün değildir. 

Hal böyle iken, Mili Eğitim Bakanımızın 20 Oeak-
I ta çıkardığı bir genelge üzerine, bütün okul ve eği-
I tun kurumlarındaki, bu Devletin Kültür Bakanhğnı-

ca özenle seçilip çoğalttırılan ve mefahir levhaları-
I mıızı teşkil eden Kosova, Niğbohı, RidanSye, Mohatç 
I Zafer tabloları ile Fatih'in Boğaz'dan Halic'e gemi

lerini aktarışını gösteren tablonun ve hatta Fatih, 
j Kanuni, Mimar Sinan, Mehmet Akif'in portrelerinin 
I tozlu topraklı bodrumlara atıldığını görüp tespit et-
I inekteyiz. 

Bizde hesap sorma, hep CHP'nin dil alışkanlığı 
I haline gelmiş; ama kimsenin kimseden gerçekten he

sap sorduğu görülmemişse de emjin olasınız ki, bir 
gün bu memlekette mutlaka hesap sorulacaktır; fev
kalade kanunlarla, fevkalade mahkemeler önünde 

i d eğ İS, kendilerini el sürülmez zannedenlerden başla-
I yarak ve normal kanunlarla, tabii hakimli mahke

melerde. 

MHP, Türk tarihinin iftihar alametlerini be
nimsemişse ve bu alametlerin Milliyetçi Hareket 

I Partisine mahsus sayılmaması isteniyorsa, yapıla
cak şey, bunları karalamak, parçalamak, tahkir ve 
tezyif etmek değil, aksine Türklükte ve Türk tarihi-

I nln iftiharlarında ortaklığı ve pay sahipliğini gös-
I termek için onlara aynı şekilde saygılı olmak ve 
t sahip çıkmak gerekir. 

Milliyetçi Hareket Partisini beğenmeyebilirsiniz, 
istemeyebilirsiniz; ama lütfen Milliyetçi Hareket 
Partisi benimsediği için nerede ise Türk Bayrağının 
ve Atatürk portrelerinin de indirilmesine kadar va
racak olan yanhş, yanlış olduğu kadar da garazkâr, 

} kindar, katı ve isabetsiz tutumunuzdan vazgeçiniz. 
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öyle ya, Mittiyeiçi Hareket Particinin mefatrir 
tab.oîanyla beraber, hem de apayrı bir saygı içe
rsinde Âyyıldîzlı Bayrağımız da dalgalanmakta ve 
Cumîıudyetlmiziîi kurucumu Atatürk'ün portreleri 
aMı ba&HHRakfcadır. 

Hatanın neresinden dönütürse kârdır. Sizleri tek
rar uyarıyoruz, mull ve nısln©lii değerlerimize kar
şı saygılı olmaya davet eiiyoruz. 

MsEötçe m£2i berafeerliği takviye etmek ihtiya-
cındayız. Genci, ihtiyarı, şelhhtisi, köylüsü, işçisi, 
ırtemurayla bu mili îbMSk duygusunda olmak için, 
sadece sîizüııü söylemek, bir anliam taşımaz; bazı 
ovüsk. değerleri paylaşmamız lazımdır. Mil] bîrüük, 
(böylesine değerler üzerin© kurulabilir. Bu değerleri 
şu anda icat edemeyeceğimize göre elbette maziden 
geîen milli mirasa yöneleceğiz. Binlerce y£dan be
ri ıbizi bir bütün hafinde tutan değerler bu mira
sın içindedir. 

Değerli miîîetvekifîeri, bölücü ve komünist ol
madıkları için saldırıya uğrayan öğretmenlerimize 
ve derneklerinize vaki olan insanlık dışı tutumları 
zabıtlara geçmesi İçin aynen açıklıyorum: 

1 Ocak 1978 günü, Kozam - tmamoğîu ÜSrii - Bir 
Şubesi üyelerinden Alü Karabulut ve Burmuş ve Baş
kurd'un kaldıkları lojman kurşunlanmış, aynı gün 
Lüleburgaz ÜIıü - Bir Şubesi tahrip edilmiştir ve 
sanıklar yakaSanmanuştır. 

tSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — 1 Ocak ta
rihinde işbaşında sizin Hükümetiniz vardı. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — 1 
Ocak 1978 günü, Boğazlayan Ülkü - Bir Şubesine, 
saat üliK3 sıralarında patlayıcı madde atılarak der
neğin tahrip olmasına sebep olunmuştur. 

1 Ocak 1978 günü, Kars Ü3di - Bîr Şubesi dör
düncü defa bambafaınmştır. 

HASAN YILDIRIM (Kars) — Adanı öMürüyor-
sunuz, katiller. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Yine 
aynı gün Espiye Ülkü - Bir Şubesi İkinci Başkanı 
Ahmet Zeynel dövülmüş ve gece Ülkü - Bir Şubesi 
tahrip edilmiştir. 

Espiye'de müteakip günlerde tam bir terör ha
vasa estirilmekte olup, Ülkü - Bir üyeleri görev ya
pamaz hale gerinişlerdir. 

2 Ocak 1978 günü, ÜBkü - Bir Gümüşhane Şu-
Jjesi üyesi ve Tekke Köyü Ortaokulu Müdürü Hüse
yin Kaplanoğlu, bir grup staâcuların saldırısına uğ-
raaaştır. 

4 Ocak 1978 günü, Seydişehir Üüü - Bir Şubesi 
4&hr% edj&niş&r. 

. 5 Ocak 1978 günü, Sinop Ticaret lisesi Müdürü 
ve Ülkü - Bir üyesi Ramazan Beşer dövülerek ko
maya sokuîmuşîur. 

€ Ocak 1978 günü, hk seneyi .aştandır sol mili
tanların terör havaisi estirdikleri Ankara Yıldı
rım Beyazıt Lisesi solcular tarafından işgalle tah
rip edO&nfş ve bu okulun müSiyetçi öğretmenlere me-
zor olacağına dair bMirâer dağıtıhtııştB^. 

9 Ocalk 1978 günü, Afşin lisesi Müdür Yardaaca-
sı, Ülkü - Bir üyesi Hayri Elçi saldırıya uğrayarak 
ağır şekilde yaralanmıştır. 

İSMAİL AKIN {Afyonkaraıhfıaar) — «Geriye 
dönenleri vurun» sloganından ohıyor banlar hep. 

AHMET KARAMAN (Gazfrutfep) — Davadan 
döndükleri jçia herhalde. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamîa) — İti 
Ocak 1978 günü, Gümüşhane Ülkü - Bir Şulbeal boan* 
Ihalanmışfrr. 

ıll Ocak 1978 günü, İsltaribu] Eseflevİer Lisesi Mü
dürü Ismali Bayraktar'ın evi kurşunlanmıştır. Bir sü
re Bayraüüar'm evûnin çevresine; «Faşist Müdür, seni 
yaşatmayacağız» gM yazılar yazılmıştır. 

11 Ocak 1978 günü, Sinop Ülkü - Bir üyesi ve 
Ticaret Lisesi öğretmeni Cemal Ersöz, bir grup soi
cu öğrencinin saldırısına uğramış ve dövülmüştür. Di
ğer Üikü - Bir üyeleri de saldırılara uğramakta, ha
karetlerle karşılaişmakJia ve can güvenliğinden yok
sun kalmaktadırlar. 

14 Oosik 1978 günü, Lüleburgaz'dan servis ©îefbü-
süyle okula dönmekte olan Kepıktepe Eğitim Ensti
tüsü öğretmıenlerli, CHP Gençtik koHarınıdan çıkan 
ıbir grup tarafından saldırıya uğramışlar, bu arada 
Ülkü - Bir üyesi Kemal EvKyıaoğîu, şişlenmek sure
tiyle ağır surette yaraSaunauştır, 

Aynı gün, Karaman Lisesi Öğretmeni ve Ülkü -
Bir üyesi olan Yusuf Bedel, Dev - Gençli olduğu 
Ihiîlirilen soicu bur militan tarafından kurşunlanaieik 
öldüıiliımüştürg 

17 Ocak günü akşamı, Efiiküşelık AtatiLik lisesi 
Müdürü Ülkü - Bir üyesi Özen Ünal, makam oda
sında çalışırken kurşunlanmış; fakat mucize olarak 
öîümdea kurtulmuştur. Daha sonra oîoimökiM ateşe 
verilaıiştirj 

Bu olaylardan önce Eskişehir'de şu olaylar mey
dana gelmiştir : 

Ülkü - Bir Dermeği mtfhaisilbi Naim Uslu, güpe 
gündüz CHP binası önünde «üki adsa daha atarsan 
ensenden kurşunu yersin» dîye parkah «re yiklid 
alkili bir grup taraf mian tahdit edilmsşlîr* 
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Yln-e Ülkü - Bir üy&m Kanatlı Lisesi öğretmemle* 
rinden tbralhim Okıiay, taşlı karîopuna tutulmuş ve 
Iküf lirlerle okul önünde tehdit edilmiştir. 

İSMAİL AKIN (AfyorJkaaıahisar) — O söyledik
lerinizi, siz yapmışsınızdır. 

'MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Davamla) — 
21 Ocak 1978 günü, Beşlkdüzü Ülkü - Bir Şubesi, 
önce iki kişi tarafından, daha sonra da bir grup tara
fından basılarak, bir kişli dövülerek ağır şekilde 
yaralanimışîm 

22 Ocak güıiü, Ülkü - B3r Şubesi üyesi Gürman 
Mazlıan'ın evine dinamit atılmış ve büyük çapta ha^ 
sar meydana gelmiştir J 

7 Şulbat 1978 günü, Elazığ'da Sigorta Haa'ane-
ısîndeki hasla bir arkadaşını ziyarelt ettikten sorara 
dönen Yusuf EMtok adlı ÜSkü - Bir üyesi, lise öğret
meni ile arkadaşı Rallimi Şaihin'e tabanca ile ateş açıl
mış. Kalbini Şahin olay yerinde ölmüş, Yusuf E'MMk 
ise ağır yaralanmıştın 

8 Şubat 1978 günü akşamı saat 18,ÜO>'de Ülkü -
Bir önünde solcu milli tanların tecavüzünce uğrayan 
Merkez Aislamöyük Köyü İlkokulu Öğrenmeni Hüse
yin Tüzel ile Merkez Örenii İlkokulu Müdürü Alper 
Özyoü bıçakla yaralanmıştır. 

Listede dalîıa birçok isimler var, sıralamama vakit 
yok* 

ıBu suçların failleri yakalanamamıştır. Sayın İç'ş-
leri Balkanımızın diMcatlerine arz eder; kendilerinden, 
Ibu konularda öğretmenlerin can güvenliklerini sağ
layabilecek sekide yeterince tedbirler aldıracağına 
dair temlnal almak isterim. 

BAŞKAN — Sayın Şaşmaz, 2 dakikanız kaldı 
efendim, lütfen tamamlayın. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Öğ
retmenlere gerfekli saygınlığın duyulaibilmesi ve gü
venlik temünaıiınm sağlanabıiimetsi için Hükümete bir
çok hizmetler düşmektedir. Öğretmenler personel ka
munu bir an önee, çıkarılmalıdır. Öğretmenlere her 
itiirtü sosyal imkânlar sağlanmalıdır. Hiçbir etkenliği 
kaîmaıyan ve fayda sağlamayan müfettişlerin de de
nememe şekli sona erdirilmeli, denetim içlin daha 
firihlhaıîli, çağın şarlarına uygun usullerin uygulamaya 
konulabllmesine çalışılmalıdır. Aksi halde, yılda bir 
sefere malhlsus 40 dakikalık bir zaman içeriskd© 
biçlbir müfettiş, hiçbir öğretmen hakkında tam bir 
kanaate varamaz. MüM'ilşîıik görevi yapanların eği
tim ordusuna katılması suretiyle hem öğîöîmen ihti
yacının karşılanması cihetine gidihneii, hem de dev
let bütçesinden yapılan israf önlenmelidir. 

öğretmen ktyîmıyîa hiçbir netice elde edemeyiz. 
öğiclîmenler üzertindclki uygulama, sadece bir yer de-
ğîşilıirme ve yerlerinden oynatmayla kaydıruna ola
caktır. Öğretmeni (A) ilinden alıp (B) iline naklet
mek, milli eğitimimize yön vermek bakımından 
biçtir değişikEIk yapmaz. Eğer öğretmen, önceden 
bulunduğu yerde öğrencilerine zararlı fikirler aşılan 
mışsa, .sonradan nakledileceği yerde de deivam ede-
cektii'. Öyleyse, sonradan gönderildiği yerdeki öğren-
cilerıin ne günahı vardır? Öğretmeni najkletnıek bir 
ceza ise, gönderildiği yer Türkiye'de değil midir? 
Bu stlbepîe «öğretmene kıydın» iddiası ; da, «orada;, 
ıbuiunmaismda mahzur gördüğüm için yerinden al
dım» müdarası da geçersiz ve tutarsızdır. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Eskide;-i niye 
löyEe düşünmediniz?. 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Delvanüa) — Asıl 
Olan öğretmene tam bir güven duygusu ve saygınlık 
Ikazandıraralk onu siyasilerin oyuncağı olmakftan kur
tarmak olacaktır. Her ne olarsa olsun, hanjgli ikti
dar gelirse gelsin, öğretmen yerinden halledilmeye
ceğimden emin bulunmalıdır ki, geçimi icabı sırlını 
siyasilere dayama endişesini duymasın. 

İSMAİL AKIN (Afyonkaraıbisar) — Onun için 
ini! bunları yaptınız; ne rezaletler yapJtııuz? 

MEHMET TAHİR ŞAŞMAZ (Devamla) — Öğ
rencileri yetiştirme hususunda daha randımanlı çalı
şabilsin, Devlette ve millete yararlı öîalbiisin. 

Sözlerime son Verirken Milli Eğitim bütçesinin 
'Davletimilzc ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmalı
nı Cenabı Haktan diler, Yüce Meclise şahsım ve 
Grupum adına saygılar sunarım efendim. (MHP ve 
A P sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şaşmaz, teşekkür, ederim. 
Adaîdi Partisi Grupu adına Sayın Galip Kaya, 

buyurun efendim. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
•alkışlar) 

ıSayın Kaya, Grup adına konuşma süreniz 40 da
kikadır. Ancak, sizden sonra Sayın Emin Atıf Şo-
Ihoğlu'da konuşacağı için, 20 ndi dakikada ihtar ede
ceğim; ona göre, buyurun efendim. 

AP 'GRUPU ADSNA GALİP KAYA (Antalya) 
— Teşekkür ederim efedim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Milli Eğitim 
Bakanlığı bütçesi hakkında, Adalet Partisi adına gö
rüşlerimizi arz edeceğiz. 

Bugün milli eğitimimizde bunalım vardır, anarşi 
vardır. Bunalımın sebebi bellidir, anarşinin kaynakları 
bellidir. Tek sorun, siyasi görüşlerin teşhiste birleş-
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mesidir. Teşhiste birleşmeydiler kasıtlıdır. Onlar bu
nalımı körükleyenlerdir. Teşhiste birleşmeyen, tedbir
de birleşemez. Teşhis için çıbanın köküne, eğitimin 
temeline inmeliyiz, baştan sona gelişmelere dikkatle 
bakmalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, Başmuallim Atatürk, milli 
eğitimi «Hayatta en hakiki Mürşit ilimdir» umdesiyle 
başlatmıştır. «Muallimler yeni nesil sizin eseriniz ola
caktır» demiş, Türk gençliğini onlara teslim etmiştir. 
İstiklal Savaşında akıl almaz mucizeler yaratan yüce 
milletimizi «Ne mutlu Türküm diyene» sözleriyle 
kutlamıştır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) «Türklüğün en büyük düşmanı komünistliktir, 
her görüldüğü yerde ezilmelidir» demiştir. (AP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Milli hedefi açıkça 
göstermiştir. İlim yapılacak, Türklük yüceltilecek, ko
münizm ezilecektir. Ata'nın sağlığında bu mefkure 
işlenmişti. Muallimler baskı değil, saygı görmüştü, 
sevgi görmüştü. Atatürk'ün ölümünden sonra durum 
değişmiş, milli hamle durmuştu. Halk Partisi hükü
metleri milli şuurdan, manevi değerlerden uzaklaş
mıştı. öğretmenler, köy öğretmeni, şehir öğretmeni 
diye ikiye bölünmüştü. Köy enstitülerinde çıkan bazı 
çirkin olayların şayiası bu okullara gölge düşürmüş
tü. Köy enstitülerinin kuruluş felsefesi eksikti, yan
lıştı. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Sen köy ens
titülerini eleştirecek nitelikte değilsin. 

GALİP KAYA (Devamla) — Eğitimimizde ide
olojik kavgalar başlamıştı. Milliyetçiler baskı altında, 
hürriyetler kısıtlıydı. Atatürk'ün resimleri paralardan, 
pullardan kaldırılmıştı. Bu arada millet ezilmişti. Halk 
Partisi devrinde köylü, vergi veren, dayak yiyen 
adamdı; şeker yemez, basma giymez adamdı; ölüsüne 
kefen bulmaz adamdı. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri) Şehirlinin ekmeği karneye bağlanmış, hali du
mandı. Memur suskundu, perişandı. Öğretmen parti 
politikasına zorlanıyordu. Kısacası memleket perişan
dı. Koca dünyaya pes demeyen Türk Milleti, sefalete 
yenilmişti. Milleti CHP sömürüyor, bit kemiriyordu. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

1946'da bütün millete hakça, insanca yaşam va
at eden Demokrat Parti seçimlere giriyordu. Millet 
Demokrat Partiye rey verdi; fakat sandıktan CHP 
çıkıyordu. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) CHP 
reyleri çaîmıştı. Bu hırsızlık milletin canına batmıştı. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Partiler Kanununa 
göre suç işliyorsun. 

GALİP KAYA (Devamla) — Artık sefalet, zulüm 
vız geliyordu, dava hürriyet davası olmuştu. 1950'de 
milli irade tecelli etti, milli iktidar doğdu. Millet ay
dınlığa çıkmıştı. Ülkeye demokrasi gelmişti. Hizmet 
devri başlamış, milli huzur doğmuştu. 

Değerli arkadaşlarım, Demokrat Parti ilköğretmen 
okullarım açarak öğretmenler arasındaki ayırımı kal
dırmıştı. Milli Eğitim ciddiyetle ele alınmıştır. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Partiler Kânununa 
göre suç işliyorsun. 

GALİP KAYA (Devamla) — Milletin İsteğiyle 
okullara din dersleri konulmuştur, CHP din dersini 
mahkemeye vermiştir. 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Ne zaman, 
ne zaman? Tarihini söyle. 

GALİP KAYA (Devamla) — 1951 yılında CHP'li 
Fahri Ecevit, Profesör, CHP'li Profesör Ecevit dava 
etmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, CHP'nin intikam kampan
yası ve komünist örgütlerin kundaklan milli huzuru 
bozmuştur. Milli eğitime fitne sokulmuş, öğretmen 
siyasete itilmiştir. Komünist tahrikleri grupları çalış
tırmıştır. Millete hizmet suç sayılmıştır. Kıyma maki
nelerinden tutun, nice akıl almaz adi tertip ve iftira
lar uydurulmuştur. Ortam karıştırılmış ve ihtilal ya
pılmıştır. 

MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — 1960'da kapanmış
tır. Siyasi Partiler Kanununu oku. 

İBRAHİM AKDOĞAN (Kocaeli) — Türkeş ih
tilal yaptı, Türkeş, orada oturuyor. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, hatibin söz hakkını 
lütfen açıkça kullanmasına imkân veriniz, rica ediyo
rum efendim. 

GALİP KAYA (Devamla) — Demokrasi yara al
mış, millet ikiye bölünmüştür. Husumet artmıştır; 
Yassıada mahkemesi Demokrat Partiyi suçlu sandal
yesine oturtmuş, davacı CHP'nin şahitliğiyle milli 
iradeyi mahkûm etmiştir. İhtilal sonrası CHP, öğret
meni yine rahat bırakmamıştır, onu köye muhtar 
yaptırmış, meydanlarda DP aleyhine nutuklar çektir
miştir. Baskı altında bu duruma düşen talihsiz öğret
men, siyasi grupların birisinin dostu, diğerinin hasmı 
haline düşürülmüştür. 

AP, milli eğitime, Cumhuriyet döneminin en bü
yük hizmetlerini veren partidir. Her köye ilkokul, 
her kasabaya ortaokul, her ilçeye lise açma politikası 
AP'nin politikasıdır. «Bir mühür, bir müdür» diye 
bunun karşısına çıkan, eğitimde fırsat eşitliğinin kar
şısına çıkan CHP'dir. Üniversiteleri illere götüren, eği-
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tîmde fırsat eşitliğini tanryan tefe parti Adalet Par
tisidir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri. 

Okula, camiye, kışlaya siyaseti sokmamak AP'nin 
politikasıdır, 

İlkokul öğretmenlerine 144 bin kadroyu veren Ada
let Partisidir. Maaşında 9 katsayıyı 12 katsayıya yük
selten Adalet Partisidir. Ayda bin lira yakacak yardı
mım veren Adalet Partisidir. Ecevit muhalefette bol 
keseden atmakta, hükümet olunca bundan unutmakta
dır. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

1974Me de 12 sayılı Kararnamede öğretmem unut
muştur. Yara açan Ecevit, deva bulan Demirerdîr. 
Laf yapan Ecevit, iş yapan Demirerdîr. öğretmen der
neklerini siyasete sokan CHP'dir. öğretmeni soku -
sağcı diye bölen CHP'dir. «İşgal de boykot da bir» di
yen CHPMir. öğretmeni ilçe seçim kurullarına üye ya
pan, siyaset kavgasının, seçim kavgasının içine atan 
CHP'dir. (AP sıralarından «"Bravo» sesleri.) 

Değerîi arkadaşlarım, (büyük Türkiye'yi yaratmak 
ve yürütmek için büyük görüş lazımdır, basiret tazsn-
dsr, yapıcı ruh lazımdır. CHP'nin bugüne kadar yap
tığı bölücülüktür, yıkıcılıktır. CHP, bize, komünizme 
düşman olduğumuz için karşıdır. Hele İsmet Paşanın 
ortanın soluna «ekmeye çalıştığı duvarı yıkan Ecevit 
Halk Partisi, aşırı solun temsilcisi bir partidir. Devle
tin mahkemesinde mahkûm olan anarşistlere af çıkaran 
«dur. «Ben Türk değilim diyen; bu vatan vatanım de
ğil, bu bayrak bayrağım değil» diyen komüniste arka 
çıkan odur. 

Değerli arkadaşlarım, ilkokul yapımına 400 milyon 
ayırmakla övünen Ecevit Hükümeti, AP'nin yalnız 
1977 yılında ilkokullara 6 bin derslik ve 800 öğretmen 
lojmanı için 3 850 000ı 000 harcadığından habersiz
dir. Bu Hükümet devlet anlayışından yoksun, milletin 
fertlerinden habersizdir; kendisini hâlâ muhalefette 
sanmaktadır. -

Değerli arkadaşlarım, Ecevit Hükümeti ile bu ülke
yi idare edemezsiniz. Aslında kavganın sebebi okul de
ğildir, hizmet değildir. Okulsuz köy kalmasa, şehir kal
masa bu kavga bitecek midir? Hayır arkadaşlarım, bit
mez. Kavganın sebibi; eğitime anarşinin sokulması
dır. Kavga, Ecevit HaSk Partisinin Atatürk ilkelerine 
karşı çıkmasından, Anayasanın 21 nci maddesine karşı 
çıkmasından doğmuştur. ' 

Soku örgütleri kuran, onları eyleme sokan Ecevit 
Halk Partisidir. Bir eylem karşıt eylemi doğurur. Sol
cu eylemler de sağcı mukavemeti doğurmuştur. Sol -
sağ çatışması böyle başlamıştır. Zararh yaymlar piya
saya sürülmüş, genç dimağlar zehirlenmiştir. Sola teş-

kiîâtîandıran, kavgayı ilk başlatan Ecevit Halk Parti
sidir. Mffleti «Türk halkları» diye bölük bölük bölen 
Ecevittir. {AP sıralarından alkışlar) 

YİLMAZ CEMAL BOR (Niğde) — Ecevit «Türk 
halkları» demedi, yalan söyleme. 

GALİP KAYA (Devamla) — Halkları diyorum, 
halkları. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Biz, halkımı
za saygılıyız, onları söylüyoruz. 

GALİP KAYA <Devamla) — Değerîi arkadaşla
ra», anarşik olaylarda bir tek Adalet Partili bulamaz
sınız. Adalet Partisi Devletin yanındadır, kanunların 
yanındadır. AP, «Bu vatan benim vatanım, ayyıldız-
Eı Bayrak benim bayrağım» diyen, milli küftür, mîHi 
şuur, milli mefkurede birleşen her Türk'ün partisi
dir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi çareye gelelim. Çare, 
Anayasamızın 21 nci maddesinde açıkça belirtilmiştir, 
«Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğret
me, açıklama, yayma hakkına sahiptir» diyor. Mad
denin bu fıkrası serbestçe işlemektedir. Basının, radyo
nun, televizyonun yazamadığı, yayamadığı hiçbir bil
gi yoktur. 

Sayın Uğur, televizyon konuşmasında «Eğitim ve 
öğretim serbesttir» dediler. Bu ifade noksandır. Madde
nin ikinci fıkrası; «Eğitim ve öğretim, Devletin göze
tim ve denetimi altında serbesttir» der. İşte düğüm bu
radadır. Eğitimde bunalım buradan çözülecektir. Res
mi okun, özel olsun tüm eğitim ve öğretim Devletin 
gözetim ve denetimi altına alınmıştır. 

Anayasamıza göre, Türkiye Devleti bir cumhuri
yettir. Türküye Cumhuriyeti; raülîi, demokratik, laik, 
ve sosyal bir hukuk devletidir. Devlet eğitimde göze
tim ve denetimini Anayasanın bu ilkelerine göre ya
pacaktır. Devlet kendi temellerini yıkıcı, kendi refimi-
ni yıkıcı bir eğitimi yaptırmayacaktır, yaptırmamalı
dır. Eğitim ve öğretim milli olacaktır. Gençlerimiz mil
li şuur, milli kültür, milli birlik ruhu içinde yetişecek
tin Milli değer ve ülkülere, milli mücadele ruhuna, 
Atatürk ilkelerine uygun yetişecektir. Türkiye Devle
tinin ülkesi ve milliyetiyle bölünmezliği ilkesine bağlı 
yetişecektir. İlhamını ve hızmı Türk milliyetçiEğinden 
alacaktır. Anayasamız böyle emrediyor. Söylediklerim 
Anayasa emridir. 

Temel Eğitim Kanununa göre, maneviyatçı eğitim 
öngörülmektedir. Burada konuşan değerli sözcü arka
daşım, din okullarının ölü yıkayıcılar yetiştireceğini 
söyleyerek, o mübarek çatıları kötülemeye kalkmıştır. 
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Muhterem arkadaşlarım, ima/oh Türk MBletine ölü 
yıkayıcı da lazımdır. Ö2ü yıkayıcının da eğitilmesi, öğ
retilmesi lazımdır ve şarttır. Eğer, bu kapılan kapatır
sak* imanlı Türk Milletinin ötüşsün» yıkayacak insan 
bulmak mümkün olmayacaktır. 

YAŞAR CEYHAN (Ankara) — Sülalenden bir 
tanesini gönderebiliyor musun aym okula? 

GALİP KAYA (Devamla) — Türk halkı serbest-
tirr Türk MilFeti hürdür; isteyen istediği okula gider, 
isteyen çocuğunu istediği okulda okutacaktır. 

YAŞAR CEYHAN (Ankara) — Sen niye gönder 
misyorsun acaba? 

GALİP RAYA (Devamla) — Siz, o okullara güden 
çocuklara acıdığınızdan değil, memlekette maneviyat 
kapnannın, maneviyat i&nmîn, tedrisatının açılmasına, 
sürdürohnesme dayanamadığrnrz için karşı çıkıyorsu
nuz. 
, Eğirim ve öğretim görevlileri, öğrencfteritte kendi 
politikasını, kendi kanaatlini değil, devlerin 'istediği bil
gileri, devlefitt eğitiminde verecektir. Okullarda siya
set yapamayacaktır. Türkiye'de eğitim s&lemi Mark
sist eğitime, sosyalist eğitime, iznt'K eğitimlere kapan
dır. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Açdcça söyfe, 
kemaüzme de kapalı imdir eğitim? Demagoji yapına, 
açıkça söyle. 

GALİP KAYA (Devamla) — «Atatürk ilkelerine 
açıUrtır» diyorum. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahîsar) — Atatürk düş
manı olduğunu gösteriyorsun. 

GALİP KAYA (Devamla) — Milletçe kuzursuzla-
ğumuzun ve anarşinin kaynağı» komünizmdir, yıkı-
cıhktur, bölücülüktür. 

Saym Ecevit, bu teşhisi kabul ederseniz» bugünkü 
huzursuzluğun tedavisi kolaylaşacaktır. Tüm siyasî 
partilere, tüm miHete büyük görevler düşmektedir. 
Mücadeleye buradan başlamak şarttır. Barış burada 
başlayacak, milli birlik bu yokla doğacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Ecevit Hükümeti, milli eği
tim politikasına yine ters girmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, burada konuşan sözcü arka
daşım kolejlere çattı, bizim, durumumuzla tutarsızhk 
içinde olduğumuzu söylediler. Bunu söylevken, Parti
nizin Başkanı, Hükümetin başı Sayın Ecevit'in kolej 
mezunu olduğunu unutuyor musunuz? İşte asıl tutar
sızlık budur. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Matetya) — O kolejle 
Denıiretfn koleji arasında fark var. 

BAŞKAN — Sağın hatip» sataşmalara cevap/ yer
meden, normal olarak konuşmanıza devam edin. 

3> dakikanız kahmşhr efendim. 
GALİP KAYA (Devamla) — Değerli arkadaşla

rım, Ecevit Hükümeti, milli eğitim politikasına yine 
ters girmiştir, teşhisi yanlıştır, işe kıyanla başlamıştır. 
Başkası yaparsa günah, ben yaparsam mubah demek 
küçülmektir. Kıyımların», Danıştay kararlarını uygu
lamak değil, CHP kadrosunu işbaşına getirmektir, 
devleti işgal etmektir. Kıydığınız müsteşarlar, genel 
müdürler, memurlar makamlara Kyakatla, terfiyle gel
mişlerdir, AP teşkilâtından gelmenıişkrdîr. Bu ma
kamlara CHQP*WerSr eylemcileri getirdiniz. 

Saym Ecevit, bu icraat Hükümet Programmraa 
ters düşmüyor mu? Hani rozete bakmayacaktınız; ha
ni fark gözetmeyeeefetktiz, banş getirecektiniz? Dili
niz bal, eliniz sirke satıyor; böyle barış gelir mi? 

Sayın Uğur, daha işe başlarken; bir müsteşar, 11 
genel müdür, 4 genel müdür muavinini kıydınız. Öğ
rendiğimize göre, 59 milli eğitim müdürünün, 70 şube 
müdürünüm, Ü9 genel müdür muavinin, 400 lise mü
dürünün, 985 ortaokul müdürünün^ 86 eğitim enstitü
sü ve öğretme» Ksesi müdürünün kıyım hazırlıkları 
tamamlanmıştır. Şimdi hükümetsiniz; kesin, kıyın, sa
vuran. 

Sayın Uğur, 11 Şubat günü televizyonda 657 sayılı 
KammuB 6 ve 7 nci maddelerini açıkladınız. Bu mad
delerde; «öğretmenler bir siyasi partiye giremez, bir 
siyasinin veya siyasi teşekkülün leyh ve aleyhinde bu
lunamaz» densfanektedk'» Kanonu uygulayacağım de
diniz; ve doğruladınız. Yalnız, TÖB - DER'i unuttu
nuz. TÖB - DER, aşın bir siyasi kuruluştur, anarşi
nin tentelinde b vardır. TÖB - DER ile başa çıkabile
cek misiniz? Yanınızda saydığımız, yulardır korudu
ğunuz TÖB - DER'de bugün Mao'cularla, Lenin'ciler 
mücadelesi yapılmaktadır. Bunlardan hangisine karşı 
çıkacaksınız; birine mi, tümüne mi? Lütfen cevap ve
riniz. 

Bilerek, bUmıeyerek, baskıyla, tebdil ile bu kuru
luşa kaydırdmış, Siyasete bulaştırılmış öğretmen kar
deşlerimizi politikanın pençesinden kurtararak, öğret
men çizgisine getirebilecek misiniz? 

MUSAP A ŞENTÜRK (Malatya) — Öğretmenler 
sizin kardeşiniz olamaz, öğretmenlere terssiniz. 

GALİP KAYA (Devanla) — İşte en büyük imti
hanınız budur, en büyük basamaz dit burada olacak
ta. 

OfoUmmtzdass, eğitimimizden siyasetin eli kesin
likle çekilmelidir, önce CHP, koruduğu örgütleri sah-
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neden çeksin; o zaman ülkede anarşinin düğümü çö
zülecektir. 

Türk Dîîi gün geçSikçe bozulmaktadır. Uydurukça 
kelimeler icadına artık bir son verilmelidir Sayın Ba
kan. 

AKIN SİMAV (İzniir), — Doğru, çocuklarınız si
zi anlamıyorlar artık. -

GALİP KAYA (Devamla) — Dilimize yatmış ke
limelere sahip çıkılmalıdır. Uydurukça sözler milleti, 
birbirini anlayamaz hale getirmektedir. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — «Uyduruk» 
sözcüğü bile öz Türkçe'dir. 

GALİP KAYA (Devamla) — Mesela, ulusal sa
vunmanın neyi ifade ettiği belli değildir. MilH savun
ma demenin ne mahzuru vardır? Çağdaş milliyetçilik
ten neyi anlayacağız? Çağdaş ilim, çağdaş medeniyet 
olur, çağdaş milliyetçilik olmaz arkadaşlar. 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sermaye 
müliyetçiliği mi olur beyefendi? 

GALİP KAYA (Devamla) — Hollanda, Roman
ya milliye tebliğinin; Bulgaristan, Macaristan milliyet
çiliğinin birleşmesinden çağdaş milliyetçilik mi doğa
caktır? Çağdaş milliyetçilik dünya vatandaşlığı gibi
dir. Bir milletin dilini bozmak, komünist taktiğidir. 
Uydurukçutarîa, Türk Dili çağdaş dil yapılmaktadır. 
Size uydurukçudan bir şiir okuyacağım: 

«Bir ırla sağlam adam gör salt dürütmenler, 
Badallarında ımızgandı dik sürüngenler. 
Ne bir soyut tasarım- var, ne bir somut tasarım, 
Nedir bu imgelerimden sızan sakıncalarım.» 
Değerli arkadaşlarım, bundan bir şey anladınız 

mı? (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın hatip, lütfen toparlayın, lüt
fen. 

GALİP KAYA (Devamla) — Arkadaşlar, anlaya
mazsınız. İşte uydurukça budur, birbirimizi anlaya
mayacağız. Uydurukçanın öncüsü Ecevit, önce parti
sinin adından işe başlamalıydı. «Cumhuriyet* arapça-
dır, «Halk» arapçadır, «Parti» Frenkçedir; yeni adı ne 
olacak uydurukçada acaba; meraka değer. 

Sayın Bakan, eğitim enstitüsü imtihanlarına takıl
dınız, incelediniz, araştırdınız; yasal olduğunu gördü
nüz; isnatlar, iddialar boşa çıktı. Ortada kanunsuz bir 
durum yoktur. Mülakat 'imtihandan yeni icat edilmedi. 
1739 sayılı Kanunun 45 nci maddesi hükmüdür bu. 
«Öğretmen adaylarında genel kültürün yanında, pe
dagojik formasyon bakımından aranacak nitelikler 
Milli Eğitim Bakanlığınca tespit olunur» denilmekte
dir. 

İşte biz bunu yaptık, neresinde bunun kanunsuz
luk? Neresinde bunun faşizm? 

Değerli arkadaşlarım, öğretmenlik diğer memuri
yetlere benzemez, özelliği vardır, öğretmen, çocukla
ra hitap edecek, onlara örnek olacak, hoş görünecek
tir. Norma! fiziki yapı ve yaradılışta olacaktır. Mese
la bir adam düşünün ki tiklidir, kaşını gözünü kırpış
tırır; ağzını oynatıp, omzunu silker; bunu öğretmen 
yapamazsınız. Her şey yapabilirsiniz; fakat öğretmen 
yapamazsınız. Çocuklar ondan çekinirler, alay eder
ler. İşte mülakat imtihanı bunun için yapılmaktadır. 
Harp okullarında bu sebeplerle özel imtihanlar yapıl
maktadır. Bir damla suda fırtınalar kopartıyorsunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, Ecevit Hükümeti kuru 
gürültü hükümetidir. Zoru görmüş, yalpa vurmakta
dır. Laf başka, iş başkadır. Ecevit, muhalif ruhludur; 
hem iktidar, hem muhalefet olamazsınız. Millete ce
vap vermek, hizmet vermek, hesap vermek zorundası
nız. Türk Milleti Ecevıfin bu işi yürütemeyeceğini 
anlamıştır; «Karaoğlan efsanesi» iflas etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi umut bozgunu başla
mıştır. Dertler askıya, millet kaskıya alınmıştır. Okul
lar kapatılmış, Milli eğitimin işi kolaylaşmıştır. Cum
huriyet tarihinde anarşi Okulları bu sürece kapata-
mamıştır. Piyasa alabora olmuş, para çekilmiştir. 

Fenni gübre sıkıntısı, tütün fiyaskosu çiftçinin be
lini kırmıştır. 

Dış ülkelere giriş çıkış kısıtlanmakta, demirperde
nin temeli hazırlanmaktadır. 

Milletin istediği değil, Ecevit'in kafasındakiler 
planlanmaktadır. Ülke, sosyalist enternasyonale hazır
lanmaktadır. 

Özgürlükçü solcu basın susmakta, millet sızlan
maktadır. Eğitim enstitüleri dört yıla çıkarılmakta, 
ilköğretimdeki 18 bin, ortaöğretimdeki 15 bin öğret
men açığı kat ve kat artırılmaktadır. 

Sayın Bakan, hızlandırılmış eğitim yeni icat mı 
dır? Nasıl hızlandıracaksınız? Eğitime motor mu ta
kacaksınız? Bu görüş eğitimi yaralayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, görünüş odur ki Ecevit mah
kemeye verdiği milliyetçiliği şimdi kendisi mahkûm 
edecektir. Ders kitapları kalkacak, çağdaş milliyet ki
tapları gelecektir. Solcu yazarlar milyonları yutacak, 
programlar kalkacak, özgürlükçü çağdaş solcu doktrin 
gelecek, öğretim kadroları boşaltılacak, rozetliler ge
lecek, eğitim politikası duracak, Ecevit politikası yü
rüyecek. 

Sayın milletvekilleri, sendika kurmak öğretmene 
uygun bir hak, öğretmene uygun bir yol değildir. Çün-
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kü öğretmen bütün milletin öğretmenidir. Öğretmenin 
hakkını bütün millet savunmalıdır. Öğretmen bir kıs
mın, bîr grupun öğretmeni değil, bütün milletin öğ
retmeni olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, diğer arkadaşa da ko
nuşma imkânı için lütfen sözleriniz kesiniz efendim. 

GALİP KAYA (Devamla) — Anayasadaki sendi
ka kurma değişikliğini Halk Partisinin kabul ettiğini, 
onun altında Sayın Ecevifin de imzası bulunduğunu 
unutmayın. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, diğer arkadaşımıza da 
söz vermek için lütfen kısa kesiniz efendim. 

GALİP KAYA (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim. 

AP Türk öğretmeninin karşısında değildir, ona say
gındır, ona güvenmektedir. AP Türk öğretmenine ta
hakküm eden bir kısım azınlığa karşıdır. 

Öğretmenin silkinip uyanma zamanı gelmiştir. Po
litika kancasından kendisini korumalı, kurtarmalıdır. 
Öğretimin, öğretmenin, öğrencinin, milli eğitimin der
dine sarılmalıdır. Kutsal makamına oturmalı, Türk Di
lini, Türk tarihini, milli eğitimi korumalıdır. Millet, 
öğretmenden bunları istemektedir. 

Milîi ruh, milli kültür, milli şuur, milli birlik po
tasında yeni nesli öğretmenler yetiştirecek, milli eğiti
mi anarşiden, bunalımdan öğretmenler kurtaracak, 
öğretmenler koruyacaktır. Buna inanıyor, buna güve
niyoruz. (AP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Sağcılık ko
nusundaki görüşlerini de açıkla. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, lütfen bağlayın efendim. 

GALİP KAYA (Devamla) — Milli Eğitim bütçe
mizin milletimize hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan di
ler, hepinizi ve milli eğitim teşkilâtınuı sayın mensup
larını saygıyle selâmlarım. (AP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kaya, teşekkür ederiz. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Emin Atıf Şoh-

oğlu, buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, daha önceki hatip kaç dakika konuştu efendim? 

BAŞKAN — Daha önceki arkadaşımız 26 dakika 
konuştu, Sayın Şohoğlu'nun 14 dakika söz hakkı var 
efendim. 

AP GRUPU ADINA EMİN ATIF ŞOHOĞLU 
(Denizli) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değeri' 
üyeleri; 1978 mali yılı dolayısıyla üniversiteler, aka 
demi ve yüksekokullar bütçeleri üzerinde Adalet Par
tisi Grupunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunu- j 

1 za gelmiş bulunuyorum. Sizleri saygıyla selamlayarak 
I sözlerime başlıyorum. 
I Milli eğitim ve onun ayrılmaz bir parçası olan 
I üniversite, akademi ve yüksekokullar bütçesinin di-
I ğer bakanlıkların bütçesinden önemli bir farkı ve özel-
I ligi vardır. Bu bütçenin önemi, insana yönelik olnıa-
I sı, insan için yatırım yapılmasından ileri gelmektedir. 

Yani bu bütçe iyi insan yetiştirme amacına yönelik 
I olduğu için önemlidir. Bu özelliği dolayısıyla bu büt-
I çe, bugünden çok yarını, yarınki mutlu ve güçlü Tür

kiye'yi, sağlamak Türk toplumunu ilgilendirdiği için 
I önemlidir. 

I Bu bütçenin özelliği yanında, altını çizmek istedi-
I ğimiz hususlar şunlardır: Gelecekteki kuşaklarımız 

bu milletin tarihi içindeki yerini, yaratıcılığını, gurur 
vericiliğini idrak mi edeceklerdir? Bu idraka layık ol
manın sorumluluğunu duyarak, kökü mazide bir ati 

I olduğunu idrak ederek mi çalışacaklardır? Yoksa 
tam aksine, milli kökten kopuk, milli geleneğe düş-

I man, yabancı ideolojilerin peşine düşmüş insanlar ola-
I rak mı yaşayacaklardır? Bu bütçenin en önemli so-
I runu burasıdır. 
I Muhterem milletvekilleri, Türk milli eğitiminin 

belli başlı ilkeleri Anayasamızda tespit edilmiştir. 
I Hiçbir siyasi partinin, hangi sebeplerle olursa olsun, 
I bu ilkelerin dışına kesinlikle çıkmaması gerekir. 
I Anayasanın başlangıç kısmındaki «tesanüdü, bir-
I ligi, kıvançta, tasada beraberliği; dünyada ve yurtta 
I sulhu» ayrıca okumak istemiyorum: 

I Anayasamız, milletin bütün fertlerinin bölünmez 
I bir bütün olmalarını isterken, «yurtta sulh, cihanda 
I sulh» derken; bugün ne yurtta sükûn, ne de bütün-
I lüğümüz kalmıştır. Bugün Türkiye'de tedhiş, terör 
I ve cinayetler doruk noktasına ulaşmıştır. Cinayet şe-
I bekeleri, her gün daha azgın hale gelerek ve sistemli 
I bir şekilde hadiseler yaratmakta, adam öldürmek, 
I banka soymak, çeşitli yerlere bomba koymak ve ni-
I hayet şehrin ortasında araba yakmak gibi caniyane 
I davranışlarını en yüksek boyutlara çıkarmışlardır. 

I Bu olayların Türkiye'nin bütünlüğünü tehdit eder 
I noktasına geldiğinde kimsenin şüphesi yoktur. Ancak 
I bunların menşeini ve sebebini teşhiste büyük farkh-
I lıkların bulunması, hastalığın tedavisinde iktidarları 
I çaresiz bırakmaktadır. Bu suçlar çoktan hükümetlerin 
I boylarım aşmış, Devlete karşı işlenen suçlar haline 
I jelmiştir. Konunun Türkiye'nin bütünlüğünü tehdit 
I der dereceye gelmesinde siyasi partilerin, üniversitele-
I in, yüksekokulların, öğretmen ve öğrenci küruluşla-
I rının, mahkemelerin, Danıştayın, tiyatro ve sinema 
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yazartannın, sahne ve sanatkârkuuHB, karikatüriste-
rin ve basının sorumluluktan vardır* (AP sıralarından 
alkışlar) 

Bugünkü iktidar partisi ve onun himayesinde geli
şen anarşistler iktidar değişikliğine kadar bunların so
rumlusunun MC hükümetleri olduğunu, eski iktidarı 
sadece bu olayları durduramadığı için sorumlu gör
meyip, anarşiyi bizzat onların teşvik ettiğim? onların 
tahrik ve himaye ettiğini söyleyecek kadar, ağır, hak
sız isnat ve ithamlarda bulunmuşlardır. Bu türlü isnat 
ve iftiraları, sol ideolojiyi kamuoyunda geliştirmeye 
çalışan sol tandanslı basında, başsayfalann manşetle
rinde bütün Türk MUleti yıllardan beri bunları gör
mektedir. Bu türlü isnat ve iftiraları, sol ideolojiyi 
kamuoyunda geliştirmeye çalışan sol tandanslı basın
da, solun verdiği her beyanatta, tertiplenen her mi
tingle, bunların çok çeşitli örneklerini görmeyen, oku
mayan kalmamıştır. Bu istikamette verilen her beyanat 
ya Anayasa düzenini yıkmayı amaçlayan bir eylemi 
teşvik etmiş veya yapılan eylemi himaye etmiştir. 
Eğer Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri bu anarşist 
eylemleri; gençlerin kendi sorunlarını kendilerine has 
metotlarla kamuya duyurmaları, masum gençlik ha
reketleri, gençlerin memleket sorunlarında bilinçlen
mesi tarzında değerlendirerek, Marksist ve anarşist 
zorbalara güç ve ümit vermeseydi, Türkiye'de gençlik 
olayları belki Batı ülkelerinden çok evvel tükenmiş 
olurdu. (AP sıralarından alkışlar) 

1967'Icrden beri öğrenci olayları şiddetini her gün 
biraz daha artırarak devam ediyor. Her yıl sarf edi
len milyarlarca eğitim harcamalarına karşılık, düzenli 
bir eğitim - öğretim, araştırma yapılamıyor. Üniversi
te ve yüksekokullarda boykotlarla başlayıp, boykota 
eşit olduğu fetvasıyla işgale yeşil ışık yakmaları, üni
versitelerin Atatürk yerine Lenin ve Mao fotoğraf
larıyla donatılmasına, vatanını seven birçok öğretim 
üyelerinin hakarete uğramalarına, adam kaçırmak, 
soygun ve halk ihtilali denemelerine ve nihayet bir 
üniversite bahçesindeki yangın kulesinden Ay yıldızlı 
Bayrağımızın indirilerek, orak - çekiçli kızıl paçav
ranın çekilmesine kadar bu hareketler hep devrimci 
örgüt ve demeklerin eseridir. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, aBoşlar; CHP sıralarından gürültüler) 

Dinlemesini öğrenin. 
Bütün bu eylemlerin sehehi, teşkilatlı ve bilinçli, 

dıştan emir alan legal ve illegal örgütlerin Marksist 
bir idare kurulmasına ortam hazırlama gayretleridir. 
Cumhuriyet Halk Partililer, nasıl okıp da öğretim ve 
öğrenim özgürlüğünün, can güvenliğinin, kanunsuz 

saklarların yok edildiği bu eylemleri, bu sloganları, 
bu biklkileri, masum gençlik hareketleri diyerek des
teklediklerini unutarak, Türkiye'yi kana boyayan bu 
hareketleri ve şiddet olaylarını o günkü hükümetin 
tahrik ve teşvik ettiğini söyleyebilirler? 

Cumhuriyet Halk Partisinin bu sorumsuz tutumu
nu daha iyi tebaıiiz ettirmek için geçen yılkı bütçe mü
zakerelerinden CHP Grupu sözcülerinin birkaç pasa
jını huzurunuzda sunmak istiyorum: «İstanbul'da sa
yıları 500'ü bulmayan şehir eşkıyasının 30 bin üni
versiteli öğrencinin öğrenimini durdurmaları aklen 
ve mantıken mümkün olmadığına göre, bunların ko
ruyucusu kimdir? Ankara'da da sayıları 400'ü bulma
yan komando bozuntusu zorbalar 28 bin öğrencinin 
okumasını engellediğine göre, cephe iktidarı gerçek
ten çaresiz midir veya bu zorbaların koruyucusu ve 
destekleyicisi midir? Hiç şüphe etmiyoruz ki, okul ve 
eğitim düşmanı sapık ruhlu eşkiyalar, gücünü Cephe 
İktidarından almaktadırlar» diyorlar. 

Burada işlenmek istenen tema, anarşistleri iktida
rın himaye ettiği, hatta eşkiyanın gücünü iktidardan 
aldığıdır. Bir başka pasaj; «Bizim Koalisyon iktidarı
mızda» okullar şakır şakır çalışıyor. Analar babalar 
can güvenliğinin emniyeti içinde, çocukların evlerine 
dönüşünü endişesiz bekliyorlar. Öğretmenler nakil 
endişesinden uzak, huzur içinde çalışıyorlar.» (CHP 
sıralarından gürültüler, «Eşkiya dün yakalandı, 1,5 
yıl hapis cezası aldı. Eşkiya Yahya dün yakalandı.» 
sesleri) 

EMİN ATİF ŞOHOĞLU (Devamla) — Karde
şim, sizin arkadaşlarınızın yazdıklarını, okuduklarını 
okuyorum; beni Yahya ilgilendirmez, lütfen dinleme
sini öğrenin. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Hem niye gocunuyorsunuz? Bu dediklerimde yan
lışlık varsa, Başbakan Yardımcısı yaptığınız Feyzioğ-
Iıı'na niye Güven Partisini kurduğunu sorun. (AP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar, CHP sıraların
dan «Tamamen yalan, beraber kurmuştunuz» sesleri) 

öğretmenler nakil endişesinden... 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sahtekâr. 

Senelerce ekmeğini yedin, gözüne, dizine dursun. 
Utanmaz, Allah belânı versin. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — Perşembe
nin geleceğini Çarşambadan gördüm de yerimi aklım. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Evet, evet Takdiri Haniye bakın, dün neler söylet
miş, bugünkü durum ne? Şimdi Sayın Ecevit iktidar
da, hem de koalisyon olarak değil. (CHP smdanndan 
gürültüler) 
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GüMiyorum, gülüyorum halinize ben sizin. 
EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Her gün bir 

parti. 
EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — Ben o 

şualardan çoktan geçtmu Şimdi okular yamamadan 
evvel kapanıyor ve zamanında dahi açılamıyor. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Scnop) — ABah belâ
nı versin, terbiyesiz herif. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Deramla) — Sayın 
Başkan» «Sahtekâr* diye bağıran bur terbiyesizi duy
dum. 

BAŞKAN — Saym hatip, saym hatipv siz; sözleri
nize. lütfen devası edhrâ. Sayın arkadaşlar» hatibin 
konuşma hakkım engellemeyiniz» Sakinlikle dinleyi
niz, lütfen, rica ediyorum. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Terbiyesiz 
sensin, senden büyük terbiyesiz olmaz. Senelerce ek
meğini yedin. 

BAŞKAN — Rica ediyorum efendim, rica ediyo
rum! 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
analar babalar gerçekten çocuklarının okuldan gelme
sini endişeyle beklemiyorlar; çünkü, çocuklar okulla
ra gidemiyor. (AP sıralanndan «Bravo» sesleri, al
kışlar} 

Öğretmenler nakil endişesinden uzaknuş... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş

kan» iki dakika geçiyor efendim. 
BAŞKAN — Saym UysaL kaç dakika konuştuğu

nun tekdirini yapmıyoruz, burada ölçüsü var* orada 
ölçüsü var; ika ederim, müdahale etmeyiniz, rica edi
yorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sîzi ikaz edi-
yenun efendim. 

BAŞKAN — Rica ediyorum; rica ediyorum Saym 
Uysal* hû burada bütün arkadaşlarımıza yetkilerimiz 
dahilinde... 

Soyut Şohogks, devam edin efendim, devam edin 
lütfen. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Senelerce 
ha Halk Partisinin ekmeğini yedin» yüzüne gözüne 
dulsun.. (Görüttater) 

İMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — «Rejim 
düşman* but caniler ve yasa dış* tedhişçi örgütlerle, 
mmlîHH» sığmdığiı yerler korunurken, ve el altından 
beslenirken, yalan ve dâzcnhazbfcla» uydurma ihbar
larla devrimci kesâıı ve gençfigeait tüm örgütler bas-
kthvla taranmakta, saçsuz kısanlara işkenceler edi-
krek* sufk* yaratma yöntemleri sürekli olarak nygu-
lanmalrfcBriır> diliyor. 

Arkadaşlar» mu» da Ahah söyletmiş sanki. CHP 
iktidan gtlhıee* münyetei gençlere reva görüp, tat
bik edeceği yöntemler o günden mamm obnn$ bu 
sözlerin sahihme. Herhalde şimdiki İçişleri Bakam bn-
günkft tatbik ettiği yöntemleri, bu sözlerin sahSandcn 
öğrendi. 

Muhterem arkadaşlar, eğitim knruttişhmndany öğ> 
rethn öegürlftğinü, can güvenüğmi, evveli, maalesef, 
özgürlükçü geçinen Cumhuriyet Halk Partisinin teş
vik ve himaye ettiği solcu ve devrimcî dernekler kal
dırdı. Hem anarşinin içinde bulunacak, ©nu tahrik 
ve teşvik edeceksiniz, maskara oranca on» affettire-
eefahnz, kent de anarşiden şikâyetçi olup, tşhaşrada-
kneti caniEkle, katillikle itham edeceksiniz... (AP 
strabnrmdan «Bravo» sesleri» afltışlar) 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Kuracağız bu 
anarşiyi. 

BAŞKAN — Saym hatip», sayın hatip» bir dakika
nız kaldı, lütfen toparlayınız efendim, lütfen. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamia) — Bunun 
adına düpedüz «Yavuz hırsızın, ev sahibinin basimna-
sr» denir. (AP sıralarından «Bravo», sesleri alkış
lar) 

Bir yandan toplumu millet yapan* milli ve mane
vi değerleri üretmeyi inkâr edeceksiniz* diğer yan
dan, «Milliyetçiyiz» diyeceksiniz... Hangi mittiyetçt? 
O sizin sadece ambleminizde bn* ok ohtrak kalmış. 
Siz milliyetçi olsaydınız» Anayasa Mahkemesine, 
«MiUiyetçiltk> için» «Kabjuraı> diye dava açmazdı
nız. (AP sıralanndan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

EMİN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Sîzden iyi mil
liyetçiyiz. Sahte milliyetçi seni; Sen» gibi sahte mn-
üyetçi dehliz hiç olmazsa. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — İnsan, ek
mek yediği sofraya tükürmez. (AP sıralanndan gü
rültüler) 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — Türk mil
liyetçiliğinde sınıf kavgası yoktur; siz bu milletin ba
şına sınıf kavgasını musallat ettiniz. 

BAŞKAN — Sayın Övet, lütfen sakin olun efen
dim, lütfen rica ediyorum. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — Bugünkü 
Devlet ve rejim, düşmanlarını siz tahrik, teşvik ve h»> 
maye ederek* bn aziz Türk Milletinin basma bekti et-
tin&L, Türkiye'de haltlar yoktur, sadece ve sadece 
Türk İmha ve Türk Mües vardır; » yokuhığuo tt§-
nmz fan naneâ dinm dûna nnrcahnnaktan çekmme-

| diniz. (AP sıralanndan «Bravo» sesleri) 
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Adalet Partisi her çeşit hukuk dışı yöntemin kar
şısında kalmıştır. Adalet Partisini şiddet eylemlerinin 
yanında gösterenler haksızlıkların en büyüğünü yap
maktadır. Biz milliyetçiliğin; medeniyetçilik, hürri
yetçilik, memleketseverlik, bir kelimeyle Atatürkçülük 
olduğuna inanıyoruz. Siz sadece, adına muhtaç oldu

ğunuz zaman Atatürk'e sığınırsınız. 
BAŞKAN — Sayın Şohoğlu, lütfen toparlayın. 

Lütfen efendim, lütfen, çok rica ediyprum. 
EMlN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — Toparlı

yorum efendim. 
Siz sadece muhtaç olduğunuz zaman ' Atatürk'e 

sığınırsanız; ama Meclis kürsüsünden Cumhuriyet 
Halk Partisinin mirasını reddedersiniz. Reddettiğiniz 
devredeki Atatürk'ü inkâr etmiş olmuyor musunuz? 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Köpükler 
saçıyorsun. 

OSMAN KAYA (İstanbul) — Boğulacaksın be, 
boğulacaksın. (CHP sıralarından «Şaşırdı» sesleri) 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — Allah, 
şaşıranları şaşırtmış. 

Vatan sathındaki, sadece Atatürk'e ve İnönü'ye 
samimiyetle bağlanan Cumhuriyet Halk Partililerden 
korkmasanız, milliyetçilik amblemini Altıok'tan da 
çıkaracaksınız siz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Sosyalistliğinizi kamufle etmek için, ortanın yoluy
la başlayıp, düzen değişikliği, sosyal demokrasi, de
mokratik sol diye nihayet Sosyalist Enternasyonele 
giriyorsunuz. 

EMlN ALTINBAŞ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, konuşma süresi bitmedi mi daha? 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sizin saatiniz çok yavaş gidiyor. 

BAŞKAN — Sayın Şohoğlu, lütfen bağlayın efen
dim, lütfen. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — Koptuğu
nuz o samimi kitleden, sosyalist olduğunuzu nasıl sak
layacaksınız? 

BAŞKAN — Sayın Şohoğlu, lütfen bağlayın efen
dim. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — Öğret
mene, üniversitelere, işçi kuruluşlarına bu kıvılcımı 
sıçratan sizsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Şohoğlu, lütfen... 
EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — Herkesin 

şikâyetçi olduğu sokak hareketleri sizin tahrik ve teş
vikinizle, hatta sizin himayenizde bugünkü hale gel
mektedir. 
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NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, ikaz etmezseniz, kürsüyü kendiliğinden bırak
maz. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — Bırakıyo
rum efendim. Kimsenin hakkına el uzatmaya benim 
niyetim yok. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederiz Sayın Şohoğlu. 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Meclis için 

vakit kaybından başka bir şey değil. 
EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — Değerli 

arkadaşlarım, 14 dakikalık kısa bir sürede, gerçek
ten, hazırladığım hususları sizlere arz edemedim. 

Muhterem Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlar, 
dinlemek tahammülünü bile gösteremiyorlar; bir de 
özgürlükten bahsediyorlar. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yazılı konuş
ması bitti, şimdi sözlü konuşsun. 

BAŞKAN — Bağlantı cümlesini yapıyor efen
dim. 

EMİN ATIF ŞOHOĞLU (Devamla) — Bu mem
lekette herkesin tanıdığı Deniz Gezmiş'in affı için di
lekçeyi Anayasa Mahkemesine götüren Sayın Uğur 
bugün Milli Eğitim Bakanıdır, Allah yardımcısı ol
sun. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Allah belâ
nı versin!... 

BAŞKAN — Sayın Şohoğlu, teşekkür ederim. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Hasan 

Seyithanoğlu, buyurun. 
Sayın Seyithanoğlu, konuşma süreniz 40 dakika

dır. 

MSP GRUPU ADINA HASAN SEYİTHANOĞ
LU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesiyle ilgili ola
rak, Milli Selâmet Partisinin görüşlerini sunmak üzere 
huzurlarınızdayım. 

Tanzimatla birlikte, bütün sosyal kurumlarımız 
gibi, eğitim düzenimiz de bir değişime uğramıştır. 
Tanzimat, bilindiği gibi, hukuk düzenimizi ve onunla 
birlikte bütün kurumlarımızı Batılı anlamda yeniden 
düzenleme hareketidir. Tanzimat, ülkemizin o zaman
lar içinde bulunduğu bunalımdan kurtulmayı Batılı
laşmakta görmüş bir harekettir. Bu Batıcı hareket bi
zim geleneksel eğitim düzenimiz olan medrese anla
yışından ayrı olarak bir mektep anlayışı getirdi. Ge
leneksel medreseyi kaldırmayan; ama onun karşısın
daki yeni mektepleri kuran ve himaye eden resmi 
tutum sonucunda, ülkemiz 2 tip aydın üreten bir eği
tim düzenine girmiş oldu. Medrese, maruz kaldığı hi-
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mayesizlik ve desteksizlik yüzünden kendini aşacak ve 
yenileyecek bir ortam bulamadı. Medreselerin, bu ba
şıboş hali sebebiyle, ülkenin her alanındaki aydın ih
tiyacın cevap veremez duruma gelmesi ve resmi tu
tumun himayesinde yürüyen mekteplerin yetiştirdiği 
aydınlar tarafından horlanması, giderek, medrese ay
dınıyla mektep aydını arasındaki uçurumu çoğaltmış
tır. Mektep aydını, ülkenin geri kalışını medrese zih
niyetine ve onun temsilcilerine mal ediyordu. Tanzi-
mattan sonra ülkenin giriştiği bütün, Batılılaşma ve 
yenileşme çabalarına rağmen ülkenin kurtulamaması, 
hatta bunalımının çoğalması, askeri ve siyasi alanda 
uğradığımız başarısızlıklar, içine girdiğimiz ekono
mik çıkmaz dolayısıyla medrese aydını da, kabahati 
mektepli aydınlarda buluyordu. 

Gerçekten de Tanzimat, yani Batılılaşma, ülkemi
zin muhtaç olduğu yenilikleri getirememiş, sosyal bün
yemizin realitesine ters düşen devrimlerle ve kurtu
luşumuzu Batıya yaranmakta arayan, ulusal kişiliği
mizi hiçe sayan diplomasisi ile ve ülke kaynaklarım 
Batıya peşkeş çekmeye mecbur kalan ekonomik du
rumuyla, ülkenin bunalımını daha yoğun boyutlara 
ulaştırmaktan öte bir işe yaramadı. 

İçinde bulunduğumuz çöküntünün, anlamsız, ters, 
yanlış bir Batılılaşma ile yorumlanması gerekirken, 
Batıcılar bu durumu bizim tam anlamıyla Batıhlaşa-
madığımızla izah ediyorlardı. Ülke aydınında ilk de
fa bir dejenerasyonun başlaması bu dönemlere rastlar. 
Bütün kurtuluşu, tüm geleneksel kurum, yaşayış, kı
sacası uygarlık yapımızın terk edilmesinde bulan, ka
yıtsız şartsız Batıcı, ya da Batılılaşmaya bazı sınırlar 
koyan, ama yine temelde Batıcı olan bu aydın tipinin 
içinde bulunduğu sosyal ve psikolojik komediyi, daha 
doğrusu trajedinin uzantılarını günümüzde de görmü
yor muyuz? 

Daha sonraları medrese kalktı; ama Batı standar
dına göre aydın yetiştirilmesi, bir düzen geleneği ol
du. Halktan kopuk, sosyal realitemize, tarihi biriki
mimizle, uygarlığımızın özüne yabancı bir aydın üret
mek yolundaki resmi girişimler, halkla aydını birbi
rinden kopuk zümreler haline getirdi. 

Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet devrimleri, 
mim bir eğitim politikasını hedef tanımak yerine 
Batıyı örnek aklığı için, okullarımız, Batı kültür 
emperyalizmine açık birer alan haline geldi. Nite
kim, milli eğitimde yapacağımız her beli başlı dü
zenleme için Batıdan uzmanlar getirmiş olduğumuz 
birer gerçektir. Eğitim düzenimiz, hep Batının, ba-
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tıh eğitimcilerin görüşleri doğrultusunda bir gelişme 
içinde bulunmuştur. 

Batıyla filk temasımız sonucunda Fransız maarif 
düzeni esas alınmıştır. Daha sonra Alman metoduna 
geçildi; onu İngiliz, İsveç, Amerikan metotları iz
ledi. MİM eğitimimiz bir yaz - boz tahtasına dön
dü; bir türlü, kendimize uygun bir eğitim düzenine 
ülkemizi' kavuşturamadık. Aslında, nıilh' bünyemize 
uygun bir eğitim düzeni geliştirilemenıesinin sebebi 
de budur. Yani, sık ışık değiştirdiğimiz ve taklitten 
ileri geçmeyen bu eğitim geleneğimiz, yerli, bize 
mahsus bir eğitim düzenini düşünebilecek aydınların 
yetişmesine ortam da bırakmadı. 

Sayın milletvekilleri, biz bütün bunalımlarımızın 
temelinde bu eğitim düzensizliğini görüyoruz. Bugün 
memleketimizin içinde bulunduğu aydın bunahmı, 
bir eğitim enkazının olağan bir sonucudur. Aydm 
adayı olan gençlerimizin bugün yaşadığı bunalım, 
anarşi yine bu durumun olağan bir uzantısıdır. Bu
gün herkesin şikâyet ettiği bir sınıra varmış olan 
gençlerimizin içinde bulunduğu çıkmaz, doğrudan 
doğruya eğitim düzenimizin boşluklarından kaynak
lanmaktadır. Sorumlu olan eğitiimimizdir. Bu eğitim 
politikası değişmedikçe, başta hangi hükümet olur
sa olsun, ya da hangi bakan olursa olsun, durum 
değişmeyecektir elbette. Arızalı olan, temeldir. Bu 
temel değişmediği sürece, hatta hiçbir iyi niyetli bir 
hükümetin bile basan sağlayacağına ihtimal vermi
yoruz. İyi niyetle ve tashih edici anlayışlarla bu ko
nunun çözümlenmesi imkânsızdır. Bütün tecrübeler» 
dan başarısız çıktık. Taklitlerle geçen bir eğitim 
macerası yaşadık. Bu alıştığımız nokta, her düşü
nen inşam ürküntüye düşürecek bir sınıra varmıştır. 
Bu sonuçlardan ders almaya mecburuz, aklımızı ba
şımıza toplamaya mecburuz. Kendimize mahsus, 
kendi insanımızı yetiştirmeye dönük bir eğitim dü
zeni kurmaya mecburuz. Sağlam bir temel görüş, 
yerli Ibir dünya görüşüne bağlı, gerçekten bir milli 
eğitim düzeni getirmemiz, bir ölüm kalım davası 
gibi ele alınmalıdır. Bir eğitim düzeni gençliğin bağ-
alnacağı öz ve ağırlıkta bir ideal vermiyorsa, gen
cin bu ideal ihtiyacını istismar eden çeşitli akımla
rın belireceği tabiidir. Gençlik, bir ideale muhtaçtır. 
Bu verilmezse, o, bu ihtiyacım giderecek sandığı ya
bancı İdeolojilerin elbette ağına düşecektir. Bir 
gençlik, zevk ve estetik bakımından İyi eğitilme-
mişse, onda ruhsal bunalımın, zevk tereddisinin, de
jenerasyonun başlayacağı tabidir. Sağlam bir ru
hi yamya sahip olmayan gençlik, yurt için bir prob
lem, bir çöküntü alametidir. 
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Bir eğitim düzeni önce ülke yararını düşünen, 
insanı seven, fedekâr, fercgatli nesiller yetiştinniyor-
sa, o ülkenin eğitimi, miHI olmaktan çıkmıştır. 
Bâr ülkenin eğiticisi, hatta öğrencfei, içinde bulun
duğa eğitim düzeninden şikâyetçi duruma gelmişse, 
uygulanan eğitim basit» şuadan ayam üretmekten 
başka bâr şey yapmıyorsa, yani eğitim düzeni âdeta 
bâr diploma imalathanesi durumuna gelmişse, o ül
kenin maarifi bir darboğazda değH, bir çıkmaz so
kaktadır. 

Gerçek ay d m yetiştirilmed iğinden şikâyetçiyiz. 
Okumayı sevmeyen, düşünmekten kaçan, uğraşısı 
yalnız spor izleyicüiği olan ve ancak küçük politi
kalarına yatkın ve hep bol kazanç yolu kollayan; 
fedakâr değil, egoist bir gençlik realitesiyle karşı 
karşıya bulunmaktan şikâyetçiyiz de, niçin sorum
lu aramıyoruz? Sorumlu olan eğitimünizdir; sorum
lu olan, bu eğitini düzenini devam ettirmekte ka
rarlı ve ısrarlı olan sorumlulardır. 

Sayın milletvekilleri, bu eskimiş, çağ dışı statü 
içerisinde kaldıkça, aydınlığa çıkmamızın (imkânı 
yoldur. Bizi bu duruma getiren bu statükocu tutu
mu değiştirmedikçe belimizi doğrultanlayız. Devrim 
şarkıları söylemek kolaydır, devrimci geçinmek ko
laydır, ama gerçekten devrimci olmak, bir devrimi 
gündeme getirmek, onu gerçekleştirmek, kafa ve 
yürek ister; devrimse, bir yeniden keşfetme işidir, 
bir, milli deha işidir. Taklit, devrün olamaz; aktar
macılık, adaptasyon, devrim değildir. Devrim, bir 
milletin benliğinde mevcut cevheri işlemek, geliştir
mek,' çağının ihtiyacına cevap verecek hüviyete ge
tirerek, uygulama alanına koymak demektir. Mille
tin benliğinde mevcut olan cevherin ise kaynağı, 
kendi uygarlığıdır. îşte, devrimci, bu uygarlıktan 
yola çıkarak, problemlere çözüm getiren insandır. 
Ulusal uygarlığa aykırı düşen müdahalelere, «dev
ran» denemez; bu tür hareketlere «baskın» denir, 
«tedhiş» denir, «dikta» denir. Bu cins hareketler, 
görünüşte basan kazanmış olsa bile, uzun ömürlü 
olamaz; çünkü millet reddeder, hazmedemez. 

Arkadaşlar, ülkeniz bugün bir devrime muhtaç
ta?. İğreti, taklite dayak, çağ; dışı kalmış kurum
larla hiçbir hamle yapılamaz. ÖzeBikîe müH eğitim 
aJanmda yeni devrimci uhısal bir düzenlemeye ko
yulmak zorundayız; bu, baş işimiz ohnahdır. Ül
keyi kurtaracak okut budur. Siyasal, ekonomik sö-
BKİrüye düşmemek istiyorsak, emBeryaBzmin oy un
larına gelmemek istiyorsak, tam bağımsızîığı güven
ce attan almak istiyorsak, eğitim düzenimizi milli
leştirmek mecburiyetindeyiz. (CHP sıralarından «Bra

vo» sesleri) Ancak böyle bir nesH emperyalizmin 
kucağına düşmez, ancak bu bilinç kurtarır ülkemi
zi, ancak böyle bir nesi] anarşinin akti olmaz. 

Gençliğimizi çok ihmal ettiğimizi kabul edelim, 
onu ciddiye alalını. Mevcut eğirim düzeni ile, işte 
bugünkü noktaya geldi Memnun muyuz bu geldiği
miz yerden, memnun musunuz? 

Sayın railEetvekiikri, gençliğimizi, mUtt duygu ve 
düşüncelerle dolu insanlar olarak yetiştirelim, yarı
nımızı (kurtaracak insanlar olarak yetiştirelim. Bi
zim, geleneksek o soylu, hoca-talebe ilişkisini ye
niden gündeme getiren bir düzenlemeye ihtiyacımız 
vardır. Geçmişimizde varolan o okul arkadaşlığı se
vinci, bağhlığı, kayuncdığı, bugün kıyıcılığa dönüş
müştür. Kıyıcılık, katil, bütün vahşeti ve ilkelliği ile 
kol geziyor okullarımızda. Ders güvenliği yoktur, 
can güvenliği yoktur, mal güvenliği yoktur, fikir öz
gürlüğüne tahammül kalmamıştır okullarımızda. 

Kabahati hep gençlere,, onları kışkırtanlara, on
ları istismar edenlere yüklemekle konuyu geçiştire
nleyiz. Herkesin, her şeyin kabahati var da, bizim 
eğitim düzenimizin kabahati yok mudur, vebali yok 
mudur? 

Biz Milli Selâmet Partisi olarak, milli eğitimin 
aksayan yanlarım burada teker teker sayarak be
lirtmek ve onları giderici bazı tedbirler götürmekle bu 
konunun hallolunacağına inanmıyoruz. Çünkü, bir 
binayı bazı payandalarla, sıva ve boya cümbüşfe-
riyle ayakta tutmanın mümkün olamayacağı bilinci 
içindeyiz; eğri ve yanlış bir yapı üzerine yeni katlar 
ve odalar eklemek gülünçtür. 

Partimiz, milli eğitim davasını, ülke davalarının 
başında görmüştür. İşi, temelden almaya kararlıdır. 
Bu konuda, kararlı gördüğü parti ve hükümetlere 
yardımcı olmayı da görev bilir. v 

Sayın milletvekilleri, üniversite ve yüksekokul
ların durumuna gelince, hemen belirtelim ki, milli 
eğitim konusundaki görüşümüzün, burası için de ge
çerli olduğu bir gerçektir. Eğitim süresinin büyük bir 
kısmını gençlik olaylarının korku ve can emmyet-
sizhgi içinde geçiren bir üniversitenin, ne ölçüde gö
revini yerine getirmeye fırsat bulabildiği meydanda
dır. Birer anarşi karargâhı haline gelmiş olan bu 
okulların, ülke ihtiyacım karşılayacak bur eğitimi 
gerçekleştiremedikleri muhakkaktır. 

Aslında, büim hayatı ve özgürlüğü bu ölçüde 
baskı ve terör altında olduktan sonra, bu okuttarfia 
iîgili her türkt tenkit ve teklifte bulunmak yersiz ve 
gereksizdir. Yani, ilk iş, üniversite ve yüksekokafla-
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rm «an ve Mim güvenliği İçkide görev yapabihneie-
rioâ sağlayıcı bir ortamı getirmektir. Ama, biz ke-
sm&kie susa inanıyoruz ki, bu okular için güven 
ortamını gerçekleştirmek, üniversite konusunun kök
ten çözümü değfldir. Üniversitelerimiz normal bir 
öğretim ortamına kavuşmuş olsalar bile, üniversite 
meselesi asla hallolmuş bir mesele olarak görülme
melidir. 

Üniversite konusu denince, aktüaMtede, içine 
düşündüğü anarşiyi söz konusu etmek ve bana çö
züm getirmek, meselenin temelidir zannediliyor. 
Oysa bu, meselenin temeli olmaktan çok, bîr somı-
codur. Zannediliyor ma ki, üniversitedeki anarşi 
biterse, hiçbir derdimiz kalmaz? 

Konuyu şöyle sergileyelim; üniversitelerimizde 
anarşi yokken, hiçbir derdimiz yok muydu? Mem-
nunmuyduk oralardaki eğitimden? Sosyal, kültürel 
ihtiyaçlarımıza cevap verebilecek birer kurum ni
teliğinde iniydiler? Hayır ve asla. Demek ki, üniver
site sorunu, bir anarşi sorunu, bir eğitim özgürlüğü 
sorunu değildi sadece. 

Üniversitelerimiz, ülkenin sosyal, siyasal, kültü
rel ihtiyaçlarını karşılayacak bîr temel öz ve imkân
dan yoksundur. Bizce, asıl halledilmesi gerekli te
mel sorun budur. 

öyle bir öğretim düzeni içindeyiz ki, üniversite
lerimiz, liseden gelen öğrencileri zayıf, yetersiz, iyi 
yetişmemiş, şartlanmış bulagelirken; hse öğretmeni, 
ortaokuldan gelenler için aynı/şeyi düşünmekte; or
taokul öğretmeni ise, ilkokul eğitimini yetersiz bul
maktadır. Oysa, yetersiz olan, topyekûn eğitim ku
rumlarımızın hepsidir. / 

Mevcut üniversiteleriınJz, ülkenin sosyal, kültürel 
ve teknik ihtiyacını gözöşüne alarak düzenlenmiş bîr 
eğitim politikasından mahrumdur. Üniversitelerimizin 
bazı fakülteleri, birçok (geniş imkâna sahip olduğu 
halde, bazı fakülteler, ; laboratuvar, kütüphane ve 
öğretim üyesi kadrosundan mahrum olarak faaliyet 
göstermektedir. 

Birçok kentimizde açılan bu yüksekokullar, ge
nellikle bir ihtiyacı karşılamaktan çok, politik gaye
lerle kurulmuştur. Oysa, yüksekokul açmak için, 
uygulanacak bir eğitim politikasına uygun olarak bîr 
ihtiyaç belirmesi ve sonra da gerefcK aityapdann ta-
mamianması, ön hazırbjdann bitirilmiş olması gerek
tir. Tıpkı, ilk ve orta eğitimde uygulanagefen «Bir 
müdür, bir mühür» geleneği, yüksekokullarımız için 
de geçerli olmuştur. Bilhassa üniversite, hayata tam 
hazırlanmış, konusunda uzman, mesleğinin teorisin

de olduğu kadar, pratiğini de kavramış kadrolar ye
tişmesi gereken bir karasudur. Fakülte açaçsan, 
hoca batamazsuuz; fakülte açarsmez, onu ayakta 
tutacak bir kütüphanesi, laboratuvarı, araç ve gereç
leri olmaz». 

Saya miServekineri, burada yeri gelmişken, çok 
önemli gördüğüm bâr noktayı kısaca belirtmek is
tiyorum. Her şehirde üniversite açılmaz. Üniversite, 
asanda büyük sitelerin taınamiandığı bir kuramdur 
veya büyük «ite kankanları ite tamanaanan bk ku
rumdur. 

Büyük, canlı bir hayatiyeti olan, yoğun bir kül
tür mirasına, tecrübe ve geleneğine sahip olan şe
hirlerde ancak muvaffak olur üniversite; ancak 
böyle bir ortamda tam yetişme ortammı bulur öğ
renci. İçinde birçok üniversite barındıran, sayısız 
kültürel kuruluşlara malik, dünyaya açık ilim alış
verişleri ile bir merkez haline gelmiş, çeşitli bilimsel 
kongre ve konferansların düzenlendiği, basın ve sa
nat çevresi diri olan bir şehirde okuyan öğrenci ite, 
herhangi bir taşra kentinde okumuş olan üniversite
li, iyi yetişme konusunda aynı imkân ve talihe sahip 
olabilir mi? 

Eğer, üniversite, yalnız herhangi bir alanda bir 
uzman değil, aynı zamanda derin enteheknıeller ye
tiştirmek görevinde ise, bu görev, ancak büyük kent
lerde gerçekleştirilebilir. Tarih boyunca daima büyük 
bilgin, sanat ve fikir adamları ancak büyük siteler
den yetişmiştir. Bizatihi sitelerin, inşam oluşturma
da büyük yeri vardır. 

O halde, her önümüze gelen şehre, politik 
amaçlarla fakülte açma hastalığından kurtulalım. Ba
zı şehirlerimizi birer üniversite şehri haline getirmeye 
çahşalun; ama, üniversiteyi bu kadar şehre yaymak 
akıl kârı değildir. Her ne kadar Batıda küçük yer
leşme merkezlerinde kurulmuş üniversite ve fakül
teler varsa da, bunların hepsi altyapı imkânlarına 
kavuşmuştur; ne hoca sıkınası çekerler ve ne de 
araç, gereç. Buna rağmen, büyük şehirlerin sdcı bir 
ilim alışverişi olan, âdeta birer banliyösü gibidirler. 
Kaldı ki, Batinin şartları ve imkânlarıyla, bizimkiler 
tamamem ayrıdır. 

Üniversitelerdeki öğrenci dağıtanımız da göıüi-
meraiş bâr dengesizlik içerisindedir. Bu yüksekokul
ların talebe alma «anlatında büyük lûspetâzfikİer 
ve keyfüörfer büküm sürmektedir. Mesela, ü*enm 
tekaüt personele ve babana tabibe büyük ihtiyacı 
olduğu halde, bu okullar çok sınırlı sayıda öğrenci 
alırlar. Akademiler ve hele son durumlarına baka-
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rak söyleyecek olursak, öğretmen yetiştiren okullar, j 
özellikle eğitim enstitüleri yığınla öğrenci almakta
dırlar. Böyle öğretim, böyle öğrenim olmaz arka
daşlar. 

Bir eğitim poltikasından yoksun olmanın, hep 
gelişine oynamanın bu gidişle daha çok acısını çe
keceğe benzeriz. Ülke ihtiyacını karşılayan kadrolar I 
değil, yanlış bir bürokrasinin çarkları arasında eri
yen diplomalı yığınlar yetiştiriyoruz. Üretici değil, 
Devlet kapısında, parti kapılarında memuriyet ara
yan diplomalılar yetiştiriyoruz. Mesleğini beğenme- I 
yen, benimsememiş diplomalılar yetiştiriyoruz. So- I 
ranm sizlere: 1961 yılından bu yana, üniversite ve I 
yüksekokullara giren öğrencilerimizin yüzde kaçı I 
kendi kabiliyetlerine uygun düşen, istedikleri bir 
okulda okuyabilme talihini bulmuştur? Üniversite I 
giriş sınavlarındaki seçme düzeninin isabetli olduğu
nu kabul eden var mı? Bir kişi, sevmediği, benimse
mediği bir okulu, bir mesleği basan île bitirebilir, I 
temsil edebilir mi? Başanmn şartı, sevmek ve be- I 
nimsemek değil midir? İşine, hayata küskün insan- j 
1ar üretmiyor muyuz arkadaşlar? I 

Okullarımız, temel espri olarak, hele hiç entel- I 
lektüel yanı olmayan, geniş, zengin, büyük bir dünya I 
görüşüne ve kültürüne malik İnsanlar değil de, bü- | 
rokrasiye kapı kulu ve ancak meslek sahibi sınırlı I 
uzmanlar yetiştirebilirle kapasitesi içindeyken, bir de 
giriş sınavlanndaki talih oyununa yenik düşen küs
kün öğrenciler okutmak durunmundayız. 

Arkadaşlar, itiraf edeyim ki, bu eğitim düzenin
den ülke meselelerine kökünden çözüm getirecek bir 
eylem beklemek noktasında değiliz. Ama öyle me
seleler, ayrıntılar vardır ki, bunları halledebilmek 
için, hiç de büyük eylem ve kabiliyete ihtiyaç yok
tur. Küçük bir iteleme ile, bir kararlılıkla halledile
bilir bazı konular vardır. Hiç olmazsa bunlar ya
pılsın diye bekleriz. Meselâ, şu üniversiteye giriş 1 
sınavlan değiştirilmeli ve yeniden düzenlenmelidir. I 
Mesela, bir kör düğüm haline gelmiş bulunan şu, I 
eğitim enstitüleri, sağlam bir statüye ve işlerliğe ka
vuşturulmalıdır. Buralar, iktidardaki hükümetlerin 
birer oyuncağı, politik yatıranlarının birer karagâhı 
olmaktan çıkartfmalıdm Buraların öğretim kadrosu 
için aranan şartlar, ehliyet olmalıdır, kariyer olma
lıdır. Buralar, iktidarların kendi taraflannın birer 
taltif yeri olmamalıdır. Mesleğinde üstün başanyla 
sivrilmiş, sahasında eser vermiş kişiler olmadıktan 
sonra, nasıl öğretmeni herhangi bir liseden alarak, I 

j bir eğitim enstitüsüne hoca yaparsınız? Lise öğret
menlerini elbette küçümsenıiyoruz ama, eğitim ens
titüsü öğretmem de, elbetteki lise öğretmeni arka
daşlarından farklı bir seviye Delirtmemen* midir? 
(CHP sıralarından «Doğru» sesleri) Mesela, öğret
men ve öğrencileri ödüllendirme ve cezalandırma 

I partizanlıktan vazgeçerek, adaletin gerektirdiği ta
rafsızlığı ilke edinmeliyiz. Öğretmeni şu veyahut bu 
kampa ayırmaya mecbur bırakan tutum ve dav
ranışlardan vazgeçmeliyiz. Hiç olmazsa, bunları, ol
sun halledelim. Nerede o günler ki, üniversitesi, il-

I min, haysiyetin, şahsiyetin, ulviyetin millete hizme
tin destanını örgütleştiren birer yuva olsun; Devle-

I tine asi değil, uydu değil, tam bir mutabakat içinde 
I olan bir bağımsız ve müdir kuruluş olsun; Devleti 
I ve hükümeti, onun bu önemine ve şahsiyetine saygı 
I ve yardım duygularıyla bağlı olsun; öğrencisi hoca

sına teslim, hocası öğrencisine emanet edilmiş bir 
varlık olarak benimsenmiş olsun. 

I Arkadaşlar, Milli Selamet Partisi böyle bir üniver-
I site ve gençlik teşekkülünün davasını gütmektedir. 
I Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin bu millete ha-
I yırlı olmasını Allah'tan diler, hepinizi saygı ile se-
I lamlarım. (CHP ve MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Seyithanoğlu, teşekkür ede
rim. 

Sayın arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
Başkanvekili Sayın Hayrettin Uysal'ın bir önergesi 

I vardsr, okuyorum. 

«Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Saym AP sözcüleri, Milli Eğitim Bakanlığı büt

çesinde genel olarak eleştiri yapmamışlar, genellikle 
asılsız itham ve iftiralarda bulunmuşlardır. Bunlar
dan bir kısmı, özellikle CHP nin kişiliğine yönelik
tir. Örneğin : Demişlerdir ki : 

1 1. «CHP. bize, komünizme karşı olduğumuz 
I için, karşıdır» 
[ 2. «Bugünkü iktidar partisi ve onun himayesin

de gelişen anarşistler,» 
3. «CHP... Marksist ve anarşist zorbalara güç 

ve ümit vermeseydi,» 
4. «CHP'ne düpedüz yavuz hırsızın ev sahibini 

bastırması denir.» 
5. «Bugünkü Devlet ve rejim düşmanlarını siz 

tahrik, teşvik ve himaye ederek bu aziz milletin ba
şına bela ettiniz.» vs. 

I Demişlerdir. 
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Tüm bunlar CHP'ne sataşmadır. İçtüzüğün 70 nci I 
maddesi gereğince cevap hakkı doğurmaktadır. Grup I 
adına söz istiyorum. 

Saygılarımla. 
CHP Grupu Başkanvekili 

Hayrettin Uysal» I 

Şimdi, Sayın Uysal, zatıâlinizin müsamahasına 
hitap ederek, bir hususu Yüce Heyete arz etmek isti
yorum. 

Umumiyetle, bütçe görüşmeleri, yalnız bütçenin 
mali rakamları arasında birtakım konuşmaları değil, 
partilerin birbirlerine de birtakım beyanlarda bulun
malarına imkân veren bir devredir. I 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri de aynı 
tonda, aynı ağırlıkta, diğer partilere ve bahusus Ada
let Partisine sataşmışlardır. I 

O itibarla... 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Kürsüden 
sataşılmadı. 

BAŞKAN — ... o itibarla, zatîalinizin müsama- I 
hasına sığınarak, bu konuda meseleyi daha büyüt
memek için rica ediyorum, anlayış gösterin efendim, I 
rica ediyorum. I 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz arz edeyim? I 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben her 
hangi bir sataşma yapacak değilim. Belli bir diya- I 
log çizgisinde, bu, size, Başkanlığa hitaben yazdığım 
hususları, belli bir ölçü içerisinde cevaplamak isti- I 
yorum. I 

Şimdi, değerli Başkanım, gerçekte, eğer bizim I 
grup sözcülerimizden, bu söylediğiniz unsurlara denk I 
sözler söylenmişse, bittabi verin Sayın Adalet Par
tisi Grup Başkanvekiline de bu tür konuları cevapla- I 
ma hakkını kullandırın. Ama ben size madde tasrih I 
ederek arz ettim; bunlar, İçtüzüğün 70 nci maddesi
nin kapsamı içindedir. I 

O bakımdan, lütfedin de, belli bir ölçü içerisinde, 
zabıtlara geçmiş olan bu konuyu burada çözelim. I 

BAŞKAN — Yani direniyorsunuz. I 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tabii efen
dim. Yalnız, ben sizin söz hakkı vermenizi isterdim. I 

BAŞKAN — Efendim, 70 nci maddenin son fık- I 
rasma göre, Sayın UysaPın bu isteğini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — Bakanla
rın tarafı sayılmadı efendim. j 
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BAŞKAN —• Sayıldı efendim. 
Sayın arkadaşlar, kabul edilmemiştir. 
Gayet hakkaniyetle yaptık. 
Sayın UysaPın, «Bunu bizzat vermenizi isterdim» 

şeklindeki itimadına da teşekkür ederim efendim; 
sağ olsunlar. Ben de hakikaten vermeyi de isterdim; 
fakat hakikaten bu devrede birtakım partiler birbir
lerine sataşmaktadırlar. Onun için, bu müsamahayı 
Yüce Meclisten ve konuşmacı arkadaşlardan bilhassa 
istirham ediyorum, anlayış göstermelerini rica ediyo
rum efendim. 

Çok teşekkür ederim efendim. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Yani, söz 
vermediğinize mi teşekkür ediyorsunuz Sayın Başka
nım? 

BAŞKAN — Anlayan anladı Sayın Karsu. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ben anlayar 
madım da Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlar, şimdi, grup söz
cülerinin beyanları bitmiştir. 

Şahısları adına, lehinde Sayın Abdurrahman Oğul-
türk, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Oğullürk, konuşma süreniz 10 dakikadır 
efendim. 

ABDURRAHMAN OĞULTÜRK (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Öğretmenin toplumdaki yerini bulabilmesi, say
gı değer bir kişiliğe kavuşturulması, mesleğin cazip 
hale getirilmesiyle sağlanabilir. Cumhuriyetin kuru
luşundan bugüne dek yapılan yanlış uygulamalar so
nunda, toplumda öğretmen ve öğretmenlik küçümse-
nir, hor görülür, itibarsız bir meslek haline getiril
miştir. Yakın tarihimizde bir çok devlet büyükleri
nin ömürleri boyunca öğretmenlerine nasıl itaat et
tiklerinin ancak hikâyeleri kalmıştır kulağımızda. 
Günümüzde ise, acı ama gerçek, kızına görücü gelen 
kadının, mühendis, doktor, hâkim yanında, affeder
siniz, bir de «öğretmen istedi» diyecek kadar kü
çültülmüş bir meslek haline getirilmiştir öğretmenlik. 
Çünkü, öğretmen, bir aylık maaşıyla birtakım elbi
se alamaz hale gelmiştir; çocuklarının geçimini sağ
layamaz haldedir, hele bir de şehirde ev kirası, dol
muş parası vermekteyse, düşününüz öğretmenin ha
lini. . . . . . . V 

Değerli arkadaşlarım, sağlıklı yeni bir nesle sa
hip olmak istiyorsak, bu .ülkede öğretmenimizi her 
türlü maddi ve manevi sıkıntılardan kurtarmak hepi
mizin ortak ödevi olmalıdır. 
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Sayın Ecevit Hükümeti işbaşına gelir gelmez, en ı 
ağır ekonomik darboğazdan geçiş döneminde, Türk I 
öğretmeni için küçümsenmeyecek, Gımhuriyet tari- I 
binde Ak. kez, yürekten alkışladığım büyük bâr özve- 1 
riyle, ilkokul öğretmenlerine ilk kez ek ders ücreti I 
verilmesi ve ortaöğretimdeki öğretmenlerin de ek I 
ders ücretlerinin artırılması açan bütçeye 2 milyar I 
arama üzerinde para konmuştur. Tüm Türk öğret- j 
meninin şabanda busun muthriuğuHu re huzurunu I 
duymaktayım. I 

Yine, olumlu ve gerekli bulduğum, ilkokul öğret- I 
menlerinin, askerliklerini er öğretmen olarak yapma- 1 
lan (hususu. Hükümetin işbaşına geldiği bu kısa dö- I 
nem içerisinde müspet bir sonuca bağlanmıştır. I 

Ayrıca, üniversite ve yüksekokullardan mezun I 
olan, binlerce, yedeksubayhk hakkını alan gençle- I 
rimiz, askerliklerini yapamadıkları için, kamu keşi- I 
ırande, ihtisas, meslek ve uzmanhklanna göre iş ala- I 
ıramaktadırlar. Bunun da Hükümetimizce, günün ko- I 
şutlarına uygun bir şekilde müspet bir sonuca bağ- I 
kumasını arzulamaktayım. I 

Değerli arkadaşlarım, plansız ve programsız açı- I 
lan yüzlerce ortaokul lise ve meslek okullarında bü- I 
yük öğretmen açığı vardır. Eğitim, eksik ve aksak I 
yürütülmektedir. Bu okullarda açık bulunan öğret- I 
menlikler, süratle giderilmelidir. I 

Sayın milletvekilleri, öğretmenin maddi sorun- I 
lan, maaş gösterge tablosu, kadro, yan ödemeler, 
MEY AK, çocuk zammı, ek ders ücreti, mutemetlik 
gibi önemli anahususlardan kaynaklanmaktadır. Bun- I 
larla ilgili önerilerimi ve temennilerimi kısaca sunmak 
istiyorum. 

Kadroda, 657 sayılı Yasa ile birlikte, eğitim gö
revlilerinin başlıca sorunu haline gelmiştir. Atama 
ve yer değiştirmelerde, derece terfilerinde, yolluk ta
hakkukunda hastanelerde yatak derecelendirmelerin
de öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu büyük güç- 1 
Piklerle karşı karşıya gelmektedirler. 1 

Yan ödeme kavramı, 657 saydı Yasa ile getiril
miştir. Getiriliş amacı, eşit işe eşit ücret olması gere
kirken, beklenenin aksine, ayrıcalık yaratmaktadır. 
Yan ödemeler» asd ilginç yani, emekli kesintilerine 
yansın» işidir. Maaşından fazla yan ödeme alan öğ
retmen, emekli olduğunda şaşırıp kalmaktadır. Yılda 
bir ay izin, günde 10 saat mesai yapan ilkokul mü
dürü ve buna verilen yan ödeme 400 İha gibi gülünç 
bir rakamda*, öğretmenin yan ödemelerinden kesilen] 
vergHer, mutlaka emekliliklerine yansımalıdır. Ücretle I 
birlikte, ilkesi açısından, yan ödemelerin yaygın bir I 

şekilde uygulanması kaldırılmalı, her mesleğe ayrı 
bir yan ödeme verilmeli, özellikle yan ödemeler tüm 
çalışanları kapsamalıdır. 

Personel Yasasısının 190 ncı maddesi gereğince, 
Devlet memurlarına konut, dinlenme kampları ve di
ğer ihtiyaçlarını karşılamakta yardımcı olmak, ta
sarruflarını yurt kalkınmasında yararlı olacak alan
larda değerlendirmek üzere, en geç bir yd içerisinde 
çıkarılacak bir kanunla kurulması öngörülen ME-
YAK kanunu getirilmiştir; ancak, bu iş için tüm öğ
retmenlerden 1 . 3 . 1970 tarihinden başlayarak 
maaşlarının % 5'i kesilmektedir. Fakat, bugüne ka
dar çıkmayan bu yasa yüzünden, kesintiler. Merkez 
Bankasında birikmekte, yalnız emekli olanlar ve ölen
ler alabilmektedir; emekli olanlar da, bu paraları ala
bilmek için, önceden çalıştıkları yerlerde tek tek ge
zerek, alacaklarından fazla masraf edecek öyle bir 
sonuca varmaktadırlar. 

Hazırlanan bu tasanda, öğretmene temsil bile ve
rilmemiştir. Bu bakımdan eğitim, öğretim kesinine 
hiç bir yaran yoktur. Tasarı bu haliyle kalırsa, öğret
menden kesilen paralar, faiziyle birlikte iade edmne-
lidir. Öğretmen MEYAK'tan ayrılarak, İlkokul öğ
retmeni Sağlık - Sosyal Yardım Sandığı, tüm öğret
menleri içine akis bir sandık hafinde güçlendirilmeli
dir. 

Değerli arkadaşlarım, ülkede konut sorunu tüm 
halkımızın sorunudur; ama, bu sarandan etknenen en 
büyük kesim, öğretmen kesimidir. Büyük şehirlerde 
kâralar ateş pahasuhr*, nete kirahk ev bulmak, haşJı-
başına sorun haline gelmiştir. Ülkemizde altı öğret
mene bir öğretmen evi düşmektedir. Diğerleri, loj
man bulamadığından ve maaşı yetmediğinden, yeter
siz binalarda kalmak zorundadır. 

Evi olmayan öğretmene kira bedeli ödenmelidir. 
Köye Öncelik verilerek, lojmanlar çoğattdmahdır. Loj-
manlann donatımı Bakanlığımızca yapılmalıdır. Loj
man yönetmeliği çıkartılarak, öğretmenler arasındaki 
sürtüşmelere son verilmelidir. İlkokul öğretmenleri 
Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sandığı öğretraea-
lere konut kredisi verir hale getirilmelidir. 

Bütün öğretim kurumlarında teîtiş ve değerlen
dirme sistemi tam bir dağınıkhk içindedir. Mali eği
timin her kademesinde teftiş sistemi ayn bir yasa ile 
belirlenmiştir. Bireysel teftiş bırakılmalı, kuramsal 
değerlendirmeye gidilmelidir. Değerlendirme, yaratı
lan emeğin yam sıra ve açık bir biçimde saptanması 
ve ölçülmesi amacına yönelik olmalıdır. 
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657 sayılı Yasanın 214 ncü maddesinde, görevli
lerin verimliliğini artırmak üzere, hizmet içi eğitim 
öngörülmektedir. Ancak, 1897 sayılı Yasanın 7 nci 
maddesi uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığının düzen
lenmesi gereken özel yükselme sınavı esasları, 15.5.1975 
tarihinden beri belirlenemediğinden, ilkokul öğretme
ni 3 ncü derecede sıkışıp kalmaktadır. Sözü edilen 
yasa maddeleri işletilerek, ilkokul öğretmenleri yük
sek tahsilli hale getirilmelidir. Bu durumda, ilkokul 
öğretmenleri de 1 nci dereceye kadar yükselme im
kânı bulabileceklerdir. 

Öğretmenler ve bakmakla yükümlü oldukları ki
şilerle birlikte sağlık bakımları, yine 657 sayılı Ya
sanın 209 ve 210 ncu maddeleri gereğince hazırlanan 
Tedavi Yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Ancak, adı 
geçen Yönetmelik, köklü bir çözüm getirememiştir. 

BAŞKAN — Sayın Oğultürk, lütfen toparlayın 
efendim. 

ABDURRAHMAN OĞULTÜRK (Devamla) — 
Tamam, toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Sağlık hizmetlerine, koruyucu ve tedavi edici ol
mak üzere iki bölümde bakmakta yarar vardır. Bu 
konularda zaman yitirilmeden, öğretmen ve öğrenci
ye yeni külfet getinneden, görev yapacak dispanser
ler kurulmalıdır. Bu dispanserler her ilde, konumuna 
göre gerekli ilçe merkezlerinde açılmak suretiyle, ge
zici ekipler ve araçlarla, köydeki öğretmen ve öğren
cilerin sağlık bakımlarını yerine getirmelidir. 

Seminerler, bu haliyle, öğretmeni, faydalı olmak
tan çok uzak bir noktaya getirmiştir. Ya öğretmeni 

işbaşında yetiştirme niteliği taşımalı veya tamamen 
kaldırılmalıdır. 

Eğitim ve öğretim programları, ülke gerçeklerine 
göre daha uygun bir şekilde ve uygulama kolaylıkları 
getirecek şekilde düzenlenmelidir. 

Ders kitapları, yarışma yoluyla yazdırılmak ve se
çilmelidir, her ders yılı başlamadan önce Bakanlıkça 
tüm okullara dağıtılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, uygulamada öğretmenin bü
yük yardımcısı olan araç ve gereçler, tebeşirden kar
tona kadar, tüm eğitim kurumlarında Devletçe sağ
lanmalı, özellikle köy okulları hayali olan köy büt
çelerinden kurtarılmalıdır. 

Genel çizgileriyle değindiğimiz hususlarda, öğret
men ve eğitim - öğretim sorunları giderildiği takdirde, 
inancım odur ki, eğitim - öğretim, ideolojik ve siyasi 
polemik konusu olmaktan kurtulacak, toplumdaki 
gerçek yerini bulacaktır. 

Bütçenin tüm Milli Eğitim camiasına ve halkımı
za mutluluk ve barış getirmesini diler, Yüce Meclise 
saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Oğultürk, teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın arkadaşlanm, program gereğince, çalışma 
süremiz dolmuştur. 

Görüşmelere, kaldığımız noktadan devam etmek 
için, saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşime ara ve
riyorum. 

Saygılarımla. 

Kapanma saati : 12.58 

•>•»•« 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mahmut Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütahya), Recep Özel (tstanbul) 

BAŞKAN — 113 ncü Birleşimin 2 nci oturumunu açıyorum. 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

A) MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
(Devam) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Milli Eğitim Bakanlı
ğı Bütçesini, kaldığı yerden görüşmeye devam ediyo
ruz. 

Şahısları adına bir sayın arkadaşımız konuşmuş
tu. 

Şimdi, Bütçenin aleyhinde söz alan arkadaşa söz 
vereceğim : Sayın Müfit Bayraktar?.. Yok. 

Aleyhte konuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. 
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Sayın Bakan, buyurunuz. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Sayın Bakan, konuşma süreniz 1 saattir. 
Buyurunuz. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (İs
tanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerimizin büt
çeleri üzerinde konuşan Sayın Temel Ateş'i, Sami 
Gökmen'i, Mehmet tahir Şaşmaz'ı, Galip Kaya'yı, 
Emin Atıf Şohoğlu'nu, Hasan Seyithanoğlu'nu dinle
dim; kendi adına konuşan Sayın Abdurrahman Oğul-
türk'ün dileklerini not aldım. 

Arkadaşlarımın, çeşitli partiler adına konuşan ar
kadaşlarımın söylediklerine teker teker cevap vermek 
için, takdir buyurursunuz ki, bana verilen süre yeter
li değildir. Bu bakımdan, sorunlara değinmek istiyo
rum. Sorunlara değinirken de, arkadaşlarımın ileri 
sürdükleri düşünce ve eleştirileri de, vaktin süresi ora-
nınca cevaplandırmak istiyorum. 

Önce, Milli Selâmet Partisinin Sözcüsü Sayın Ha
san Seyithanoğlu'nun konuşmasını büyük bir zevkle 
dinlediğimi söylemekten kendimi alamayacağım. 

Konuşmaya nereden bakarsanız bakınız, çağdaş
tı; konuşmaya nereden bakarsanız bakınız, Türk mil
li eğitimine köklü, ulusal ve içinde bulunduğumuz ko
şullara uygun bir eğitim ve bir yön verme çabasını 
taşıyordu. 

Arkadaşımın kulandığı kelimelerin anlamında da 
tam mutabıksak, aynı şeyleri anlıyor ve kastediyorsak, 
diyebilirim ki, ben ve arkadaşlarım, Sayın Seyithan-
oğlu ile tamamiyle aynı şekilde düşünüyoruz. 

Doğrusunu isterseniz, Adalet Partili arkadaşları
mın konuşmalarının, Milli Eğitim Bakanlığı ve üni
versitelerle ilgili kısımlarını ayıklamakta çok zorluk 
çektim. Hele, Sayın Emin Atıf Şohoğlu, Milli Eği
tim Bakanlığı Bütçesinden ve üniversitelerden daha 
çok, hatta hatta bugünkü Hükümetten daha çok, eski 
yılların bir muhasebesini yapar gibi idi; muhasebeyi 
de biraz insafsızlıkla yapıyordu. 

Bir zamanlar katılmış olduğu sorumlulukları, şim
di, dönüp, geriye doğru eleştirirken, insaf payına çok 
ihtiyaç vardır. Belki fazla heyecanı da bundan geli
yordu, insafı kaçırdığını kendisi de biliyordu. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Emin Atıf Şohoğlu da, o fazla heyecanı 
arasında, ayrılırken, yeterince izleyemediğim bir cüm
le söyledi, benim, bir af işleminde dilekçeyi Anayasa 
Mahkemesine götürdüğümü söyledi. 

1 Ben, kendisinin bilgilerini biraz daha tamamlamak 
isterim : Sadece dilekçeyi Anayasa Mahkemesine gö-
türmedim; Yüce Meclisin huzurunda o konuda iki 
defa konuştum; bütün yüreğimle, siyasal suçlardaki 

I ölüm cezasının doğru olmadığını belirtmek istedim. 
(CHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, «Siyasal suçlarda ölüm cezası, 1961 - 1962' 
lerde doğru olur, 1971 - 1972'lerde doğru olmaz...» 

I Bu, ölçü değildir. 
I Siyasal suçlar, toplumun değişmelerine göre deği-
I şen, toplum içinde yerini alan suçlardır. Her zaman 
I ileriden geriye doğru bakıldığında, bir gün pişman 

olunmayacak cezalarla yetinilmelidir. 

I Hayatımda, bağışlayıcı olmaktan, affedici olmak
tan utanacağımı hiç sanmıyorum; ama kin beslemek
ten, intikam peşinde koşmaktan, düşmanlık duymak
tan utanırdım. Arkadaşlarımın, beni, bağışlayıcı ol-

I maktan suçlamasını da, bu bakımdan hiç anlayama
dım. (CHP sıralarından alkışlar) 

I Sayın Galip Kaya arkadaşım, yine çok geriye dö
nük bir konuşma yaptı. Belki, bizim daha çok yeni 
Hükümet oluşumuzdan ileri geliyor; bir muhalefet 
olarak, bizi, bizim muhalefet partisi zamanımızı eleş
tirdi. 

Arkadaşlar, bunların hesabı seçimlerde görüldü; 
bunlar geç kalmış konuşmalardır. Bütün bunlar, bü
tün burada tekrarlananların hepsi Türk halkına an
latıldı. İşte, sonucu görüyorsunuz : Cumhuriyet Halk 
Partili birisi burada size bir bakan olarak hesap ve
riyor; sonucu bu. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

O bakımdan, demokrasilerde hesaplar halka ve
rilir, demokrasilerde şikâyetler halka yapılır, demok
rasilerde siyasal görüşler halka anlatılır ve bunun bir 
de geniş bir zamanı vardır; genel seçimlerdir. Hep be
raber yaptık, dilediğimizce konuştuk, bütün düşün
düklerimizi söyledik, kendimizi anlatmaya çalıştık, 
başkalarının da kusur ve hatalarım anlatmaya çalış
tık. Halkımız dinledi, sandığa gitti, sonuçlar ortaya 
çıktı; siz oradasınız, biz buradayız; sonuç bu, 

AHMET SAYIN (Burdur) — Koltukları kime 
verdiniz? 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (De
vamla) — Şimdi, Galip Kaya arkadaşımın konuşma-

I sının milli eğitimle ilgili bölümüne cevap vereceğim; 
ama Galip Kaya arkadaşımın, Cumhuriyet Halk Par
tisi ve Genel Başkanı hakkında sözlerine, hak etme-

I diği için değil, müstahak olmadığı için değil; ama 
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Türkiye'nin bu anda içinden geçmekte olduğu buna- { 
Iımın sorumluluğunu duyduğum için cevap vermeye
ceğim. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek Cum
huriyet Halk Partisinin Genel Başkanı hakkında söy
lediği sözlere, Yüce Meclisin çok büyük çoğunluğu
nun inanmadığını biliyorum. 

Arkadaşım çok yeni. Bir müddet sonra öğrenecek
tir ki, bu türlü suçlamalarla, insafsızlıklar ve ölçü 
kaçırmalar, günah almalarla bu Mecliste hiç kimse ne 
kariyer yapar, ne de kendi yerini sağlamlaştırır, ne de 
saygı çeker; ne sizden, ne bizden, ne başka yerden. 
Bu Meclisin de bir kuralı vardır; bu Mecliste de söy
lenecek veya söylenmeyecek şeyler vardır. Böylesine 
deneylerden geçmiş, halkın arasından süzülerek gel
miş insanlara çok ucuz, çok basit, gerçek dışı ibareler, 
suçlamalar yakışmaz, yapılmaz; burada Yüce Heyete 
saygısızlıktır bu. 

Şimdi, buna rağmen ben, Galip Kaya arkadaşı
mın, milli eğitim üzerindeki görüşlerini, saptayabil
diğim kadarıyla, ciddiye alacağım ve onu, yapacağım 
genel konuşma içinde cevaplandıracağım. 

Temel Ateş ve Sami Gökmen arkadaşlarımın di
leklerini, Bakanlığım sırasında ve olanaklar ölçüsün
de yapmaya çalışacağım. Görüşlerini paylaştığımı da 
ifade etmek isterim. 

Milli Hareket Partisinden Mehmet Tamir Şaşmaz 
arkadaşımın konuşmasını dikkatle dinledim. Arkada
şım, yer yer, gönülden katılacağım dileklerde bulun
du ama, aslında bu dileklerin ve bu suçlamaların 
inandırıcı olması için büyük bir eksiklik vardı. Başka 
bir konuşmada da Yüce Meclise belirttim : Öğretmen 
dernekleriyle öğretmenleri karıştırmayalım. «Politika 
yapan, silahlı eylemlere karışan öğretmenlerle öğret
menlerin büyük çoğunluğunu aynı kaba koymayalım, 
genellemeyelim» diye çok rica ettim. Arkadaşım, bu 
genellemeyi bir dernek için çok insafsızca yaptı. Ben
ce, büyük öğretmen tabanına haksızlık, insafsızlık 
yaptı ve affedilmez bir suç isnadında bulundu; ama 
aynı zamanda da, eğer bir dernek böyle tanımlana-
caksa, aynı şekilde tanımlanmaya müstahak olmuş 
başka bir derneği de nedense unuttu. (CHP sıraların
dan alkışlar) 

Bir dernek hakkındaki bu türlü tanımlamalarda 
ne oranda gerçek payı varsa, başka bir dernek hak
kındaki bu türlü tanımlamalarda da aynı oranda ger
çek payı vardır. Aslında, ölçü nedir? Derneklerin po
litika yapması. Bir dernek mi politika yapıyor; yoksa 
politika yapan çok dernekler mi var? Karşısında oldu
ğumuz nedir? Silah kullanılması, baskıya şiddete baş
vurulması, silahlı törer yapılması... 

Bu anda bütün kamuoyunun bildiğini saklamakta 
gerek yoktur. Aslında, silah kullanan, şiddet kullanan 
derneğin adı bellidir. Onun için, aynı hataya düşmek 
istemiyorum. 

Öğretmenlerimizi, Anayasa çizgisinden ayrılan, si
lahlı kuvvet kullanan, artık aktif politikaya girmiş in
sanlardan ayırıyoruz. Yüce Meclisten de rica ediyo
rum (özellikle siyasal partilerin saygıdeğer üyelerin
den) öğretmenleri böyle yargılamayınız, öğretmenleri 
böyle ele almayınız. Hangi derneğin yönetimi veya
hut gündelik izlediği politika, o derneklerin üyeleri 
olan yüzbinleri kapsayabilir? Böyle bir şey yok. Kaldı 
ki, o yüzbinler, bu anda hepinizin gündelik hayatta 
temasta bulunduğunuz insanlardır. O dernekleri de 
kazanmaya çalışalım hep birlikte. Suçlayarak, ezerek, 
vurarak kimsenin kazanılacağı fikrinde değilim ama, 
hele hele bir tarafa vurarak ve başka tarafı unutarak; 
şiddet, daha fazla şiddetlenir; hiçbir arkadaşımın öz
lediği sonuca kesin olarak varılmaz. 

Şimdi, bunlardan sonra, eğitim politikası üzerin
deki eleştirilere, genel olarak düşündüklerimizi ifade 
etmek istiyorum; ama müsaade buyurursanız, Milli 
Eğitim Bakanlığının Bütçesi konuşulurken* huzuru
nuzda Bütçe Komisyonuna ifa edilmesi gereken şük
ranlarımı dile getirmekle söze başlayayım. 

Bu seneki Bütçe, biliyorsunuz çok zor koşullar 
içinde gelen bir bütçedir. Milli Eğitim Bakanlığı da, 
bu çok zor koşullar içinde bir bütçeyle yetinmek du
rumundaydı. Arkadaşlarımız son derece hassastılar. 
Bütün bunlara karşın, biz Bütçe Komisyonunun du
yarlılığı, anlayışı, sorunlara eğilmesiyle, köy okulla
rının yapımı için 400 milyon lirayı Bütçe Komisyo
numuzdan aldık. Bunun dışında, Anadolunun çeşitli 
yerlerindeki üniversitelerimizin ihtiyaçları için 500 
milyondan fazla yine ek ödenek alındı. Bunun yanın
da 20 milyonluk, 50 milyonluk daha pek çok kalem
ler var, bunları vaktinizi almamak için saymıyorum. 
Yine bunun yanında, öğretmenlere saygı göstermenin 
(biraz evvel burada da belirtildiği şekilde) sadece laf
la olamayacağım sanki kanıtlar gibi, Bütçe Komis
yonumuzun iyi değerlendirmesi ve ilgisiyle, ortaöğ
retimdeki öğretmenlerimizin aldıkları ek ders ücreti 
25 liradan 60 liraya çıkarılmıştır. Bundan daha da öte
ye, bugüne kadar ilkokul öğretmenlerine ek ders üc
reti verilmemiştir. Her kesimdeki insan fazla çalışır 
kabul edilmiş, her kesimdeki insanın fazla çalışması 
değerlendirilmeye layık görülmüş; her nedense, bu 
toplumun çilesini, yükünü çeken, en fazla çeken ve 
çocuklarımızı kendi ellerine emanet ettiğimiz bu say-
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gıdeğer insanların fazla çalışmaları bugüne kadar dik
kate alınmamıştır. Cumhuriyetten beri, ilk defa bu 
sene ilkokul öğretmenlerimize 1 600 000 000 liralık 
bir ek ders ücreti verilecektir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — 10 liraya, 20 liraya 
çalıştığım günleri iyi biliyorum. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NEJDET UĞUR (De
vamla) — Kendilerinin çocuklarımıza verdiği emek
leri bir nebze karşılayacak bu, ama bu anlamlı ek 
ödenek için huzurunuzda Bütçe Komisyonunun Sa
yın Başkanına ve değerli üyelerine, hiçbir parti farkı 
gözetmeden - çünkü öteki partiler de Bütçe Komis
yonunun Cumhuriyet Halk Partili Başkan ve üyelerine 
katıldılar - teşekkür etmek istiyorum. 

Bu arada, böylesine bir ek ödeme yapılmasında 
yardımcı olan Sayın Başbakan ve Sayın Maliye Ba
kanımıza da şükranlarımı sunmak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 
eğitim sorunu konuşulurken! önce, sanıyorum ki, işe 
bir soru sorarak başlamak lazımdır. «Ne tür bir in
san istiyoruz; tophılumuzda biz nasıl bir insan isti
yoruz?» Önce, bunu iyi tanımlamak lazımdır. Bu ta
nımlamadan sonra program saptanması gelir, okulla
rın türleri gelir; bundan sonra, üniversitenin niteliği 
gelir. Niceliği gelir. 

Şimdi, «Biz ne tür bir insan yetiştirilmesini isli
yoruz?» Konusunu çok açık bir şekilde, önce bunu 
açıklamakla konuşmama devam etmek istiyorum. 

Türkiye, geriye doğru yirmi, otuz yıldan beri, çok 
önemli bir toplumsal gelişmenin içindedir: Çok hızlı 
bir nüfus artışı; bununla birlikte giden kırsal kesim
den kente akın, göç; yine bununla birlikte giden -
sağlıksız da olsa, yarım yamalak da olsa - bir sana
yileşme. Bunun sonucu (Türkler, belki Anadoluya 
geldikleri bin yıl oîdu; bu uzun yıllar boyunda, kır
sal kesimde tarımla hayatlarını kazanıyorlardı; daha 
öncesinde de benzer şekilde bir göçebe gelenekleri, 
töreleri ve üretimleri vardı) bin yıllık Anadoludaki 
tarım inşam, bir kasaba insanı, 1950'ler sonrasında 
birden kentleşen insan olmuştur; tarım ilişkilerinden 
sanayi ilişkilerine gelmiştir; hizmetler ilişkilerine gel
miştir. ıŞimdi, tarımın gerektirdiği insanla, sanayinin 
gerektirdiği insanın başka olduğunu burada uzun boy
lu açıklama gereğini duymuyorum, çok iyi bilirsiniz. 
Yine, kırsal kesimdeki bir insanla, kentteki bir insan 
arasındaki farkı çok iyi bilirsiniz. Yıllar boyu ede
biyatlar, tiyatrolar, incelemeler bütün bunları anlattı 
durdu. 

O halde, bir toplum ki, hazırlıksız olarak ve yer
yüzündeki en hızlı oranlardan biriyle kentleşir, üste

lik sağlıksız bir sanayileşme içinde kentleşir; bu top
lumun insanlarında, büyük bir boşlukta kalma prob
lemi, sorunu vardır. Kendisini ayakta tutan koptuğu 
yörelerin değerleri değişmiştir; kendisini güçlü yapan, 
kendisini başarılı yapan beceri biçimi değişmiştir. 
Kendisinin başı darda kaldığı zaman başvurup, dü
şüncesini aldığı, alacağı o köyün, o yörenin yaşlıları 
kalmamıştır. Kendisine, darda kaldığı zaman yardım 
edecek bir komşusu yoktur. Şimdi bu yeni insan, bu 
boşluklar içinde ne yapar? Aslında, Türkiye'de, böy
lesine yeni bir toplum olduğu halde, insanlarımız baş
ka bir üretimin içine girdikleri halde, bunlara doğru 
yönelen bir yönetim, bunlara doğru yönelen bir eği
tim olmadığı içindir ki, bu gün burada sık sık, bu 
Yüce Meclisin çatışı altında, bunalımdan bahsediyo
ruz. Gerçekte, bunalımın temelinde bu uyumsuzluk 
vardır; gerçekte, bunalımın temelinde, Türkiye'deki 
bu büyük olguyu yeterince görmeme ve bunun gerek
lerini yapmama vardır. O halde, Türkiye'de milli eği
timin amacı ne olmalıdır? Milli eğitimin amacı, göz
lerimiz içinde oluşan yeni toplumun, yeni insanın ya
ratılmasına yardımcı olmalıdır. 

Diyeceksiniz ki, i biraz evvel Milli Selamet Parti
li arkadaşım bunun için de dedi - «devrimci ve ulu
sal bir yaklaşım gerekir.» 

Gerçekten böylesine olağanüstü, tarihsel bir ol
guya, ancak devrimci bir atılımla yaklaşılabilir. 

Şimdi, kentlere gelen kırdan kopmuş yetişkinleri
miz, * hepiniz bilirsiniz -. kente geldikten sonra, kız
larıyla, kız kardeşleriyle ve eşleriyle hep birlikte üre
time dönerler. Oysa, bu insanlar, yalnız kendileri de
ğil, kadınlarıyla, kızlarıyla hepsi, büyük şehirdeki 
üretimin yabancısıdırlar. Bu yetişkinler, bu milyonla
rı bulan yetişkinlerimiz büyük kentin içinde ne yapa
cağını bilmeden, şaşkın, uyumsuz, kopuk ve acılar 
içinde çırpınır dururlar. Şimdi, o zaman, milli eğiti
min en öncelikli amaçlarından bir tanesi, kentlere gel
miş yetişkinlerimizi büyük bir hızla ve yaygınlıkla, 
devrimci bir atılımla, sanayiin, hizmetlerin istediği 
becerilerle donatmaktır. Yalnız becerilerle donatmak, 
ona yeterli teknik bilgi vermek de yetmez; kente ge
len insanlara, kentli olmanın kuralları ve gerekleri de 
öğretilmelidir. Kentlıilik başka, bir şeydir, kırsal ke
simli olmanın koşulları başka bir şeydir. Vermezse
niz, küçümserseniz ne olur? İnsanlık tarihine bakınız, 
ne zaman ki, bu uyum sağlanamamıştır; ne zaman ki, 
yönetimler, toplumların bu yeni özlemlerini karşıla
yamamışlardır, bir müddet sonra çemberi kırarlar, 
kendileri alırlar. 
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Bu, vermek almak meselesi değildir. Toplumların 
böylesine köklü dönüşümlerinde, tarihte kendini öl
dürmüş yönetimler odur ki, gerisinde kalmaz, onun 
cevabım verir, onun gereklerini yerine getirir kentler
deki o büyük dinamik güç. Bir memur bir atamada, 
«düzenim bozuldu» diye yakınır; hepiniz, doğduğu
nuz yerden seyahate çıksanız, kendi doğduğunuz yer
lere gitmek için bir süre sonra can atarsınız. İnsan 
ki, yüzyıllardan beri içinde yaşadığı, yalnız kendisi
nin değil, bütün geriye doğru dedelerinin yaşadığı 
yerlerden kopuyor, hiç bilmediği, tanımadığı yepyeni 
bir çevreye geliyor ve orada elleriyle, bütün gücüyle, 
her şeyiyle tutunmaya çalışıyor; bu insan mühim in
sandır. Bu insan dinamik insandır. Yeni Türkiye, bu, 
gözüne her türlü güçlükleri yenmeyi almış, bu azimli, 
bu kararlı insanların omuzları üzerinde yükselecektir. 
Asıl büyük Türk buralardan çıkacaktır, asıl bizim gü
zel malzememiz buradadır. Milliyetçilik istiyorsanız, 
binlerce yıldan beri Türk geleneğinin özünü taşıyan
lar bunlardır; törelerimizi en iyi temsil edenler bun
lardır. Geleneklerimizi değil sadece, bizim geçirdiği
miz bütün aşamaların izlerini taşıyanlar bunlardır. 
Bunlara yeni bir yön verirken, geleceğimizi yarataca
ğımızı unutmayalım. 

Şimdi, bunlara sadece teknik bilgi ve beceri mi 
verelim? Aslında eğitim, üretime dönük olmakla ye
tinemez. Dünyanın başka yerlerinde, bize nazaran 
çok daha gelişmiş ülkelerinde bir başka bunalım var
dır. İnsanlarım teknolojinin tutsağı yaptığı için, sade
ce üretime dönük insan yaratmaya başladığı için, o 
toplumlarda bunalım başlamıştır. İnsanları makinenin 
tutsağı, teknolojinin tutsağı yaparsanız, onlara bağım
lı yaparsanız, onların da üzerinde düşünmesinin, on
ları eleştirmesinin gücünü ve yeteneğini vermezseniz, 
o toplumlarda da bunalım doğuyor. O zaman biz bu 
yeni insanımıza elbet de özgür kafa vereceğiz; eleş
tirme yetenekleriyle, eleştirme becerileriyle kendileri
ni donatacağız. Yani, aslında, eğitimin amacı, bir yer
de insan olmak ve bir yerde ulus olmaktır, önce in
san olunur, insanların topluluğundan ulus olunur; üs
telik de, içinde yaşadığınız çağın insanı olur. Biz, ye
ni toplumumuzun yeni insanını, önce insan olma, ça
ğının insanı olma ve onlardan kurulu bir ulus olma 
amacına yönelik olarak biçimlendireceğiz. 

Şimdi, acaba bugünkü okullarımız bunu sağlıyor 
mu? 

Açıkça bir şeyi itiraf edelim : Türkiye'de eğitim 
yeni baştan ele alınmak durumundadır. Ne ilkokul
lar bugünkü toplumun ihtiyaçlarına cevap verir, ne 

ortaokullar, ne liseler, ne sanat okulları, ne meslek 
okulları, ne de yüksekokullarımız ve üniversitelerimiz. 
Hepsine sırayla kısaca temas etmek istiyorum. 

Üretimden koparıp, çocuğunu ilkokula gönderen, 
köyde ve kırda yaşayan ana baba, çocuk beş sene 
kendisinden koptuktan sonra bir gün geriye dönerse, 
o çocukta bir fark istiyor. Aslında biz, o çocuğu on
dan alırken başka şey düşündük bugüne kadar: Onu 
ortaokula göndereceğiz. Sonra?.. Gönderiyoruz, hiç 
işe yaramıyor; oradan çıkmış olmak da bir şey ver
miyor. O halde?.. «Liseye göndereceğiz» dedik; liseye 
gittiler... Liseden çıkmış olmak hiçbir işe yaramadı. 
Ondan sonra, «yüksekokula göndereceğiz» dediler. 
Görüyorsunuz, yüksekokuldan çıkmak da, yedeksu-
bayhk hakkını vermekten başka bir işe yaramaz hale 
geldi. 

Şimdi, akademik öğretim... Çocuğu alacaksınız, 
mütemadiyen, yıllar boyu, üniversiteye kadar gönde
receksiniz. Niçin? Bizim, bir, imparatorlukta başkala
rını yönetmekten gelen, hâlâ süren bir kusurumuz 
var: Biz, kendimizin toplum içindeki saygınlığına 
fazla önem veririz, gereğinden fazla önem veririz. 
Zaten yönetmişiz başkalarım, yönetmenin tatmini ile 
yetinirken biz, yönettiklerimiz bizden çok daha var
lıklı olmuşlar. Aslında aslan payını bunlar almışlar; 
ama biz, «aslan payını almayıp da, yönetelim» demi
şiz. 

Şimdi, bu tutku, bu gelenek çağımıza uymuyor 
bir yerde. 

Yani, saygınlık, konusunda, «bir toplumda say
gınlığın koşullan ne olmalıdır» meselesinde şunu de
ğiştirmek lazımdır: «Ne kadar fazla okul varsa, ne 
kadar fazla okul bitirirse, o zaman o çocuk bu top
lumun saygın adamı olur.» 

Bir ilden misiniz? Senin ilinde ilkokul, ortaokul 
yetmez; lise lise de yetmez; her türlü lise varsa, o il 
saygındır. Şimdi o da yetmiyor. Her türlü lisenin üs
tünde yükseköğretim kuruluşları varsa, o il saygındır. 
Aslında bunlar, aşılması gereken, büyük kaynak israfı 
doğuran, insanlarımızı, çocuklarımızı israf eden eski 
saplantılar... Bunlardan tamamıyla kurtulmak lazım
dır. (CHP sıralarından alkışlar). 

Yalnız, bundan kurtulurken, okullarınızdan çıkan 
çocuklarınıza toplumda iki şeyi birden vermek lazım
dır : 

1. Ortaokul ve liselere, eğer akademik öğreti
me... 

Önce, Türkiye'nin ihtiyacını saptamak lazım. Ye
ni oluşan Türk toplumunun asıl gerçek ihtiyacı aka-
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demik öğretim midir? Yani, üniversiteye kadar gide
cek çocuk ve sadece bilim yapacak. Nedenini, niçini 
araştıracak, araştırma yapacak, yeni buluşlar da ya
pacak, daha yukarıya gidecek Türk çocuklarının ne 
kadarı bu yola gitmeli, ne kadarı teknik öğrenmeli, 
ne kadarı meslek öğrenmelidir? Önce bu oranı sapta
yalım. 

Şimdiki oran son derece yanlıştır. Hataların bir 
tanesi burada. Bütün Türk çocuklarını, sonunda, sa
dece, işe yaramayan bir diploma peşinde koşturan 
bir sistemimiz var. En kısa zamanda bu sistem biti
rilmelidir. (CHP sıralarından alkışlar). 

Çocuklarımız teknik öğretime gitmelidir; ama bu
günkü gilbi değil. Bir yerde teknik öğretimde sosyal 
saygınlığa, toplumsal saygınlığa bu tür hislerle kur
ban olmuş. Bir yere bir teknik okul açılmış, oradan 
çıkanlara bakıyorsunuz, iş bulamıyor; adı, «teknik-
öğretim.» Bir yerde bir tekniköğretim açıldığım gör
düm; iki yılda jeolog yetiştirmeye uğraşıyor. Dört 
yılda jeolog güç yetişiyor; iki yılda okulu bitiren kişi, 
o jeolojiyi öğrendikten sonra acaba nerede iş bulur 
diye baktım: Hiç bir yerde... Çünkü, o sanayi' dalın
da, üniversitenin ötesinde yukarı düzey geçerli, ya da 
çalışanlar geçerli; ara sınıf yok. Ama biz böyle bh 
şey kurmuşuz. 

Anadolu'nun her yerinde, sırf yükseköğretim ve 
liselerimiz olacaktır diye, böylesine yanlışlıklar ya
pılmaktadır. 

Bütün teknik öğretim kuruluşları, meslek kuru
luşları yeni baştan ele alınmalıdır. Topluma dönük, 
toplumun geleceğine dönük, toplumun geleceğinde 
sağlıklı sanayileşmeye dönük, sağlıksız sanayileşme
nin adamı da değil, tüketim toplumunun, sanayiinin 
adamı da değil, gerçek Türkiye'nin ihtiyacı olan, ger
çek sanayicinin, sanayiinin adamını yetiştirmeye doğ
ru dönük teknıikokullar ve ticaret okulları olmalıdır. 

Şimdi, ya üniversiteler?.. Bu hataların sonucunda, 
üniversite kapılarında insanlar yığılıyor. Aslında, eğer 
bizim teknikokullarımızdan çıkanlar hayatlarını bu
günkü düzeydeki yükseköğretimde, akademik öğretim
den çıkanlardan daha iyi kazanabilmelerdi eğer, kimse 
boş yere gitmezdi yukarısına. Eğer bir de, teknik-
okuldan çıktıktan sonra, çocuklar istedikleri zaman 
daha yukarıya gitme olanağına sahip olsalardı ve ha
yatlarını iyi bir şekilde kazansalardı, üniversite kapı
larına yığılmazlardı. Saygınlık doğru olsaydı, yığıl-
mazlardı. Yedek Subay engeli önlerine çıkıp da, hâlâ 
bu saplantı giderilememiş olduğundan da bu oluyor. 
Mutlaka bu ve benzeri engeller de yıkılmalıdır bir 
yerde. 

Şimdi, üniversiteye giriş imtihanlarında adaletsiz
lik yok mu? Çok var. Arkadaşlarım bu adaletsizliği 
çok pratik şekilde dile getirdiler, dediler k i : «Bakı
nız, çeşitli liselerden gelenler giremiyorlar. Ne olu
yor? Özel dersanelerde yetişiyorlar». Yani, bir çeşit, 
kendiliğinden, toplum içinde, Devletin iki kuruluşu 
arasında, üniversitelerle, liseler ve benzeri okullar 
arasında bir müessese, bir kuruluş doğmuş. Lisenin 
verdiklerini tamamlayan, üniversiteye hazırlayan bir 
kuruluş da olmuş ve biz devlet olarak gerisinde kal
mışız. Bunu, özel kesimde, bu işte ne kadar yeterli 
olduğunu bilmediğimiz birtakım insanlara yaptırıyo
ruz. «Bunu niçin Devlet yapmıyor?» 

Aslında, doğrudur, «Neden bunu Devlet yapmaz, 
neden buna bir formül bulunmaz?» diye düşünmek 
lazımdır. Bunun formülünü bulduğunuz zaman da, 
üniversitelerin bugünkü çalışma biçimine gelir daya
nırsınız. 

Müsaade ederseniz, üniversiteler hakkında da he
pinizin bildiklerini söylemek istiyorum : 

Milli Eğitim Bakanlığından bir çeşit uzmanlık ko
nuşmaları beklemeyiniz. Milli Eğitimin sorunları ve 
güçlükleri öylesine yaygındır ki, bu benim söyleye
ceklerimi anlatmak için bakan olmaya hiç de hacet 
yoktur. Hepinizin bildiği gerçekleri sadece topluca 
söylemeye çalışıyorum. 

Şimdi, üniversitelerdeki bu andaki görünüşe bakı
nız : Üniversiteler var, yüksekokullar var, akademiler 
var. Bunların hepsine çocuklarımız gidiyorlar ve bu 
çocuklarımız oradan çıktıktan sonra bir türlü tuttu-
ramıyorlar. Bunların bir muhatabı olmalıdır. Bunla
rın tümü birden bir yere sorumludurlar. O sorumlu 
oldukları yer, toplumumuzdur, halkımızdır, Türkler
dir, oraya insan yetiştiriyorlar. Onlardan kendini ko
puk sayan hiçbir yükseköğretim kuruluşu olamaz. 
Bu sözlerim, özellikle üniversitelerin özerklik anlayı
şım da içeriğine alır. Üniversitenin özerk olması, top
lumdan kopuk, kendi bildiğini yapması anlamına ke
sin olarak gelmez. Üniversiteler de bu toplumun ku
ruluşlarıdır ve bir yerde özerklikleri biter; topluma 
karşı görevleri başladığı yerde özerklikleri biter. 

Aslında, üniversitelerle birlikte, yüksekokul ve 
akademileri bugün içinde bulunduğu durumdan ce
saretle kurtarmak lazımdır. Sizlere, bundan sonraki 
zaman içinde, büyük açıklıkla bu yüksekokulların, 
akademilerin ve üniversitelerin içinde bulunduktan 
durumu söyleyeceğim. 

Sizlere ve üniversitemizin, akademilerin ve yüksek
okulların saygıdeğer yöneticilerine, toplumumuzun 

— 506 — 



M. Meclisi B : 113 22 . 2 . 1978 O : 2 

bugünkü ve gelecekteki gereksinmeleriyle, yetiştirdiği
miz insanlar arasındaki uyumsuzluğu anlatmak isti
yorum ve özerkliğimizin topluma dönük kısmında so
rumluluğumuzu paylaşmak istiyorum. 

Üniversiteler elbette kendilerini yönetmelidirler. 
Bir toplumun, yetişmesi için kendisine en çok değer 
verdiği insanlar, kendi kendilerini yönetemez diye 
sayılamazlar. Ama, üniversiteler kendi kendilerini 
gerçekten yönetmelidirler; sorumluluklarına alarak 
yönetmelidirler. Sanıyorum ki, bunca tecrübeden son
ra, üniversitelerimizin, bu 1750 sayılı Kanunu birlik
te gözden geçirmemiz gereksinmesini (bizim kadar, 
gençlerimiz kadar duyduğu kanısındayım. Bunun için 
de, elden gelenleri yapacağız. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu genel bilgilerden 
sonra başka bir şey söylemek istiyorum. Adalet Par
tili arkadaşlarımın belirttikleri bir şey var: Danıştay 
kararları sorunu. Bir de koşullandırma hikâyesi ve en 
son, özgürlükçü demokrasi. 

Şimdi biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ikti
darda olan bir partiyiz. Biz bu anda çoğunluğu tem
sil ediyoruz. Adalet Partili arkadaşlarımın hâlâ Da-
nıştaydan şikâyet etmesini anlamıyorum. Danıştay, 
azınlıkta olanların, muhalefette olanların sığınacakla
rı, başvuracakları en büyük yardımcılarıdır. Aslında, 
sanıyorum ki, çok yakın bir zamanda Adalet Partili 
arkadaşlarımı Danıştayın başsavunucusu göreceğiz. 
(CHP sıralarından alkışlar). Danıştay bunun için ku
rulmuştur. Göreceksiniz, nasıl değişeceksiniz. Eğer 
idare, uygulaması sırasında elindeki yasalara uymaz
sa, Danıştay, başvurulacak yerdir. Siz hâlâ, zannedi
yorum, «idarede miyiz değil miyiz, hükümette miyiz, 
değilmiyiz?» bunu karıştırdınız ki, bir yerde Danış-
taydan şikâyet ediyorsunuz. (CHP sıralarından alkış
lar). Danıştay güvenceniz arkadaşlar, güvenceniz. 

Değerli arkadaşlar, koşullandırma hikâyesine gel
mek istiyorum. Koşullandırma, son derece önemli bir 
şeydir; ama bu koşullandırma tıpkı Danıştaya ben
zer. İktidarı elinde tutanın koşullandırma gücü var
dır. İktidarı elinde tutan, çoğunluk olan, koşullandır
mada ağır basar. Sizler aslında, bu anda muhalefette 
olanlar, azınlık olanlar, siz demelisiniz k i : «Sakın 
ha, koşullandırma.» Çünkü, biz, belki kendi görüşle
rimiz üzerinde koşullandırabüiriz, hem bu hakkımız 
var, hem bu gücümüz var. Siz demelisiniz «koşullan
dırma» diye. Ama ne diyorsunuz? «Koşullandırmak 
gerekir» diyorsunuz ve biz çoğunluk olduğumuz hal
de, güç bizde, ne diyoruz; «Koşullandırmayacağız» 
diyoruz. Bir terslik var ki, anlaşılır iş değil. (CHP 
sıralarından alkışlar). 

Koşullandırıp koşullandırmama hikâyesini, biraz, 
müsaade ederseniz, somut hale getirmek istiyorum. 
İlkokul, ortaokul ve liseden tutunuz da, yükseköğretim 
kuruluşlarına kadar, çocuklara iki türlü yaklaşım olur. 
Birinci yaklaşım, hazır bilgileri çocuğa aktarmaktır. 
Bilgiler vardır, o ulusun kendi değerleri vardır, bun
lar çocuğa aktardır ve çocuk, bu aktarılan şeyi öğ
renmek zorunda kalır. Bununla yetinilirse eğer, sadece 
bununla yetinilirse eğer, aktarıcı olan da iktidar ol
duğuna göre, bizim şimdi söyleyeceğimizi vermeyece
ğine göre, çok yakınırsınız. Biz diyoruz ki: Çocukla
rımıza sadece aktarıcılık yapmayalım, çocuklarımıza 
gerçeği öğrenmesini öğretelim, gerçeği bulmasını öğre
telim. Herhangi bir bilgiyi vermek değil, falan teoriyi, 
filan ideolojiyi değil; doğruyu bulma yöntemini öğ
retelim; çocuklarımıza araştırmayı öğretelim; çocuk
larımızın kafasını tutsak yapmayalım. 

Arkadaşlar, özgürlük kanunlarla, yasalarla kim
seye verilmez; özgürlük, kimseye polis zoruyla, jandar
ma zoruyla sağlanmaz. Asıl özgürlük, insanın içinde-
dir. Bir insan kendi içine, kafasında tutsak olur, in
si mı küçüklüğünden beri kafasında hapsederler eğer 
şa rtlandırırlarsa o insan, Kafasındaki demirleri, zin
cirleri kırıp, tam özgür oluncaya kadar kuşaklar gi
di ;r, yıllar gider. 

i Biz çocuklarımızın hiçbirisini kafasında tutsak yap
mak istemiyoruz; özgür yapmak istiyoruz. (CHP sı
ralarından alkışlar.) 

Anayasa demiş ki; «Her Türk kanunlar önünde 
eşittir, özgür doğar, özgür öKir.» 

Siz o insanları kafasının içinde tutsak yaparsanız, 
neye yarar Anayasanın bu yazdığı? Anayasanın bu 
yazdığını, yaşar hale getirelim. Bu çocuk eğer kafa
sında özgür olursa, belki sizin düşüncenize hak verir. 
Hakkıdır, özgürlük var. Düşünce özgürlüğü var. Belki 
buna bak verir. Sınırınız yok mu? Yar. Anayasa... 
Anayasanın bir maddesi de değil. Ucuzluğu bırakın; 
Türkiye'nin, ucuzluğa tahammülü yok. Anayasanın 
tümü, başlangıcı, ortası, sonu, bu Devleti bu yönetir; 
hepsi, bepsi, Anayasada ne varsa, hepsi. Bırakınız bun
ları; bunlar, polemikte kullanılan yüzeysel, geçici şey
ler. Şimdi, Türkiye'nin, içinde bulunduğumuz bu or
tamda bunlara tahammülü yok. 

Arkadaşlar, önemli bir darboğazdan geçiyoruz. Si
ze bir şey ısoylemek istiyorum. Bütün siyasal partilere 
mensup olan arkadaşlarım burada içinde bulunduğu
muz günlerde, ben bir kurulmuş hükümetin bir Ba
kam olarak size bitap etmiyorum; olağanüstü şart-
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Iarda, mutlaka üstesinden gelinmesi gereken bir güç
lükte; Size dayanmak isteyen, milli iradeyi temsil eden 
İnsanların tümüne dayanmak isteyen bir bakan ola
rak bitap etmek istiyorum: Yalnız kendi Grupumun 
değil, bütün milli iradeyi ciddiye alan, özgürlükçü 
demokrasiye bağlı bütün partilerin insanlarının bu 
anda bize yardımcı olması gerekir. Niçin? Onu da 
söyleyeyim: Karşılaştığımız sorun, bu anda Türkiye' 
de bunalımın ortasındaki sorun; özgürltiçü demok
rasiyi, kendisine musallat olan silahlı şiddetlerden 
kurtarma sorunudur. 

Kim olursa olsun, kim ki silah kullanıyor.» 
HÜSEYİN AYNÎ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 

— Sen müliyetçiysen onu söyle. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Kızma, kızma, kızılacak bir şey söyle
miyorum ki. (AP sıralarından gürültüler.) Kim ki si
lah kullanıyor; kim ki şiddet kullanıyor; kim ki öz
gürlüklere, kim ki demokratik rejime inanmıyor, biz 
bunların karşısındayız. Bir bunalıma da girdik, buna 
kastedenler olduğunu görüyorsunuz. Aslında, bu top
lum, bu şiddetin üstesinden gelir. 

Arkadaşlar, demokrasiye inanıyorsak eğer, bu inan
cımızın kararlılığının karşısında hiçbir şiddet dayana
maz. Ama, bu inancımızı hep birlikte... (CHP sıra
larından alkışlar.) Hep birlikte, demokrasiye güvenen 
insanlar olarak hep birlikte göğüsleydim. Görecek
siniz, demokrasiyi yaşatmak için, özgürlükleri yaşat
mak için çalışacağız. Başka bir sorunumuz yok, baş
ka bir kuşkumuz yok. 

Biz küçük hesaplar adamı değiliz. Küçük hesap
lar adamı olsaydık, Türkiye'nin bu anda yaşadığı ko
şullar affetmezdi; bizi affetmeyeceği gibi, muhalefeti 
de affetmez eğer küçük hesaplar adamlığı yaparlarsa. 
Bu anda, bütün milli iradeyi temsil eden değerli ar
kadaşlarımın, geçmişe ait bazı kusurları büyüterek 
burada on yıl evvel, yirmi yıl evvelki söylenmiş bir 
sözcüğü hâlâ geçerli polemik sayarak tekrarlamakla 
vakit harcamamalarını rica ediyorum. Biz, karşılaştığı
mız güçlüklere karşı çaba sarf ederken, bir şeye, çok 
önemli bir şeye inanıyoruz: Biz, Türkiye'de üç bin yıl
lık, dört bin yıllık insanlık doğrularına inanıyoruz; 
biz, kendi ulusumuzun özüne inanıyoruz, gücüne ina
nıyoruz; biz, uygarlığa inanıyoruz, çağdaşlığa inanı
yoruz ve biz, özgürlükçü demokrasiyi... (AP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) özgürlükçü demokra
siyi ciddiye alıyoruz. Çağımızın insanı derken, bir 
şey söylemek istiyorum: 1978'lerin çağdaş insanı, öz
gür insanıdır. Yetmez. 1978'lerdeki toplumlar, yöneti
mini yaygınlaştırmış, demokrasisini çok genişletmiş 
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toplumlardır. 1978'lerin toplumunda kişiler, çok 
büyük çoğunlukla yönetimde söz sahibi olmuş ve o 
ülkenin ürettiklerinde pay sahibi olmuşlardır. Biz, 
çağdaşlık derken buna inanıyoruz ve bütün bunların 
özgürlükler içinde yapılacağına inanıyoruz. Sizlerin de 
buna inanacağınızı umut etmek istiyorum. Bu nedenle, 
hepinizden, bize, yolda giderken destek olmanızı isti-
yorunij 

Hepinizi saygılarla selamlarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim efen
dim. Sorular vardır. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakana Başkanlık 
vasıtasıyla 10 sayın üyenin sorulan vardır, cevaplan
dırılmak üzere. 

Ayrıca, soru sormak isteyenler var mı? 
Sayın Avni Kavurmacıoğlu, Sayın Bahri Dağdaş, 

Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Muhammet Kelleci, Sa
yın İsmail Akın, Sayın Ahmet Çobanoğlu, Sayın Rah
mi Kumaş, Sayın İlhan Aytekin. 

Başka, efendim?.. Yok* 
Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Sayın Avni Kavurmacıoğlu, buyurun efendim. 
HÜSEYİN AVNİ KAVURMACIOĞLU (Niğde) 

— Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, sorular kısa, 

gerekçesiz, şahsi görüş ileri sürülmeden ve açık ola
caktır ve Sayın Bakanın cevabı da aynı olacaktır; 
bunu rica ediyorum. 

Lütfen yaklaşın efendim, zapta geçmesi lazım Sa
yın Kavurmacıoğlu; oradan zabıt alamıyor efendim; 
lütfen, 

HÜSEYİN AVNİ KAVURMACjIOĞLU (Niğde) 
Sayın Başkan, bugün, Parlamento hayatınızı gayet ya
kından bilen bir insanım. Sizden açık ve seçik ola
rak bir şeyin cevabını istiyorum. Benim ve arkadaş
larımın kanaati şudur ki, bugün Türkiye'deki mev
cut olan TÖB-DER Derneği Cumhuriyet Halk Parti
sinin bir yandaşı demektir. Cumhuriyet Halk Partisi
nin yandaşı olan TÖB - DER'in yolunun, Atatürk 
inkılaplarına bağlı ve sadık bir dernek olduğuna ina
nıyor musunuz? (CHP sıralarından gürültüler.) 

İSMET ATALAY (Kars) — Böyle soru olmaz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim. 
Cevap lütfediyor musunuz efendim? 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Sayın Kavurmacıoğlu, Cumhuriyet Halk 
Partisinin , kendinden başka bir derneği yoktur. 
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TÖB-DER, başka bir dernek gibi, bir kısım öğ
retmenlerimiz tarafından kurulmuş bir dernektir. 

Şimdi, biraz evvel söyledim, eğer beraber bir ye
re varacaksak, tek yanlı olmayalım; beraber düşüne
lim. Aslında önemli olan, Türkiye'de silah kullanarak 
terör yapan kim varsa, ne olursa olsun, karşısında ol
maktır. Ama, hâlâ böyle sorular sorarsanız, karşısın
da olmakta yeterince güçlü olamayız kanısındayım» 

Teşekkür ederim. 
HÜSEYİN AVNİ KAVURMACJOĞLU (Niğde) 

— Sayın Başkan, sualimin cevabını alamadım. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Bahri Dağdaş, buyurun efendim. 
BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, bir 

Alman Gazetesinde, 12 Şubat 1978'de neşredilen 
Frankfurter Allgemeine Gazetesinden bir pasajı oku
yup, tescil ettirip, ondan sonra Sayın Bakana bir sual 
tevcih etmek istiyorum. (CHP sıralarından «olmaz 
böyle soru» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Dağdaş, uzun olmasın efen
dim. Nedir? 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Efendim, kabul edi
yorsanız pasajı gösterip, sualimi sorayım. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâlinizin takdirine bıra
kıyoruz, biraz evvel arz ettiğimiz ölçüler içinde ola
caktır sorular (Gürültüler.) 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Özetini okuyayım 
efendim. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Tamam efendim, rica ediyorum, bir 
dakika... 

BAHRÎ DAĞDAŞ (Kars) — Burada diyor ki, pa
sajda diyor ki, Almanya'da kurulmuş bir solcu işçi 
birliği Varmış. Bu işçi birliği TÖB-DER Başkanını 
Almanya'ya hir konferans için davet ediyor. Bu kon
feransta, Almanya'da Sosyal Demokrat Partinin tem
silcisi de bulunuyor. Bu işçi birliğinin, bu konferansa 
sunmuş olduğu bir rapor var; bu raporu okutuyor
lar Alman Sosyal Demokrat Partisinin temsilcisi, «Bu 
raporda komünist görüşler, komünist ifadeler var. Bu 
komünist görüş ve komünist parolalarının çıkarılması
nı talep ediyorum» diyor. Yani bir ölçüde, o birlik, 
bir komünist partisiymiş gibi hareket etmiştir. Ondan 
sonra da oraya davet edilen TÖB-DER Genel Baş
kanı Gültekin de diyor ki «Buraya eski Hükümet 
tarafından faşist öğretmenler gönderilmiştir. Alman 

- Hükümeti, bu faşist öğretmenleri yurt dışı etsin; işçi 
olarak gelen ve Almanya'da işçi olarak çalışan öğret
menleri de bunun yerine tayin etsin.» 

BAŞKAN — Neticelendirin Sayın Dağdaş. 
(BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Netice şu; soruyo

rum Sayın Bakandan: TÖB-DER Genel Başkanının, 
Almanya'da faşist öğretmenlerin mevcut olduğuna 
dair iddiası karşısında, öyle bir faşist öğretmen grupu 
var mıdır? Bu öğretmenleri geri çekmeyi düşünüyor 
mu? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. (AP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Tamam Sayın Dağdaş, teşekkür ede

riz. 
ETEM EKEN (Çorum) — Türkiye bu hale ge

tirilmiş bu kafayla. Türkiye'yi bu hale bunlar getir
miş. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Sayın Başkan, Sayın Bahri Dağdaş ar
kadaşım, «Almanya'ya gönderilen - aslında ben o so
ruyu kendi anlayışım içinde böyle ifade etmek iste
rim - öğretmenler arasında Anayasa çizgisinden çıkan 
ve kendi özel politikalarım izleyenler var mıdır; var
sa ne yapacaksınız?....» 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Hiç öyle bir şey 
söylemedim Sayın Bakan. 

Burada diyor ki..< 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — «Faşist» dememek için böyle söyle
dim, peki öyle söyleyeyim. «Faşist» ten anladığım 
budur da onun için. 

Aslında önemli olan, bizim çocuklarımızı eğitmek 
üzere gönderdiğimiz insanın, çocuklarımıza karşı sa
dece..» 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Beyefendi, ben söyle
medim, yanlış anlaşılıyor. 

Takdim ediyorum Sayın Bakan. (CHP sıraların
dan gürültüler.) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Terbiyesiz, 
otur, otur. İlk çağ adamı. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Sayın Bakanın 
soruya cevap hakkını lütfen kösteklemeyiniz. Müda
haleniz meseleyi karıştırıyor. Çok rica ediyorum, şu 
ana kadar iyi geldik, rica ediyorum... 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Sayın Dağdaş, iki konuda size söyle
mek istediğim var. 

Bir tanesi: Bakanlık yaparken kendi yargılanma, 
kendi izlenimlerime dayanırım; incelerim, öyle karar 
veririm, öyle icraat yaparım, bir, 

İkincisi: Bakanlık yaparken, eğer yasalara karşı 
gelerek politika yapmış olanları görürsem, çocukları-
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mızı kendi özel amaçları uğruna şartlandırma ve eğit
me yolunda olanları görürsem, bu takdirde görevi
mi yaparım. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından «Bravo» ses* 
leri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederiz efen-
dim, 

Sayın Müfit Bayraktar, buyurun. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — TÖB-T>ER'in... 

BAŞKAN — Soru soracak sayın arkadaşlar, lüt
fen, rica ediyorum, kısa olsun, kısa. Daha, üniversite 
bütçe görüşmelerimiz var, Kültür Bakanlığı Bütçe gö
rüşmelerimiz var. Onun için, kısa rica ediyoruz; çok 
rica ediyorum, yeni bir müzakere kapısı açmayalım. 

Buyurun efendim 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — TÖB-DER'in 
politika yaptığı, amaç dışı faaliyette bulunduğu tescil 
edilmiş bulunmaktadır. Bu kuruluşun yıkıcı faaliyet
leri karşısında Sayın Milli Eğitim Bakanımızın tutu
mu ne olacaktır; önlem ve tedbirleri nedir? 

Soru 2. Bazı Okullarda Atatürk büstünü indirten, 
İstiklal Marşını söyletmeyen birtakım öğretmenlerin 
olduğu söylenmektedir. 

Bu doğru mudur; size intikal etmiş böyle hadise
ler mevcut mudur? 

özgürlük şemsiyesi altına sığınarak komünistlik 
propagandası yapan birtakım öğretmenlerin olduğu 
da iddia edilmektedir. «CHP sıralarından «Ayıp, ayıp» 
sesi.) 

Bu gerçektir. 
Bunların bu faaliyetlerini men edici, bunları bu 

yoldan döndürücü tedbirleriniz nelerdir? 
Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bayraktar. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. 

MİLUl EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Sanıyorum ki, buraya kadar yaptığım 
açıklamalar, bu üç sorunun da bana sorulmasına hak 
vermezdi; ama arkadaşım hâlâ polemik yapmak is
tiyor; şimdi söyleyeyim... 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Doğruyu söylü
yorum, doğruyu. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Kim ki, yasalara aykırı olarak işlem 
yapar, hangi dernek olursa olsun, o yasalara göre mer
cilerince, ait olduğu mercilerce işleme tabi tutulur. 

İstiklal Marşı bu ülkenin milli marşıdır, söylenme
si gerekir. 

Atatürk büstüne karşı saygısızlık yapan, bizim, 
toplumca kendisine her şeyimizle borçlu olduğumuz 
en büyüğümüze karşı saygısızlık yapmıştır; müstahak 
olduğu muameleyi elbette görür. 

Şimdi, «Bazılarının, bu düşüncede veya öbür dü
şüncede olduğunu söyler misiniz» diyorsunuz. 

Nasıl suçlarım insanları? Bu düşüncede olanlar var
sa, böyle iddia ediliyorsa, bunların mercilerine gidi
lir, yargı mercilerine, oradan suçlanılır. Bir Bakan ola
rak benden, burada, şu veya bu kanunların yasakla
dığı bir düşünceyi peşinen suçlamamı istemekte hak
sızlık yaptığınız kanısındayım. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Balkan, teşekkür ederiz. 
Sayın Mulhammed Kelleci, buyuran efendim, 

(CHP sıralarımdan «Kelle, kelle» sesleri) 
BAŞKAN — Keleci beyefendi, Kellsci, Kelleci. 

(Gülüşmeler) 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Gerekir
se, ismime layık olurum her zaman. 

Lütfen sataşmayın da, söz hürriyetimi kullanayım. 

BAŞKAN — Sayın Kelleci, sataşmalara cevap 
vermeyin. Herkes soyadıyla iftihar eder. 

Buyurun efendllnı, siz devam edin lütfen. (Gürül
tüler) 

Sayın arkadaşlar, lütfen, rica ediyorum, lütfen.. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Bakanlı
ğın tutumuna karşı çıkacak kadar kendilerini sala
hiyetli gören ve bugünlerde tayinlere kaynak teşkil 
eden TÖB - DER Başkan ve teşkilatının Kur'an kurs
ları ve imam - hatip liselerinin kapatılmasını isteyen 
beyanatları kamuoyunca üzüntüyle karşılanmıştır. 

Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Katılmıyorsa-' 
nız, mukalbil düşünceniz hangi merkezdedir? Bunu 
öğrenmek istiyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen sayın arkadaşlarını, lütfen.. 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — İkinci so
rum: Bilindiği gibi, Küllür Bakanlığının bastırdığı 
tablolarla birlikte, oikullardaki bütün milli ve manevi 
duyguları yücelticli, geliştirici ve güçlendirici tablo
larla birlikte, milletmizin mefahiri büyüklerimizin 
(tabloları da kaldırılmıştır. Bu büyüklerimiz ki, tari
hin derinlikleründe Avrupada cereyan eden anarşik 
olayları mektupları ile durdurmuşlardır. Bu j i l e r imi 
zi anarşiye selbep teşkil ederek, tablolarının dahi kal
dırılması, sizin tarafınızdan ifade edilım'Şii. Aynı -
kanaatinJzJl, bu büyüklerimize karşı hâlâ muhafaza 
ediyor musunuz? 
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Üçüncü sorum: Bu tablo ve panoların yerlerine 
daha sonra, daha iyilerini koyacağınızı belirtmiştiniz. 
Bu ve benzeri tablolar, eğitimin ayrılmaz parçası olan 
araçlar olduğundan, bunların yapım ve kullanılması, 
kurallar ve yöneltmelik meselesi olduğuna göre, sflz, 
müfredat programlarında ve yönetmelikte değişik
lik yaparak mı, yoksa yapmadan, kendi imsiyatiifi-
ımizle mi kaldırdınız? Bunu da öğrenmek istiyorum. 

Dördüncü sorum: Eğitim enSîitüIerlindeki öğren
cilerin meselesinde Sayın Başbakan ve Sayın Milli 
Eğitim Balkanı bugünkü durumu kanunsuz sayarak, 
önce kanunsuzluğu gidermeye azimli ve kararlı ol
duklarını beyan etmliişlerdii. Sonra, bunlara öğrenim 
haklarını tanıyacaklarını; ancak, dalh önce gireme
yenleri de okula alacaklarını bildirmişlerdi. Şimdi, 
Ibu bakımdanr, 

1. Bugünkü uygulamanın kanuni olup olmadı
ğını, açıik ve kesin olarak öğrenmek istiyoruz. 

2. Kanuni değilse, Milli Eğitim Bakanının tu
tum ve davranışlarına, yani, giremeyen öğrencilere 
okuma hakkı vermek için kullanmış olduğu yetkisinin 
kaynağı nedir? Bunu öğrenmek 'stîyorum. 

Giremeyen öğrenciler için geçen uzun süreyi, 
özel programla telafi etmek üslubunun örgün öğre
tim sisteminde bir örneğimin bulunup bulunmadığı
nı da öğrenmek işıtiyoruinu 

Beşinci ve son sorum (müsamahanıza sığınarak): 
(Biraz evvelki konuşmanızda, «Danıştay müracaat 
mercMfliiz» buyurdunuz. 

Acalba, Hükümet ve Bakanlık olarak yapacağınız 
ieraaîlarınızîa, mutlak surette vatandaşı Danıştaya 
gitmek meclburîyeıtinlde mi bırakacaksınız? Bunun da 
açıklanmasını istiyorum. 

BAŞKAN —. Teşekkür ederim Sayın Kelleci. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLİ. EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Sayın Başkan, Muhammet Kelleci ar
kadaşım, zannediyorum birinci soruyu ön yargıyla 
sordu. 

Biz henüz daha tayin yapmadık ki, şunun veya 
Ibunun atanması olsun. Bizim yaptığımız atamaların 
çok önemli bir kısmı, Danıştay kararlarını uygula
maktan ibarettir. Herhalde siz, «Danıştayı da TÖB -
DER etkiliyor» diyemeyeceğinize göre, bu sorunuza 
cevap vermiyoruıjmu 

Simidi, yine geliyoruz bir derneğe. Bu dernekte 
onjbinleroe öğretmen vardır. 

iBir haksızlık yapıyorsunuz; bence, duygusal hare
ket ediyorsunuz. Yapmayınız bunu. Ama ısrar edi

yorsunuz. Sinildi, bu derneğin bir kişisinin söylediğiy
le o dernekteki bütün arkadaşlar ilzam edilemez. 
Hele bir siyasi partiyi Uzam edemez ki, bu konunun 
Ibu sorunun ben muhatabı olayım. 

İkindi sorunuza gelince, tablolar meselesi: Şimdi 
çok açıklığa kavuşturduk; fakait sık sık geliyor, sa
nıyorum ki, bir propaganda amacından başka bir 
şey yok. Şimdi, nasıl düşünebilirsiniz ki, bu Yüce 
Mecliste bulunan insanlardan bir kısmı kendi tarihî
mi 50 senede keser de, öbürü geriye doğru biaılerce 
sene gider. Kim verdi bu imtiyazı size ki, oradakile
ri benıimısiyor da, buraya bu hakkı tanımıyorsunuz? 
(CHP sıralarından alkışlar) 

FatBh Sultan Mehmet'le özel akrabalığınız mı var 
ki, bunu müdafaa ediyorsunuz? (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

MUHAMMET KELLECİ (Amasya) — Özel ak
rabalığını var Sayın Bakan. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Özel akraba
lığımız var, evet* 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) Bitirmedim, bitirmedim daha. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen sakin olu
nuz, lütfen. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(Devamla) — Osmanlı tarihi üzerimde kısa bir söy
leşi yapalım, lütfen sükûnetle dinleyelim; bu konu
lar asabiyet duyulacak en son konulardır. Müsaade 
buyurursanız, bu konudaki düşündüklerimi size açık
lamak istiyorum. 

Osmanlı Tarühi... Osmanlılar, uygarlık tarihinde 
önemli yer işgal etmişlerdir. Osmanlılar, dünya tari
hinin sayılı imparatorluklarımdan birisini kurmuşlar
dır. Yalnız, içinizden bazı arkadaşlarınızın düşündü
ğü gübi, Osmanlıların gücü kılıçtan gelmez sadece; 
Osmanlıların gücü sadece ordusundan gelmez; Os
mancıların gücü cenklerden gelmez sadece. Osmanlı
nın gücü, onun arkasındaki uygarlığından gelir. (CHP 
sıralarından alkışlar) Osmanlının gücü, kendi çağın
da, gerek Ortadoğu'da, gerek Avrupa'da mevcut öte
ki uluslar ve ülkelerden daha yukarı düzeyde bir sa
nayii olmasından gelir; ama yukarı düzeyde insan -
toprak ilişkileri olmasından gelir; Osmanlının gücü, 
o çağlarda, öteki ülke insanlarından eğitimde, daha 
yukarı düzeyde olmasından gelir. Tek kelime ile, 
Osmanlının gücü, uygarlığından gelir, uygarlığından. 
ıBu uygarlığın da temsilcileri... 

HÜSEYİN AYNİ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — Türk olduğumdan gelir. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (De
vamla) — Osmanlı, büyük bir İmparatorluktur. İm
paratorluğunun içimde yedi düvele, kendi uygarlığını 
gönül rızasıyla, uzun yıllar sürdürmüş bir saygıdeğer 
imparatorluktur. Fatih'in de dünya çapında bir şöh
ret olması, sadece İstanbul'u almasından gelmez; o, 
Ibüyük hoşgörüsünden gelir, Rönesansı bilmesinden 
igelir. (CHP sıralanndan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, bir Osmanlı İmparatorluğunun.. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, zatı âlinizin cevaibı da 

lütfen kısa olsun efendim. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(Devamla) — Osmanlı İmparatorluğunun değerli bü
yükleri hepimizin ortak malıdır; ama kim ki, İmpa
ratorluğun bu büyüklerini ve değerlerini gündelik kü
çük bir politikada, belirli bir siyasal gömsün amacı. 
yapar, o büyüklere saygımızdan da, uygarlığa say
gımızdan da, yaptırmayacağız diyoruz. Bunun onla
ra karşı saygısızlık sayıyoruz. Okullardan özel amaç
lı politikalar arındıktan sonra, elbette Osmanlı bü
yükleri, daha önceki Selçuk büyükleri, başka yer
deki Türk büyükleri çağdaş Türk büyükleriyle bir
likte yerlerini bulur. Ama, şimdi insaf ediniz, yar
dımcı olunuz, bir şiddet hareketlerinin içinde Osman
lı büyükleri küçük birer araç diye kullanılırsa, ben 
çocuklara böyle bir yanlış görüntü vermemek için, 
bir an için bunları yaptırmazsam, insaf edimiz ve kı
namayınız^ 

Eğitim enstitu^nfie gelince : Bir defa, ne Sayın 
Başbakan, ne de ben, eğitim enstitüleri üzerinde ke
sin olarak, çelişen hiç bir şey söylemedik. Başkaları 
birtakım düşünceler yakıştırdılar; şimdi, o yakıştır
dıkları düşüncelere göre de eleştiri yapıyorlar. Bir tek 
şey söylendi, o da, uygulanan karardan ibarettir. 

Arkadaşlarım, «Uyguladığınız karar yasal mı de
ğil mi?» diye sordular. 

Şimdi, bir televizyon konuşmasını da müsaade 
ederseniz, düzelteyim. Danıştay geçen sene bir karar 
vermiştir, bu karar şudur : Eğitim enstitülerine, üni
versite seçme sınavlarından sonra ikinci bir sınavla 
öğrenci alınmasını, önce, yürütmeyi durdurma karan 
ile durdurmuş, sonra da iptal etmiştir. Bu, geçen se-
neki durum. 

Bu seneki uygulama çok ilginç arkadaşlarım, hiç 
de karışık bir işlem değil. Biz geçen sene ikinci bir 
sınav yaptık, Danıştay da bu ikinci sınavı iptal etti. 
Niçin iptal etti? Çünkü, Bakanlıkta bir yönetmelik 
var. Bu yönetmeliğe göre, Milli Eğitim Bakanlığı, 
üniversite seçme sınavına göre öğrenci almakla ken
dini bağlamış. Bakanlık bu sene, o yönetmelik böyle 

kaldücça ben Danıştaydan kendimi kurtaramam diye 
düşünmüş. Ne yapayım? Yönetmeliğin üniversite seç
me sınavına göre beni öğrenci almaya mecbur eden 
maddesini değiştireyim, demiş ve değiştirmiş. 

Bunun üzerine Danıştaya başvurulmuş, Danıştay 
demiş ki : «Yönetmelikte değiştirmek istediğin mad
delerin değişikliğini reddediyorum. Yönetmelik deği
şemez.» Yani «üniversite seçme sınavına göre öğren
ci al» demiş. 

Bakanlık, ikinci bir karar vermiş : «Yönetmeliği 
yine değiştirmedi. Ben geçen senekini aynen yapa
yım, varsın bu yönetmelik olsun; ben sınav yapaca
ğım» demiş ve sınav tarihini ilan etmiş. Danıştay, o 
sınav tarihinden beş altı gün önce ikinci bir karar 
vermiş, «O tarihte sınav yapamazsın; iptal ettim» 
demiş; ikinci iptal. 

Şimdi, «Yasal neyin var?» diyorsunuz. 
Yasal, bu sene için iki tane Danıştayın iptal ka

rarı var. 
Şimdi sorunun ikinci kısmında, «Uygulamanız ne 

olacak» diyorsunuz. 

Uygulamamız şu :* Gerek geçen sene, gerek bu se
ne eğer ikinci bir sınav yapılmamış olsaydı, üniver
site seçme sınavına göre kontenjan içinde yüksek pu
an tutturmuşlardan kimler alınacaktı ise, onları ala
cağız. İkinci bir sınav yapılmamış gibi, yüksek puan 
tutturmuş çocuklarımızdan, kontenjan içinde kalan
ları alacağız, hem geçen sene, hem bu sene. 

«Geçen senekiler bir sene kaybetti, bunlara ne 
yapacaksınız?» 

Bu çocuklara, hızlandırılmış eğitim yapacağız. 
Hızlandırümış eğitimi ben icat etmedim arkadaşlar, 
bu bir müessese, bir eğitim yöntemi; bunu uygula
yacağız. 

Şimdi, başka bir sorun kalıyor; mademki gerek 
geçen sene, gerek bu sene, siz üniversite seçme sına
vına göre yüksek puan tutturmuşları alacaksınız; ya 
düşük puanlılar ne olacak? «Onları dışarıda mı bıra
kalım, içeride ötekilerle beraber tutalım mı?» mese
lesi vardı. Bu ayrı bir sorundu. 

Dedik ki, çocuk eğitilir, çocuk kazanılır, çocuğa 
kırgınlüt olmaz, çocuğa karşı bir özel amaçlılık ol
maz. Bir eğitim müessesesiyiz biz, kimleri eğitiyoruz 
dedik ve kendilerinin kusuru olmadan bu okullara 
alınmış olan bu çocukları da okullarımız içinde tut
tuk. 

Yasal, hem de nasıl yasal; yüzde yüz yasal; tam 
Danıştay kararlarının uygulanması. İnsancıl, hem de 
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nasıl insancıl; her türlü kınamayı ve ayıplamayı utan
dıracak kadar insancıl. (CHP sıralarından alkışlar) 

Şimdi, diyor ki, «Danıştay bizim müracaat mer
dimiz mi?» 
Danıştayı, eğer sizin - polemik yapmak istemiyo

rum ama, ben kendimizi de söyleyeyim - kimsenin 
Danıştaya gitmemesi için, Danıştaym bozacağı şe
kilde bir işlem yapmamaya, yani, kimsenin özlük hak
larını, Danıştayın bozacağı bir şekilde kullanmama
ya büyük özen gösterdiğimizi ileride göreceksiniz. 
Ama, bütün bu özene rağmen bir hata yaparsak, di
yoruz ki, tek güvencemiz Danıştaydın Eğer Danıştay 
olmasaydı, bu hata için başvuracağınız kuruluş yok
tur. 

Söylediğimiz sadece bundan ibarettir. 
Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın İsmail Akın, buyurun efendim. 
Yalnız, Saym Akın, yine biraz evvelki arkadaş

larınıza ikaz ettiğim hususları, zatıâliniz için de aynen 
tekrarlıyorum. 

Buyurun. 
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Saym Baş

kan, Sayın Bakan, bu yıl ilk kere Sayın Ecevit Hü
kümetinin, öğretmenden yana gerçekçi davranışını 
gördük. En çok çalışan, en çok çile çeken ilkokul öğ
retmenlerine de, haftalık 20 saat çalışmasının dışın
daki çalışmalarına ek ders ücreti kondu. Bunun için 
Sayın Komisyona ve Hükümetimize şükran borçları
mızı arz ederim. 

Ancak, ilkokul öğretmenleri, günlük çalışmaları
nın dışında her gün akşam, evinde en az iki saat 
günlük, haftalık ve aylık plan yapmak için çalışır. 

Ücret, çalışma karşılığında verildiğine göre, ilk
okul öğretmenlerinin bu fazla çalışmalarım, plan, 
program için hazırlık çalışmalarım dikkate alıp, ya
sa teklifini getirecek misiniz? 

Ayrıca, ikili, üçlü öğretim yapan ilkokul öğret
menlerinin bu çalışma, ek ders ücretlerinden fayda
lanması için çalışmalar olacak mı? 

İkinci sorum şu : Köy enstitüleri, Kemalist ide
olojiyi yaymak, çağdaşlaşmayı hızlandırmak, üretim
de verimi artırmak için kurulmuş eğitim kuruluşla
rıydı. Kısa zamanda çok başarılı oldu. Gerek Kema
list ideolojinin yayılmasında, gerek insanlarımızın 
çağdaşlaşmasında ve gelişmesinde, gerekse de üreti
min artırılmasında çok başarılı oldu. 

Ancak, şimdi tahammül edemeyenler gibi, Tür
kiye'nin egemen sınıflarının işine gelmediği için ... 
(AP sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAIN — Bk* dakika sayın arkadaşlarım, rica 
ediyorum... 

Evet Sayın Akın, bitirin lütfen. 
İSMAİL AKİN (Afyonkarahisar) — ...en kısa 

zamanda kapattığı, ülkemizin 'bugünkü şartlarına yö
nelik, bugünkü şartları içerisinde, yenli köy enstitüle
ri gibi kuruluşları kurdurmayı düşünüyor mu Saym 
Bakanımız? 

Soru üç : Türkiye'nin; 200 bin İlkokul, 100 bini 
ortaokul öğretmeni olmak üzere 300 bin öğretmeni 
vardır. 

öğretmenlerin tümüne yakını, işçi, köylü, esnaf, 
çalışarak geçinen dar gelirli insanların çocuğu. Çün
kü, olanakları ancak, çocuklarını öğretmen edebilmek 
İçin uygun. 

(BAŞKAN — Soruyu, lütfen soruyu sorunuz Sa
ym Akın. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Bu öğret
menlerin 160 bini TÖB - DER'in çatısı altında toplan
mış. 1630 sayılı Yasaya göre kurulan ve bir dernek 
olan TÖB - DER'in çatısı altındaki öğretmenler, öz
lük sorunlarını, ekonomik sorunlarını... (AP sıraların
dan, gürültüler, «Soru, sor, soru» sesleri) 

'BAŞKAN — Rtfca ediyorum, rica ediyorum... 

İSMAİL AKIN ((Afyonkarahisar) — ...demokra
tik sorunları için kurulmuş çağdaş bir dernektir. Hü
kümetleri zamanında, 1 ve 2 nci MC hükümetleri za
manında... 

(BAŞKAN — Sayın Akın, soruyu lütfen. Çok ge
rekçe}] söylediniz. Lütfen... Netice ne Sayın Akın, lüt
fen... (AP sıralarından gürültüler) 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) —...sürülen, 
kıyılan öğretmen sayısının ne kadar olduğunu soru
yorum Sayın (Bakandan. 

Dördüncü sorum... 
BAŞKAN — Saym Akın, bana bitaben lütfen 

efendim, lütfen. 
İSMAİL AKİN ((Myonkarahisar) — Peki efen

dim, kuşkulanan olursa, olur efendim. 
(BAŞKAN — Hayır efendim, kuşkulanan yok da, 

İçtüzük gereğince usul böyledir. (AP sıralarından gü
rültüler, «Soru?» sesleri) 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Milliyetçi 
Hareket Partisi Sözcüsü başta olmak üzere, son
radan Adalet Partisi Sözcüsünü arkasına alarak, 
TÖB - DER'e insafsızca çattılar, hakaret ettiler, en 
az 160 'bin öğretmeni... (AP sıralarından gürültüler, 
«Soru sor, ne biçim soru?» sesleri, sıra kapaklarına 
vurmalar) Dediler ki... 
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BAŞKAN — Şimdi, Sayın Akın, soruyu, lütfen 
soruyu sorun; k<lDediîeı,ki»nıi bırakın. 

İSMAİL AKIN (Myonkarahisar) — «M€ Hükü
meti kurulduğunda, TOB - DER yöneticileri, Sayın 
Barbakan Ecevit'e ve Sayın Milli (Eğitim Bakanına 
gelip, «halklara özgürlük tanıyın» yalanında ve ifti
rasında bulundular...» 

AHMET IBULDANLI (Muğla) — Tuu Allah be
lanı versin senin... (Gürültüler) 

(BAŞKAN — Bir dakika... 
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Sayın Bakan

dan soruyorum : TÖB ~. DER yöneticileri, Başbakan 
Sayın Ecevit'e ve size gelip, «Sayın Bakan, halklara 
özgüriük istiyoruz» dediler mi, yoksa MHP Sözcüsü, 
alışılmış demagojisinin meddahlığım mı yaptı? 

ADEM ALt SARIOĞUU (Kocaeli) — Sen o mi-
tingte değil miydin? 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Sus kelek. 
ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Sensin ke

lek. (AP sıralarından gürültüler) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Akın. 
'Buyurun Sayın Bakan. 
Rica ediyorum, sayın arkadaşlar... 
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Konuşma sa

lak, otur yerine. 

ADEM ALİ SARIOĞLU (Kocaeli) — Salak sen
sin. (Afyonkarahisar Milletvekili İsmail Akın ile Ko
caeli Milletvekili Adem Ali Sarıoğhı'nun ayağa kalka
rak karşılıklı tartışmaları) 

IBAŞKAN — Sayın Sanoğlu lütfen, lütfen... !(Gü-
rultüîer) 

MİLLİ 'EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (De-
vamla) — Değerli Başkan, şimdi sorulara cevap vere
ceğim. Birinci soru... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Bakanı dinleyelim 
efendim, lütfen. 

MİLLİ EĞİTİM 'BAKANI 'NECDET UĞUR ((De
vamla) — tBütçe Komisyonunuzda, Sayın (Başbakanı
nızın da işaretiyle, ilkokul öğretmenlerine verilen ek 
ders ücreti için... 

(BAŞKAN — Lütfen oturun, soruyu sordunuz, 
oturum 

(MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR ((De
vamla) — ...ödeneğin uygulamasına aitti. 

Bir hususu (burada bana açıklama fırsatını verdiği 
İçin Sayın Akın'a teşekkür ederim. 

Arkadaşlar, Cumhuriyet kurulduğundan beri, çe
şitli kamu kesiminde görev yapanlar arasında, bu 
Cumhuriyetin harcında Öğretmen kadar kimsenin pa

yı yoktur. ((CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) Bu, 20 nci yüzyıla girdiğimizden beri çağdaş uy
garlığa yönelirken, laikliğe doğru giderken, yine bu 
öğretmen kadar - binbir çileye rağmen -• harcı olan 
yoktur. Şimdi, bir dönem geldi; (bu dönemde, her 
îdtia kuruluş gibi, her türlü kuruluş (içinde olan gibi, 
bu öğretmen de hücum altındadır. 

Değerli arkadaşlarım, öğretmenlerimizi Yüce Mec
lis içinde hırpalamakla hiçbir olumlu sonuca varama
yız; hep birlikte bunları .yüceltelim. 

Ben diyorum ki, size, onları ve okulları politika
dan arındıracağım. Ben diyorum ki, onlara yükseköğ
retim vereceğim. Onları bir talihsiz konuşmada söy
lendiği gibi, «yüksek mühendis olamayanların daha 
düşük bir işe başvuranları» diye saydırmayacak ka
dar önemli, saygın, tekrar saygın bir meslek, bir ken
dinin adandığı yer haline birlikte getirelim. Bunun 
çeşitli yolları var. Burada haksızlık yapmayalım, 'bu
rada genellemeler yapmayalım, onları maddi bakım
dan takviye edelim, onlan kendi ayakları üzerinde 
durur fc.«şe getirelim. Bunun için İsmail Akın arkada-
şr.ıin yasa teklifi buraya geldiği zaman, İsmail Akın 
arkadaşım ve benzeri düşünceleri, hepimizin gerçek
leştirilmesi için katkıda bulunmanızı rica edeceğim. 

Koy enstitülerine gelince : «(Köy enstitülerini kur
maktan yana mıyız, değil miyiz?» Sorusuna gitmeden 
evvel, çok kısa olarak üç noktaya dokunmak istiyo
rum. 

Köy enstitüleri ne idli? Köy enstitüleri şu ihtiyaç
tan doğmuştu : 

Köye öğretmen gitmiyordu. Kentte yaşayan in
san, o zamanki koşullar arasında köyde görev almak 
istemiyordu. Bunda anlaşılabilir taraf Tardı. Köydeki 
zorluklar vardı, köyle kent arasındaki 'büyük uçu
rum vardı. Bir düşünce, bir yaklaşım olarak, aslında 
bu sözlerim, Türk eğitiminde kendine özgü hiçbir 
atılım olmadığını, hep taklitçilik olduğunu söyleyen 
bir değerli arkadaşıma da yanıt; Türk eğitiminin ve 
öğretiminin kendi buluşu olan bir kuruluştan bahse
diyorum şimdi) «Öğretmen köye gitsin» denildi, 'bu
nun için de bir çevreden bir insan alındı, o çevrede 
yetiştirildi. Kendi köyünü küçümsemeyen, kendi aile
sini küçUmsemeyen, kendisini yetiştirenlere saygısını 
yitûrmemiş, çıktığı kabuğu beğenmemezük yapmayan 
insandı bunlar; oraya gittiler. 

Bir 'başka şey daha : Bugün hâlâ burada tartıştı
ğımız, soyut, halktan kopuk, akademik öğretim ye
rine, bunlara üretime dönük öğretim verilmeye çalı
şıldı, «Gittiği çevrede o üretim biçimine katkıda bu-

— 514 — 



M. Meclisi B : 113 

lunsun» denildi, «Bilgi versin» denildi. Ondan sonra 
üçüncü bir şey yapıldı, yine çağdaş, yine önemli : 
«Sadece üretimin istediği robot olmasın 'bunlar. Bun
larda 'bir insanlık olsun, bunlarda insan üzerine önem 
veren, insanı insan yapan değerler olsun» denildi. 

Aslında, bu haliyle tamamıyla önemlidir, çağdaş
tır ve eğitim tarihinin övüneceği kuruluşlardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakanımız, daha 15 arkada
şın 60'a yakın sorusu vardır. Onun için, kısa kısa lüt
fetmenizi 'bilhassa rica ediyorum. 

MİLLİ EĞİTİM (BAKANI 'NECDET UĞUR (De
vamla) — Geçiyorum efendim. 

Şimdi, tekrar kuracak mıyız, kurmayacak mıyız? 
•19WIer Türkiye'sinin üretimi, 1978'ler Türkiye'si

nin toplumsal yapısının gerektirdiği benzer anlayışta 
her kuruluşu kuracağız. 

TÖB - DJERle ilgili bir soru vardı. Sayın Başba
kanı ziyaret etmedi TÖB - DER yöneticileri. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, MiBi 'Eğitim (Bakanı
nı TÖB - DER yöneticileri ziyaret etti ama, yalnız 
TÖB - DER yöneticileri ziyaret etmedi Milli Eğitim 
Bakanını; öteki derneğin yöneticileri de ziyaret etti. 

Şimdi Milli Eğitim Bakanı her derneğe aynı şeyi 
«Söylüyor, beraber inandığımız şeyi söylüyor : «Özgüre 
fükçü demokrasiye inanıyorum, bunun dışında hiçbir 
uygulamaya göz yummam» diyor. Ona da buna da, 
ikisine de bunu söylüyor ve ne bana, ne Başbakana 
hiçbir dernek ve hiçbir kimse «halklara özgürlük» la
fını ne etti, ne de eder. (AP sıralarından «Etti, etti» 
sesleri) 

IBAŞKAN — Sayın Ahmet Çobanoğlu, buyurun 
efendim. (AP sıralarından gürültüler) 

AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Sayım Ba^ 
kandan, aracılığınızla şu sorumun yanıtlanmasını rica 
ediyorum : 

Cephe Hükümeti zamanında, Atatürk Lisesinde, 
pansiyonda 250ı kişi yerine 650 kişinin yemek yediği 
söylentileri vardır. Bu konuda Bakanlığa intikal etmiş 
bir flıbar var mıdır? İhbar olmuşsa, ne gibi bir işlem 
yapılmıştır? Bunun açıklanmasını istiyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çobanoğlu. 
'Buyurun »Sayın Bakan. 
'MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI 'NECDET UĞUR '(De

vamla) — Sayın Başkan, arkadaşımın dediklerini in
celeyeceğim efendim. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederiz, 
ISayın Rahmi Kumaş, buyurun efendim. 
RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan, 

«îti yıllık öğretmen liselerine, ilkokulu bitirip de para-? 
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I sız yatdı olarak girecek öğrenciler iki ölçü uygulana
rak okullara alınıyorlar. Birisi sınav, çok doğru; öbü
rü ise, ilkokul 4 ve 5 nci sınıflarında iyi ya da pekiyi 

I derece ile sınıf geçmek. Bu ikinci ölçünün kaldırılıp 
I kaldırılmaması gerektiğini Sayın Bakanımdan yazılı 

olarak cevabını isteyerek soruyorum* 
2. 657 sayılı Devlet Memurları Yasasındaki dere

ce yükselmesine bir istisna getirip, ilkokul öğretmen
lerinin 1 nci dereceye kadar yükseltilip yukseltilme-
mesi konusundaki Bakanlık çalışmalarını istiyorum. 

3. Ortaokul ve liselere öğVetmen veren kaynaklar 
çoğu zaman bir olduğu için ortaokul ve liselerdeki 
ek ders ücretinin tabanı birleştirilebilir. Bu konuda
ki düşüncelerini yazılı olarak soruyorum. 

Saygılarımla. 

MÎLLÎ EĞİTİM 'BAKANI NfiCDET UĞUR (De^ 
vamla) — Yazılı olarak cevap vereceğim Sayın Baş
kan. 

(BAŞKAN — Kısa ve gerekçesiz oluşu itibarıyla 
bilhassa teşekkür ederim Sayın Kumaş. 

Sayın Bakan, yazılı olarak cevaplandıracaktır. 
Sayın İlhan Aytekin, buyurun efendim. 

İLHAN AYTEKİN '(Baîıkesir) — Sayın Başkan, 
Cısmburiyet Halk Partisinin Sayıp Grup Sözcüsü, 
Avrupa'ya gönderilen sahte öğretmenlerden bahisle, 
evvelemirde bu öğretmenlerin geri çağrılması hususu
nu beyan ettiler. Bu nedenle : 

1. Sahte öğretmen nedir? 
j 2. Avrupa'ya gönderilmiş kaç tane sahte öğ-
I retmen vardır? 
I 3. Sayın Bakan, sayın grup Sözcüsünün beyanla

rına iştirak ediyor mu? 
4. 15 - 20 gün önce TÖB - DER*in önderlik et

tiği Demokratik Eğitim Kurultayında, imam - hatip 
liselerinin ve Kur'an kurslarının kapatılmasına müte
dair tespit yapılarak karara bağlanmış ve ilan edil
miştir. Sayın Bakan bu hususta ne düşünüyor? Sarih 
o'arak beyanlarını delaletinizle rica ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aytekin. 
Buyurun Sayın Bakan. 

IMİ'LLİ EĞİTİM 'BAKANI 'NECDET UĞUR '(De
vamla) — 1 nci sorunuza Sayın Dağdaş'm sorusunu 

I cevaplarken yeterince açıklık getirdiğimi zannediyo
rum* 

2 nci sorunuza gelince : Değerli arkadaşlarım, eğer 
dernekler hakkında bana soru soracaksanız, başka 

I dernekler de var; onlar hakkında da, 'her birinden eğer 
I Milli Eğitim Bakanlığı muhatap olacaksa, bu müm-
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kün değildir. Onun İçin 'bunu da bir siyasi bir soru 
kabul ediyorum ve cevap vermiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın (Bakan. 
Şimdi Sayın Bakan, 12'ye yakın sayın üyenin 50' 

ye yakın sorulan vardır. Bunların İçerisinde bazı 
sorular 'burada sözlü olarak sorulanlarla ilgili şekil
de görülmektedir. Ben bunları birer birer okuyaca
ğım; istediklerinize cevap lütfedeceksiniz, istedikleri
nize yazılı cevap lütfedeceksiniz. Mutabık mıyız 
efendim? 

MflLUt EĞİTİM BAKANINECDET UĞUR (De
vamla) — Sayın Başkan, hepsine yazılı cevap verece
ğim. 

BAŞKAN — öyle ise efendim, ben yazılı soruları 
zapta geçmesi bakımından (hepsini okuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
IMtLUt EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (De-

vamîa) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Soruları okuyorum efendim : 
«Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki soruların Sayın Milli Eğitim Bakanı ta
rafından cevaplandırılmasına delaletlerinizi dilerim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

Mustafa Başoğlu 

1. öğretmenlerin sendika kurma "hakkını orta
dan kaldıran Anayasa değişikliğine, Başbakan Sayın 
Bülent Ecevit olumlu oy vermiş midir? 

2. Öğretmenlere toplu iş sözleşmesi ve grev hak
larının tanınması görüsüne katılıyor musunuz ve bu 
konuda yürütülen çalışma var mıdır? 

3. Kadın öğretmenlerin çocukları İçin kreş veya 
çocuk emzirme odası açılması düşünülmekte inidir? 

4. Yurt dışında çalışan işçi çocuklarının öğreni
mini sağlamak bakımından ne gibi tedbirler alınmak
tadır?» 

Eskişehir Milletvekili Sayın Yusuf Cemal Öz
kan'ın sorulan : 

Efendim bunda kısa bir gerekçe var, onunla bir
likte arz ediyorum : 

«Sayın Başkanlığa 
Almanya'da Komünist Partisinin desteği ile ku

rulmuş olan Federal İşçi Dernekleri Teşekkülü 
(Fİ DEF)*"n Gelsenkirdıen şehrindeki Eğitim Kurul
tayına İştirak eden TÖB - DER Genel Başkanının, 
Atatürk ilkelerine ters düşen, Türk çocuklannın ana
dili hakkındaki bölücü konuşması olmuştur.» 

MUSTAFA ŞENTÜRK '(Malatya) — Sayın Baş
kan, gerekçeleri kabul etmiyordunuz. 

BAŞKAN — «Bu konuşmada, (yurt dışındaki Tür
kiyeli çocuklara kendi anadillerini unutturmayacak 
bir eğitim verilmelidir. Bilindiği gibi Türkiyeli işçi 
çocuklannın tümünün anadili Türkçe değildir. Bu ne
denle anadilleri Türkçe olmayan İşçi çocuklarının ken
di anadillerini öğrenmeleri sağlanarak, diye devam et
mektedir) dendiği öğrenilmiştir. Bu toplantı hakkında 
Sayın Milli Eğitim Bakanının 'istediği rapor da bejkü 
gelmiştir. 

1. Raporun muhteviyatı nedir? 

2. TÖB - DER Genel Başkanının konuşmaları 
hakkında Milli Eğitim Bakanı olarak Sayın Necdet 
Uğur ne düşünmektedir? 

Bu hususların açıklığa kavuşturulması için cevap
landırmasını arz ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Yusuf Cemal Özkan» 

ETBM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, soru 
sahipleri 'burada yoksa lütfen soru okunmasın. 

BAŞKAN — Efendim ben baktım, Sayın Yusuf 
Cema] Özkan hurada. 

Gümüşhane Milletvekili Sayın Mehmet Çatalbaş'ın 
sorusu : 

«'Sayın Başkanlığa 
Sayın Milli Eğitim Bakanından sorulması : 
1. Anarşinin kısmen önlenmesi için üniversite ve 

yükseköğretimi ikili olarak uygulamayı düşünüyor 
musunuz? 

2. Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üye
lerine ait lojmanlar ne zaman tamamlanacaktır?» 

Kayseri Milletvekili Sayın Kemal Doğan'ın sora-
lan : 

«Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorulanının Sayın Bakanca cevaplandı-

nîmasına tavassutlannızı saygılanmla rica ederim. 
1. Öğretmenlerin çoğunluğunun üyesi olduğu bi

linen TÖB - DER'in, aşın solculuğu ve Marksizm!, 
sırtını Türk Devletinin İmkânlanna dayayarak yay
mak istediği iddialannı kabul ediyor musunuz? 

2. TÖB - DER'in Bakanlığınız üzerinde müessir 
olduğu, yaptığınız tayin ve nakillerin bu Derneğin vi
zesinden geçtiği iddialannı ka'bul ediyor musunuz? 

3. TÖB -. DER siyaset yapmaktadır. Bu hususta 
ne düşünüyorsunuz? 

4. Ortaöğretim ve ilköğretimde din ve ahlak ders
lerinin okutulduğu gibi, yurt dışındaki işçi çocuklarına 
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da, İlahiyat Fakültesi ve Yüksek İslam Enstitüsü me
zonu öğretmenlerle, din ve anlak derslerini okutmayı 
daş'incbiMr n?is!n!!z? 

5. Saym iCum'hüriyet Halk Parti'sû Sözcüsü Ateş, 
imam - hatip okullarının aleyhinde beyanda bulun
muştur. 'Bakan olarak bu beyanı tasvip ediyor musu
nuz ve imam - hatip okulları hakkında ne düşÇinü-
yorsunuz? 

<6. Ordu mensupları için kurulan OYAIK gibi 'bir 
teşkilatın, öğretmenler için de kurulmasına taraftar 
mısınız? Hükümetçe bu hususta herhangi bir çalışma
nız var mıdır? 

7. Üniversiteye girişteki yığılmaları önlemek ve 
isteyenin istediği fakülte, akademi ve yüksekokula gir
mesini temin edeceğimizi muhalefette iken söylüyor
dunuz, Bu hususta ne düşünüyorsunuz? 

8. Ünivers'te ve yüksekokullara girişte, en yük
sek puan alan öğrencilerin, öğretmen, iktisatçı, hukuk
çu gîbi mesleklere yöneltilmesinin faydasına inanıyor 
musunuz? Bu hususta heıihangi 'bir düzenleme yapma
yı düşünür müsünüz? 

9. Siyasal 'Bilgiler Fakültesine öğrenci kabulün
de, Fakülte Profesörler Kurulunun kaç kişilik kon
tenjanı vardır? Bu öğrenciler hangi kıstaslara göre 
alınmaktadır? 

l'O. Üniversite, akademi ve yüksekökullardaki 
profesörler kurulunun kararıyla yapılan tatillerde, 
öğretim görevlilerine 'hizmet görmeden maaş ve ders 
•ücreti verilmekte midir? Veriliyorsa kesilmesine ta
raftar mısınız? 

'11. Üniversite, akademi ve yüksekokulJardaki 
öğretim gÖreliilerMn basılmış kitapları olmadığın
dan dolayı, öğretim üyelerince »bastırılan 40 - 50 say
falık teksirlerin 100 -. 150 liraya satılmasını uygun ve 
doğru 'buluyor musunuz ve bu hususta ne düşünü
yorsunuz? 

H2, Kayseri'ye üniversite kurulmasına taraftar 
imsiniz? Hükümet olarak bu hususta herhangi bir ça
lışmanız var mıdır? 

13. Devrimci Doğu Kültür Ocakları Derneği ku
rucularından olduğu, solcu ve Marksist düşünce ve 
eylemlerinden dolayı öğretmenlikten atıldığı iddia edi
len Şükrü Okçu'nun; Öğretmen Okulları Genel Mü
dürlüğü Tayfta 've »NalkH Şube Müdürlüğüne tayin edil
diği doğru mudur? Doğru ise asıl maksat nedir? 

14. 1975 ve 1977 seçimlerinde, €um'huriyet Halk 
Partisi Muğla odayı olup da veto edilen, hakkında 
talhkîkat yapılmış olun ve bu tahkikat sonucunda Ba
kanlık Müdürler Kurulundan geçmiş bulunan, Kay

seri Rehberlik Merkezi öğretmeni Maksut Doğanın, 
Aydın'a İlköğretim Müfettiş1! olarak tayin edJMiğinden 
haberiniz var mıdır? Bu durum, Sayın Ecevlfin veto 
politikasına aykırı değil midir? Aynı durumda CHP' 
li o'mayaft bir öğretmen olsaydı, aynı tasarrufta bu
lunur muydunuz?» 

Mardin Milletvekili Sayın Abdülkadir Timurağa-
oğlu'nun soruları : 

«1. 1.2.1978 larininde Resmi Gazete ile ulan 
edilen, her ne sebeple olursa olsun okullarından çı-
k«nkn veya ayrılan 'bütan öğrencilerin okuliinna 
k&'bul edilecekleri belirtildiği halde, ayrıca Sayın Mil
li 'Eğitim Bakanı televizyon ekranlarından tüm ka-
raiîoyuna bu konuyu açıkladığı halde, Diyarbakır 
Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu 219 Toplantı, 11 Sa
yılı, I6.2J1978 kararıyla birçok öğrenciyi okula <baş* 
Satmamaktadır. Acaba Diyarbakır Tıp Fakültesi, bu 
Af Kanununun kapsamına girmemekte midir? 

2. Mardin'de kurulmasına karar verilen Ziraat 
Fakültesi, UriVya verildi. Bunun yerine 'herhangi bir 
yüksek teknik okulunun açılması düşünülmekte mi
dir? 

3. Kızıltepe İmam - Hatip Lisesinin açılması için 
eski Bakan 'Na'Iıit Menteşe emir vermişti. Aynı Bakan 
15 gün Sonra ikinci »bir tel emriyle İmam ^ Hatip Li
sesinin yapılması işini durdurdu. Siz, aynı yere İmam 
- Hatip lisesinin açılmasını düşünüyor musunuz? Bu 
hususta tutumunuz nedir?» 

Burdur Milletvekili Sayın Ahmet Sayın'ın sorula
rı : 

«1. '2İ1 Şubat 1978 günü saat 8.30'dan itibaren 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrendlerü gruplar ha
linde Eskıişebir - Ankara yolunu kesmiş ve Ankara' 
ya yürümeye yeltenmiştir. Bu yürüyüşün Ulaş Bar-
dakçı'nın ölüm yıldönümünü anmak için yapıldığı 
doğru mudur? 

2. Orta Doğu Teknik Üniversitesinin kafeterya ve 
lokallerinde komünist liderlerin resimleri asılıdır. 
Eserleri ve gazete ve mecmuaları «her gün satılmak
tadır. Bu yayınları almayan öğrencilere de okuma 
fırsatı 'verilmediği bilinmektedir .Bu {hususlar için ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir? 

Saygılarımla.» 
(Manisa Milletvekili Sayın Yahya Usîu'nun soru

lan : 
«1. Danıştay kararıyla İade ettiğimiz kişilerin 

yerinde, onların hakkim alan kişiler yoktur. Hatta 
aynı göreve 'birkaç kişi gelmiş gitmiştir. 

Şimdi» Danıştay kararı uygulaması yapıyoruz diye
rek yerlerinden aldığınız görevlilerin, '(Ortaöğretim, 
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İlköğretim Genel Müdürlüğü gîbi...) hiçbir suçu, iade 
edilenin hakkıyla 'hiçbir ilgisi olmadığına göre, bun
ları halisiz yere almış, mağduriyetlerine se*bep ol
muş, cezalandırmış olmuyor musunuz?.. (Bunlar da 
Danıştay dan durdurma kararı alırsa, hukuk kargaşa-
lığroa sebep olmuş olmaz mısınız? Bu işlem kaçıncı 
kademeye kadar uygulanabiliyor, hukuki mesnedi var 
mıdır? 

İ4 (Bakanlığınız görenleri (hasta olduğu halde, 
doktora şevklerinin önlendiği doğru mudur? Doğru 
ise gerekçe nedir? Bu, tedavi haklarına saygısızlık 
değil midir? 

3. Manisa Emniyet Müdürlüğünce, (Devlet düze
nini bozucu ve rejim aleyhtarı faaliyetlerinden dolayı 
öğretmen olarak atanması istenen ve hakkındaki •so
ruşturma devam eden /Hasan Bulut'u, şimdi Muğla'ya 
öğretmen olarak tayin ettiniz mi? Tayin kararname-
sinin tarihi eski; fakat imzası size alt olduğu doğru 
mudur? 

4< TÖİB - 'DER Genel Başkanının kardeşi veya 
yeğeni Fevzi Gazioğlu'nu Ortaöğretim Tayin Şubesi 
Müdürlüğüne getirdiğiniz doğru mudur? 

Saygılarımla.» 
Antalya Milletvekili Sayın Kaya Çakmakçı'mn so

ruları : 

«1. Üniversite ve yüksekokullarda anarşik eylem 
ve olaylara karışan asistan, doçent ve profesörler var 
mıdır? Varsa bunlar hakkında Üniversiteler (Kanu
nuna göre ne işlem yapılmıştır? Kaç öğretim üyesi 
fişinden uzaklaştırılmıştır? 

'2, Danıştay kararıyla doçent ve profesör olanlar 
var mıdır? Varsa kaç kişidir ve bunların ilmi kari
yerdeki yeri nedir? 

3. Anarşik olaylara karışmış olmalarından dolayı 
altı ayın üzerinde (hüküm giymiş olmalarına rağmen, 
üniversite ve yüksekokullara alınmış, asistan, doçent, 
proifesör veya Öğretim görevlisi var mıdır? Varsa kaç 
ikisidir, nasıl alınmışlardır? 

Saygılarımla.» 
Muğla Miüel'vekiîi Sayın Ahmet BuManh'nın so

ruları •: 
«1. Türk Milli Eğiliminin, Milli Eğitim Temel 

Kanununun esprisi içinde «millilik» vasfı korunacak 
mıdır? 

2. TÖB - DER denen derneğin, yapılmakta olan 
tayin ve naklilerde rol aldığı (Söyleniyor. Doğru mu
dur? 

3. Emniyet makamlarınca, öğretmenlik mesle
ğinde bulunması tehlikelidir, dendiği, mahkemelerce 

| mahkûm edilmiş olduğu halde, 'bazı öğretmenlerin 
I yeniden işe alındığı dedikoduları vardır, öyle tayin 
I edilmiş kimseler var mıdır? 
I 4. Hüseyin Bulut adında bir kişinin Manisa'da 
I duvarlara yazı yazdığı, Devlet aleyhinde çalıştığı sa-
I bit olup, hapse atılmış olmasına rağmen, bu kişiyi 
I Muğla iîi emrSne verdiğiniz söyleniyor; doğru mudur? 
I Saygılarımla.» 
I (İstanbul Milletvekili Sayın Turan Koçal'ın soru-
I lam : 
I «1. Eğitim Enstitülerindeki mescitleri kapatma 
I isteğinizin hukuki dayanağı var mıdır? 

2. Milliyetçi şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un ka-
I îeme aldığı, ve Yüce Meclisin kabul ettiği İstiklal 
I Marşımızın levhalarını okul duvarlarından indirdiği

niz gibi, marşın okullarda söylenmesini de mi yasak
ladınız? 

I 3. TÖB - DER yöneticileri, Sayın Bakanın sos-
I vaüst devrimciliğini az bulmaları beyanlarıyla, siyase-
I tin en büyüğünü yapmış olmalarına rağmen, acaba 
I Sayın Bakan ne düşünürler, ne 'tedbir alacaklardır? 

I 4. Ortaöğretimde kaç okul müdürü görevden 
I alıyorsunuz ve yerlerine sosyalist propaganda yapan 
I öğretmenleri mi veriyorsunuz? 

Saygılarımla.» 
j Gümüşhane Milletvekili Sayın Mehmet Çatal'baş' 
I m soruları : 

I «1. İlkokul öğretmenlerimize verilen ek ders üc
retinden yüzde kaç öğretmenimiz yararlanacaktır? 

I 2, Öğretmen personel yasası ne zaman çıkarıla
caktır? 

I 3. Öğretmenlerimizin konut sorunu ne zaman ele 
alınacaktır? 

I Saygılarımla.» 
I Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Doğan'm so-
I ruları : 
I «1. Ortadoğu Teknik Üniversitesinde Marksist 

militanların kara listeye aldığı genel müdür, genel 
sekreter de dahil 500 personel bu okula sokulmamak-
tadır. Banş, özgürlük, can ve iş güvenliği vaadiniz ne 
zaman gerçekleşecektir? 

I 2. Yine aynı üniversitede her türlü Marksist ve 
yıkıcılık karargâhı kurmuş, duvarlar kızıl yıldızlarla 
donatılmıştır. Yöneticileri tarafından göz yumulduğu, 

I hatta desteklendiği söylenmektedir. Bu okulumuzda, 
I Devlet etkinliği ne zaman sağlanacaktır? 

3. Bakanlığınıza bağlı orta dereceli ve yüksek
okulları, Cumhuriyet döneminde görülmeyen bir şe-

| kilde tatil ettiniz. Bu tatil döneminde bütün tarihi tab-
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loların indirildiğini, bazı liselerde dersanelere Mark
sist gençlik örgütünün kısaltılmış ismi (İGD) İlerici 
Gençlik Derneği yazılarıyla karalandığını biliyor mu
sunuz? 

4. Eğitim enstitülerini 4 yıla çıkaracağınızı söylü
yorsunuz. 

a) Bu okulların tamamı 4 yıla çıkınca, aynı okul
dan mezun olan öğretmenin bir kısmını şehirlerde, ilk 
ve ortaöğretimde görevlendiceğinize göre, geri kala
nı köye nasıl ve ne şekilde göndereceksiniz? 

b) Bu tatbikat ile okullara beslenen teveccüh 
azalmayacak mıdır? 

c) Kıyılan bu okulların mesulü kim olacaktır? 

5. Kendi iç bünyesinde Mao, Lenin mücadelesi 
yapan birçok bölücü ve yıkıcı faaliyetlere karışan bir 
kısım TÖB - DER'li öğretmenlere Türk milli eğitimi
ni teslim ederseniz, Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine 
ters düşmez inisiniz? 

6. Anayasamızın baştarafında yer alan «Devle
tin bütünlüğü, milletin bölünmezliği» Türk milliyet
çiliği ile koşullandırmaya mecbur değil misiniz? 

Saygılarımla.» 
Sayın üyeler, böylece sözlü ve Sayın Bakanın ya

zılı olarak cevapandıracağı bütün sorular bitmiştir. 
Şimdi kişisel görüşmelerden bütçe üzerinde Sayın 

Halil Karâatlı, buyurun efendim. 
Son söz efendim. 
Sayın Karâatlı, konuşma süreniz 10 dakikadır, lüt

fen efendim. 

HALÎL KARÂATLI (Bursa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Türkiye'nin meselelerini, problemlerini hallederek 
kalkınmasını gerçekleştirebilmesi ve medeni milletler 
topluluğunda daha mutena bir yer alabilmesi, eğitim sa
hasındaki meselelerini süratle ve isabetle halletmesine 
bağlıdır. Eğitim meselelerini halledemeyen milletlerin 
sosyal problemlerini halledebilmesi, kültürel ve eko
nomik yönden ilerleyebilmeleri ve topyekûn bir kal
kınmayı gerçekleştirebilmeleri mümkün değildir. 

Eğitim, milletler için bu kadar önemli bir konu 
olduğuna göre; eğitim konusunda başanh olabilmek 
için eğitimin konusunu, hedefini, sistemini ve politi
kasını iyi tespit etmek gerekir. Türk milli eğitiminin 
amacı; iyi insan, iyi vatandaş yetiştirmek, insanları
mızı zamanın şartlarına, memleketimizin ihtiyaçlarına 
uygun olarak, onları mutlu bir hayata ve mutlu bir 
geleceğe hazırlamaktır. 

Cumhuriyet döneminde eğitim konusunda küçüm
senmeyecek mesafeler katedilmiştir; fakat, büyük he-
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deflere henüz varılmış değildir. Hatta eğitim konusu
nu, parti politikalarının boyutları içerisinde mütalaa 
eden, Devletin unsurunu teşkil eden milletin mümtaz 
vasıflarını ve değerlerini ve ideallerini hiçe sayarak, 
enternasyonal, kozmopolit ve taklitçi bir görüşle ele 
alan iktidarlar, Türk milli eğitimini hedeflerinden sap
tırmışlar ve içtimai hayatımızda büyük yaralar aç
mışlardır. Bu hataların tekerrür etmemesi için, Türk 
milli eğitimi, Türk Devletinin, milletinin ve insanının 
ebedi hayat ölçüleri ve boyutları içerisinde ele alın
malı, iktidar değişikliklerinden müteessir olmayacak 
bir istikrara kavuşturulmalıdır. 

Sorumlu siyasi kadroların ve Devlet kuruluşlarının 
hedeflerde ittifak ederek, bunu gerçekleştirecek asgari 
bir müşterek anlayışta birleşebilmeleri lazımdır. An
cak, bu takdirde masum Türk çocukları, parti poli
tikalarının ve ideolojilerinin tecrübe tahtası yapılmak
tan ve körpecik hayatlan ziyan edilmekten kurtarıl
mış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cumhuriyet 
Devrinin çeşitli dönemlerinde, değişik iktidarlar ta
rafından revizyona tabi tutulmakla beraber, Türkiye' 
de eğitim sistemimizde temelinden bir değişiklik ger
çekleştirilememiştir. Bugün artık bu sistem, memleke
tin ihtiyaçlarına ve günün şartlarına cevap vereme
mektedir, Bugün artık eğitime okul öncesi yaşlardan 
başlamak mecburiyeti vardır. Aslında eğitim, beşikten 
mezara kadar devam eden, devam etmesi gereken 
bir faaliyettir. Bilhassa büyük şehirlerimizin kirli ve 
gürültülü atmosferinde, apartmanların kafeslerinde, 
bodrumlarında, mahzenlerinde ve gecekonduların ip
tidai şartlan içinde yaşayan, gelişmesi için lazım ge
len maddi ve manevi şartlardan mahrum olarak ye
tişen yavrularımızın feryatlarına ve istiraplarma ku
lak vermek zamanı gelip geçmiştir. Anaokullarını ve 
kreşleri memleketin her tarafına yaymak suretiyle, 
yavrularımızı bu anormal ve asosyal şartlanndan kur
tarmak lazımdır. 

İlkokullarda okuyan çocuklarımıza, Müslüman 
Türk Milletinin çocukları olmaktan, Müslüman Türk 
Milletine mensup olmaktan gurur duyacak bir kültür 
verilmeli; çocuklarımız, günün şartlarına ve memle
ketin ihtiyaçlarına göre hayata hazırlanmaları için 
lazım olan temel bilgilerle donatılmalıdır. 

Bugün ortaokullarda, liselerde ve yüksekokullarda 
okuyan gençlerimiz de, zamanın şartlarına ve mem
leketimizin ihtiyaçlarına göre ve milli kültürden na
siplerini alamadan yetiştirilmektedir. 
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Bugün ortaokulların amacı öğrencilerini liseye, li
selerin amacı ise öğrencilerini yükseköğretime sevk 
etmekten ibarettir. Ortaokulu bitiren öğrenciler bîr 
işe yaramadığı için liseye gitmekte, liseyi bitirenler 
hayata hazırlanamadıkları, bir iş, meslek ve hüner 
sahibi olamadıkları için üniversite kapılarına yığılmak
tadır. Memleketimizde üniversite eğitimi, böylece 
gençlerimizi hayata hazırlamayan, onları bir iş ve 
meslek sahibi yapmayan klasik bir lise eğitimine da
yanmaktadır. 

Aslında temel mesleki eğitimden mahrum olan 
gençleri eğitme iddiasında olan üniversitelerimiz, bu 
hali ile bir ilim ve ihtisas kurumu olmaktan çok, bir 
meslek okulu fonksiyonunu ifa etmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, bu eğitim sisteminden vazge
çilmelidir. Bu sistem, gençlerimizi ziyan eden bir sis
temdir. Türkiye'de artık klasik lise eğitimine ağırlık 
vermekten ve klasik lise eğitimin ünversite eğitimi 
için yegâne temel olarak kabul etmekten vazgeçmek 
lazımdır. Milli eğitimin görevi, klasik lise eğitimini 
yaygınlaştırarak bütün gençlerimizi sanatsız, mesleksiz 
ve herkesi Devlet memuru ve bürokrat olarak yetiş
tirmekten ibaret değildir. Meslek okullarına ve meslek 
eğitimine mutlaka ağırlık vermek lazımdır. Ortaoku
lu bitiren çocuklarımız mutlaka bir iş, bir sanat ve 
hüner sahibi olmalıdır. Liseyi bitirenler mutlaka bir 
işin teknisyeni olabilmelidir. Fakülteler, mesleki te
mel eğitime dayalı olmalıdır. Buralarda, ancak mes
leğinde ilim ve ihtisas yapacak olanlar eğitilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, eğitim sistemimizde bir deği
şikliğe, bir reforma ihtiyaç olduğu gibi, eğitim program
larımızda da büyük bir değişikliğe ve reforma şiddetle 
ihtiyaç vardır. Türk çocuklarının hafızaları daha ilk
okul sıralarından başlayarak, birtakım devri geçmiş 
ve hurda bilgilerle doldurulmaktadır. Bu, ortaokulda 
da, lisede de aynı nakarat ile devam ve tekrar etmek
tedir. Daha 11 yaşındaki masum yavrularımızı milli 
ve manevi değerlerden mahrum etmek, onları hayata 
hazırlayacak olan en faydalı, en hayırlı bilgilerden 
mahrum bırakmak pahasına, onlara solucanın halka
larını, saydırmakla; kurbağanın solunum, sindirim ve 
dolaşım sistemlerinin teferruatını öğretmekle; Kongo 
nehrinin genişliğini öğretmekle, Kartaca'nın Pen harp
lerini tarihleriyle, askerleriyle ve kumandanlarıyla öğ
retmekle, Eti krallarının adlarını, Asur Kralının karı
sının adını: Firavun İkinci Ramses'in mumyasının 
özelliklerini öğretmekle, Yunan Tanrılarını, Roma 
tanrılarını, bütün yer ve gök tanrılarını isimleriyle 
teker teker saydırmakla gençlerimizi günün şartlarına, 

memleketin ihtiyaçlarına ve onları mutlu yarınlara gö
re yetiştirdiğimizi ve onları hayata hazırladığımızı id
dia edemeyiz. Eğitimin amacına, gençlerimizin sevi
yesine ve ihtiyacına aykırı olarak okutulan bu konu
ların, ihtisas sahipleri için ilim olarak elbette değeri 
vardır. Henüz yararlı temel bilgi ve kültürden nasibi
ni alamamış olan körpe dimağlar için bu hurda ve 
teferruat bilgiler zararlıdır. 

Birkaç misal ile izah etmeye çalıştığım ve daha bu 
kabil emsallerle dolu olan bu eğitim programları 
mutlaka değiştirilmeli, her seviyede eğitim program
ları mutlaka günün şartlarına, memleketin ihtiyaçları
na göre gençlerimizi üretici, hayata hazırlayıcı, onla
rı bir iş, bir sanal ve hüner sahibi olarak yetiştirecek 
tarzda yeniden düzenlenmelidir. Bu suretle gençleri
miz, kısa yoldan birtakım bilgiler ve tecrübelerle ha
yata atılacaklar, üniversitelerin kapılarında yığılmaya-
caklardır. Üniversitelerimiz de, bu suretle ilim ve ih
tisas erbabını yetiştirme imkânını bulacaktır. 

Sayın milletvekilleri, gençlerimizi ve insanlarımı
zı eğitimle mutlaka birtakım ortak duygulara, düşün
celere, mandara ve mefrukelere sahip kılmalıyız. Bu 
Devleti idare edenler, bu millete hizmet edenler, hal
ka rehber ve önder olanlar, mutlaka bu müşterek de
ğerlere sahip çıkacak ve bu müşterek değerlerde bir
birleriyle anlaşabilecek tarzda eğitilmelidir. 

Din adamlarının da insanları irşat edecek ve on
lara etkide bulunacak mevkide bulunmaları itibarıyla 
cemiyette eğitimci olarak büyük yerleri ve değerleri 
vardır. Bu bilinmesine rağmen bir zamanlar bu mem
lekette din adamı yetiştiren okullar kapatılmış, din 
eğitimi yasak edilmiştir. Din adamları her türlü im
kândan mahrum olarak, her türlü baskıya maruz ka
larak, zamanın ilim ve kültüründen mahrum olarak 
kendi kendilerini yetiştirmeye çalışmışlardır. Öğret
menler ve gençler, din eğitiminden ve manevi değer
lerden mahrum olarak yetiştirilmek istenmiştir. Bu şe
kilde yetişenler, ayrı dünyaların ayn insanları olarak 
aynı köye gitmişler, bunlardan her biri kendini hal
kın yegâne rehberi sanmış, birbirlerini anlayamamış
lar, birbirlerine yakîaşamamışlardır. Öğretmen imama 
yobaz demiş, gerici demiş, onu kötülemiş; imam öğ
retmene gâvur demiş, zındık demiş, onu kötülemiş, 
halk huzurunda birbirlerini kötülemişler, halkı huzur
suz bırakmışlar, halkı inandıramamışlar, halkın itima
dını kazanamamışlar, halkı perişan etmişlerdir. 

Türkiye eğer, bugün hâlâ tam kalkmamamışsa, 
bunda halkı eğitecek ve yönetecek muhtelif mevkiler
de bulunan kişilerin değişik dünyaların insanı olarak 
değişik bilgilere, kültürlere, fikirlere, düşüncelere ve 



M. Meclisi B : 113 22 . 2 . 1978 O : 2 

kanaatlara sahip olarak yetiştirilmek istenmesinin ro
lü büyüktür. Din, ahlâk, kültür ve dünya görüşü iti
barıyla müşterek birtakım değerleri paylaşmayan ki
şilerin bu uzlaşmaz görüşleriyle millete hizmet etmesi 
ve memleketi kalkındırması mümkün değildir. Bu 
husus, eğitimde mutlaka gözönüııde bulundurulmalı
dır. 

Bu vesile ile birtakım yazarların, çizerlerin, birta
kım sorumsuz derneklerin, yukarıda izah ettiğim ihti
yaca rağmen, din eğitimine, imam - hatip liselerine 
karşı çıkmalarını, imam - hatip liselerinin kapatılma
sını istemesini ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup söz
cüsünün imam - hatip liselerini «ölü yıkayıcılar yetiş
tiren okullar» olarak nitelemesini, bu okulda okuyan 
öğrenciler ve onların yetişmelerine büyük ümitler bağ
lamış olan Müslüman Türk Milleti adına şiddetle 
protesto ediyorum. (AP, MSP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Karaatlı, lütfen sözlerinizi 
bağlayın efendim. 

HALİL KARAATLI (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım, bitiyor. 

Bu, bizatihi dinin mana ve mahiyetinden gafil ol
manın sebep olduğu fahiş bir hatadır. İmam - hatip 
liseleri bu memleketin manevi önderlerini ve liderle
rini yetiştirmektedir. İmam - hatip liselerinden yeti
şenlerle, toplumu yönetenler aynı müşterek ve manevi 
değerleri paylaştıkları ve aynı hedefe yöneldikleri ve 
insanlarımızı aynı hedefe yönelttikleri takdirde, Tür
lüye gerçekten kalkınacaktır. Bundan gafil olanların, 
bu nimete verecekleri bir şey yoktur. (AP, MSP sıra
larından «Bravo» sesleri» alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karaatlı, lütfen toparlayı
nız. 

HALİL KARAATLÎ (Devamla) — İyi niyetle ve 
Devletin boyutlarına, toplumun geleceğine, tarihi, 
kökM ve değişmez üstün manevi değerlerine göre 
eğitim meselelerimiz ele alındığı takdirde, bunların 
mutlaka çözümleneceğine ve eğitim problemlerimizin 
halledilmesiyle diğer meselelerimize çare bulacağımı
za inanıyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (AP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaatlı. 
Bütçe Komisyonu Başkam Sayın Yılmaz Alpas

lan, buyurun efendim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 

Sabahleyin konuşan Adalet Partisi sözcüsü Sayın 
Galip Kaya, 1977 mali yılı Bütçe kanunu tasarısında
ki! Milli Eğitim Bakanlığına aynlan ödeneklerle, 
1978'de Komisyonumuzdan geçen, Milli Eğitim Ba
kanlığıyla ilgili ödenekleri mukayese ederek, 1977 yı
lından daha çok yatırım yapılacak ölçüde ödenekler 
verildiğini belirtti. 

Beş saatten beri, Yüce Mecliste, Milli Eğitim Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde çeşitli partilerin politikaları
nı, anlayışlarını, sayın milletvekili arkadaşlarım dile 
getirdiler. Ben şimdi rakamların kuru gerçeği karşısın
da, 1977'nin, 1978in gerçeğini, Milli Eğitim Bakanlığı 
Bütçesinin biraz sonra oya sunulmasından önce, bir 
kere daha bilgilerinize sunmakta yarar buluyorum. 

Değerli arkadaşlarım; «1977 yıh Bütçesi, Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı kuruluşlara şu ödenekleri, bu 
ödenekleri getirmiştir.» iddiasından önce, 1977 bütçe
siyle Devletin bir yığın borcu dahi bugün ödenemez 
durumda olduğu için, Sayın Ecevit Hükümeti tara
fından Bütçe Plan Karma Komisiyonuna sunulan ek 
ve olağanüstü ödenek talep eden iki tane kanun tasa
rısı komisyonumuzda görüşülmüş, öncelikle ve ivedi
likle Senatoya ve Yüce Millet Meclisine sunulması 
karar altına alınmıştır. Bunu, bu vesile ile bilgilerini
ze sunmak istiyorum. 

1977 bütçesinde muhtarlara, şehir, kasaba ve köy 
muhtarlarına olağanüstü ödenek gerektiği halde, ola
ğanüstü ödenek konulmadığı için 302 797 000 lira, 
muhtarların Devletten alacağı vardır, 1977 yılı büt
çesi bunu karşılayamamıştır. 

Devlet Su İşlerinin, 906 000 000 liralık borcu var
dır, 1977 bütçesinde. Birtakım işler ihale edilmiş, 
1977 yıh içinde bu borçlarda ifa edilememiş, edileme
diği için 1977 yıh Bütçesinde, ek ödenek talebiyle 
Ecevit Hükümeti kanun tasarısı sevk etmiştir. 

Onun ötesinde, 1977 bütçe yılı içinde iç ve dış 
Devlet borçlarından ödenmeyen, âdeta icra memuru 
gibi alacakların Devlet Maliyesini her gün sıkıştır
dıkları 1 637 000 000 liralık borç vardır. Bu borcun 
da tasfiyesi için olağanüstü ödenek talep edilmiştir ve 
tasan Komisyonumuzda kabul edilmiştir. 

Sonuç olarak; 2 875 016 000 liralık, 1977 yıh için
de, Demire! Hükümetinin yaptığı borçlanmanın o büt
çede karşılığı olmadığı için, Komisyonumuz bir tasarı 
ile ek ve olağanüstü ödenek imkânını hazırlamaya, 
sağlamaya çalışmaktadır. 

İşte 1977 yılı Bütçesi böyle bir manzara vermek
tedir, böyle bir görüntü vermektedir. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, şu 
assda neyin mukayesesini yapıyorlar? Politika yapıyor. 
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BAŞKAN — Sayın Başkan, devam ediniz efen
dim, rica ediyorum» 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
bana rica edeceğinize lütfen arkadaşa rica ediniz de 
sabırla dinlesinler. Ben burada politika yapmıyor, 
gerçekleri dile getiriyorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim, devam buyuru
nuz. Ben kendilerine gereken işarette bulundum. Sa
bahtan beri müzakeresini yapıyoruz, o itibarla arka
daşlarımız yoruldular, o bakımdan rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, zatıâlileriniz de biraz sabır
lı olun lütfen. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Milli Eğitim Bakanlığının bütçe ödeneği, 
1977. yılında 24 000 115 000 lira. 1978'de Sayın De
mire! Hükümetinin Parlamentoya sunduğu bütçede 
Milli Eğitim Bakanlığı ödeneği 24 977 000 000, yani 
800 milyon liralık bir artış olmuş; artış oranı % 3, 
1977'ye bakarak. 

Üniversite bütçelerinde 1977'de üniversite ödenek
leri toplam 5 870 000 000, 1978'de Sayın Demire! 
Hükümetinin Yüce Meclislere sunduğu üniversite 
ödenekleri toplamı 6 879 000 000 artış oranı % 17. 
Toplam olarak, değerli arkadaşlarım, 1977'de Milli 
Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler ödenek toplamı 
29 986 000 000. Sayın Demirel'in 1978 bütçesi için 
sunduğu rakam ise 31 857 000 000, yani artış sadece 
% 6 . 

Değerli arkadaşlarım, işte bu bütçeyi alıp ciddi 
ıbir tartışma ve çalışma sonucu, Komisyonumuz şu 
hale getirmiştir. 1977 yılında 24 115 000 000 olan 
Müli Eğitim Bakanlığı bütçe ödenekleri toplamı Ko
misyonumuzda 27 260 000 000'a çıkarılmıştır, artış 
oranı % 16. Üniversitelere konan ödenek 5 870 000 000 
idi, geçtiğimiz yıl. Bu yıl Komisyonumuzun yaptığı 
ilavelerle 7 444 000 000 liraya çıkmıştır, artış oranı 
% 26. 

Değerli arkadaşlarım, üniversite ve Milli Eğitim 
Bakanlığı ödeneklerinin toplamı 1977'de 29 milyar 
986 milyon, Komisyonumuza gelen tasarının değişik
liklerle meydana getirdiği ödenek toplamı 35 milyar 
507 milyon, artış oranı % 18. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak Komisyonumuz, 
1978 Mali Yılı Bütçe Kanun tasarısının içinde Milli 
Eğitim Bakanlığına ek ödenek olarak 3 650 000 000 
liralık, bugüne kadar hiç bir dönemde Milli Eğitim 
Bakanlığına - hak ettiği halde - verilmeyen bir bü-

j yük oranda ödenek vermenin mutluluğunu taşımak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, gerek muhalefete mensup 
milletvekili arkadaşlarım, gerekse iktidara mensup 
milletvekili arkadaşlarım, üniversite öğretim üyeleri
nin ek ders ücretleriyle ilgili yaptığımız bir düzenle
meden dolayı bazı şikâyetlerini belirtmişlerdir. O 
hususta da bilgiler sunmak istiyorum. 

Bildiğiniz gibi, ek ders ücretleri; ikametgâhtan 
veya daimi görev yeri olan üniversite, ya da yüksek
okuldan öğretim kurumunun bulunduğu yere 100 ki-

I lometre, ya da daha aşağı bir mesafe varsa ek ders 
ücretleri % 50 oranında artırılarak ödeniyordu. Eğer 
101 kilometreden daha öteye giden öğretim üyesi varsa, 
onlara da ek ders ücretleri °/0 100 zamlı olarak öde
niyordu. 

Değerli arkadaşlarım, Komisyonumuz yaptığı in
celemeyle Anadolu'nun uzak yerlerine açılan üniver
sitelerin, örneğin Elazığ'a, Diyarbakır'a, Trabzon'a, 
Samsun'a, Erzurum'a gidecek öğretim üyeleri, ek 
ders ücretleri fazla olmadığı için, o üniversitelere git
miyorlar; o üniversitelerde güya eğitim yapıyor, fa
kat öğretim üyelerinden yoksun bulundukları için, 

I bu eğitimde öğrenciler gereken eğitim olanağından 
yararlanamıyorlardı. Yaptığımız değişikliklerle 300 
kilometreye kadar olan yerlere giden eğitim görevlisi, 
ya da üniversite öğretim üyesi olan kişiler ek ders 
ücretlerini % 50 zamlı alacaklardır. 301 kilometre-

I den yukarı yerlere giden, daha uzak yerlere giden öğ
retim üyeleri ve görevlileri ise % 100 zamlık ek ders 
ücretleri alacaklardır. Böylece uzak yörelere giden 
üyelerin, öğretim görevlilerinin daha fazla oralara 
gitme olanağını Komisyonumuz sağlamış bulunmak
tadır. 

Bu hususu da değerli milletvekillerinin bilgUerine 
sundum. 

Yüce Meclise, sayın üyelere, Sayın Başkana say
gılar sunuyorum efendim. (CHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Başkan. 
Değerli arkadaşlarım, Komisyonun söz alması 

hasebiyle bir sayın üyeye söz hakkı düşmüştür. O 
itibarla sırada Sayın Aksoy sizsiniz. Buyurun efen
dim. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Aksoy, söz süreniz 10 dakikadır. Son ko
nuşmayı yapıyorsunuz, o itibarla buyurun efendim. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Sayın Baş
kan, lütfen 4 dakika' kala hatırlatmanızi rica edece-

I ğim. 
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Değerli arkadaşlarım, bugün toplumumuzun en 
önemli sorunu olan şiddet hareketlerine son verme
nin, kısacası insan kasaplığını durdurmanın önlemle
rini İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 
Milli Eğitim Bakanlığı almaktadır. Ama bunlar kısa 
vadeli tedbirlerdir. Asıl uzun vadeli tedbiri alacak 
olan, yine Sayın Bakanımızın Milli Eğitim Bakanlığı
dır. Çünkü insanların savaşçılığı ve saldırganlığı, özel
likle gençlerin savaşçılığı ve saldırganlığı beyinlerde, 
kafalarda başlar. Onun için gençleri demokratik şah
siyet sahibi insanlar ve başkalarına karşı hoşgörü gös
terebilen insanlar olarak yetiştirmenin Önlemlerini al
mak lazımdır. Gençleri robotlaştıran, akıldan uzaklaş
tırıp akıl dışı birtakım telkinlere maruz bırakan yazı
lar, kitaplar Türk toplumunda en tehlikeli yazılardır. 
Bunların etkilerini önleyecek, okul kitaplarına bahis
ler konmalıdır, öğretiler konmalıdır, özellikle Atatürk 
milliyetçiliğinin ne olduğu ve ne olmadığı, çok iyi bir 
şekilde okullarda anlatılmalıdır. Ne yazık ki, bugün si-
Sahlı ve saldırgan sağcdar, Silahlı ve saldırgan soku
lar (her ikisi de) Atatürk milliyetçiliğini küçümsemek
te, inkâr etmekte, tahrip etmektedirler; milliyetçilik 
kavramını değiştirmektedirler. Oysa Atatürk milliyet
çiliği, «Yurtta sulh, cihanda sulh» görüşüne dayan
maktadır. 

Arkadaşlar, bu «Yurtta sulh, cihanda sulh» görüşü 
benimsenirse, Türkiye'de kardeşin kardeşi öldürmesi 
büyük ö!çüde ortadan kalkar. Bakınız, Atatürk milli
yetçiliğinin bu en önemli cümlesi- ki Anayasamızın 
başına bile konmuştur- ne şekilde yerilmektedir, mil
liyetçiyim diyenler tarafından. Aynen okuyorum : 

«Türk dış politikası, Yurtta sulh, cihanda sulh 
prensibi gibi, pısırıklık, miskinlik, korkaklık, uyuşuk
luk telkin eden bir sloganın tesirinden kurtarılmalı; 
iddialarımıza uygun bir hedefe dönüştürülmelidir. Ta
rihin hangi büyük olayı akıl işidir. Dünya sulhu adına 
hak ve iddialarımızdan vazgeçmek, ihanettir. Zaferin 
bedeîi, kandır. Türk milleti için hedef, tarihi Türk top
raklarının istiklale kavuşturulması, yeryüzündeki bü
tün Türk boylarının birleştirilerek, büyük Türkiye'nin 
inşa edilmesidir.» 

Şimdi arkadaşlar, bu hedef olarak gösterilirse ve 
arkasından eklenirse ki, «Türk. oğlu, Ortaasyadan 
Balkanlara kadar uzanan engin Türk dünyasının daha 
nice imparatorluklar kuracak potansiyele sahip bulun
duğunu bilmelidir. Dünyanın bugünkü şartlarına göre 
bu potansiyeli, ancak Türkiye Türkleri harekete geçire
bilecektir. Fakat bunun için önce, Türkiye Cumhu
riyetinin bir süper devlet haline getirilmesi şarttır. 

İnanmak ve inanılacak şeyi gerçekleştirmek için ça
lışmak kâfidir. İngiltere'nin Türkiye üzerindeki çaba
larını artırması veya koruması, nasıl İngiliz milliyet
çiliğinin bir gerçeği ise...» - bakın bizim milli hedef
lerimizden birisi neymiş. «.. bu lanetlenmiş adanın».. 
(yani İngiliz Adasının) «...denizin dibine batırılması 
da, Türk milliyetçiliğinin bir hedefidir. Bizim hare
ketimiz, işte bu Türkiye gerçeğini kabullenmekte ve 
dünya haritasındaki pul gibi görünen işte bu Türki
ye'yi Turan etmek iddiasını gütmekteyiz. Bu bir ül
küdür ve Sayın Alparslan Türkeş'in deyişiyle, bu ül
kü bir gökdelen ise, her gelen iktidar bu gökdelenin 
bir tuğlasını koyarak Turan'ı inşa edecektir.» (MHP 
sıralarından alkışlar) 

«Doktriner Türk milliyetçiliği, saçma bir demok
rasi, ya da hürriyet adına devlet ve millet aleyhinde 
sonuçlar doğurabilecek davranışlar içinde bulunan 
ferdi, gözünün yaşına bakmadan tepeleyecektir.» 
(AP sıralarından «Kitabın adı neymiş?» sesleri) 

Biraz sonra arz edeceğim; (Elindeki kitabı göste
rerek) dün okuduğum ve benimsenen kitaptır, şimdi 
de onlarca alkışlanan kitaptır. 

«Türk kalkınmasının hedefi, bu milli ülküye göre 
değerlendirilmelidir; kalkınma amaç değil, (Arka
daşlar dinleyin) esir ırkdaşlarımızın kurtarılması için 
bir araç kabul edilmelidir.» 

Arkadaşlar, bu kitabın arka kapağında bile, ba
kın Türkiye'nin hudutları nasilmış? Dinleyin. «Dün
yanın neresinde bir Türk varsa, bizim tabii hudutla
rımız da oradan başlar.» 

Şimdi arkadaşlar, Türklerin gitmediği yalnız bir 
yer vardır benim bilmediğim.. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Ay vardır 
hocam, ay. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Kutuplara 
gitmediler. Çünkü sıcaktan hoşlanan millet olarak 
soğuk yerlere gitmiyoruz. Esfcimoların arasında bir 
Türk olduğunu sanmıyorum. Ama Japonya'da, Rus
ya'da, Amerika'da, Kanada'da, Çin'de, her yerde 
Türk olduğuna göre, hudutlarımız oralardan başla
maktadır. Arkadaşlar, böyle bir zihniyetle Türk mil
liyetçiliği hayal peşinden götürülürse, o zaman ana-
davalan inceleyemeyen çocuklar yaratırız. Bakın 
Atatürk ne diyor bu konuda açıkça uzun uzadıya 
okumayacağım, vaktim müsait değil, Nutkun 436 ve 
437 nci sayfalarına bakın, son cümlelerini okuyo
rum: 

«Milli siyaset demekte anlatmak istediğim şu
dur: Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi 
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gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup, milletin 
ve yurdu» gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına ça
lışmak, gelişigüzel» ulaşüaıııayaeak emeller pekinde 
ulusu uğraştırmamak; ve zarara sokmamak. Uygarlık 
dünyasının uygarca ve insanca davranışını ve karşı
lıklı dostluğunu istemektir»» Aynı konuşmada, «İs
lamcılık ve Turancılık siyasetinin başarı kazandığına 
ve dünyada uygulama yapabildiğine tarihte rastlan
mamıştır; hayalperest ohnak kadar büyük yanılgı ol
maz,» diyerek, Turancılığı Türkiye için yermektedir; 
çünkü ulaşılamayacak bir amaç olarak göstermekte
dir. 

İkinci bîr noktaya geliyorum: Arîsadaşlar, bir de 
gençlerimizi kaba kuvvet uygulamasına doğru sevk 
etmemeliyiz. Âma derse ki bir şahıs kitabının arka
sında: «Bu mücadelede herhangi bir sebeple ben dü
şersem, bayrağı kapın, daha ileriye gidin. Geriye dö
nersem vurun ve ileri gidersem arkamdan gelin.» 

NEVZAT KÖSOGLU (Erzurum) — Dün de söy
lediniz. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Demin al
kışladınız. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Bunu söyle-
diğiKKz saman arkadaşlar izahat verdiler; dediler ki, 
«Bunun, Türkeş'le alakası yoktur.». 

Sadi Somuncuoğîu'nun yazı işleri müdürü olduğu 
derginin 204 ncü nüshasının 1 Ekim 1973 günlü nüs-
hastndaki makale şöyle bitiyor: «Alparslan Türkeş'in 
emaneti olan davayı kucakladım..» Aynı şeyleri, 
söylüyor, söylüyor; «Bu mücadelede herhangi bir se
beple ben düşersem bayrağı kapın, daha ileriye gidin, 
geriye dönersem vurun; davaya katılıp geriye döneni 
vurun. Milli çağrısına, bütün Türk Milleti kulak ve
recektir.» «Alparslan Türkeş'in çağrısı» diyor, ama 
bunu kaç yazıda da yazdığımız halde, arkadaşımız 
dedi ki dün (arada arkeolojik tetkikat yapmış) bunu 
bir teğmenin söylediğini.. 

BAŞKAN — Sayın Aksoy, lütfen sözlerinizi to
parlayın efendim lütfen. 

MUAMMER AKSOY (Devamla) — Bağlayaca
ğım efendim. 

Oysa, bâz böyle bir teğmen bulamadık; ancak ar
kadaşlar, biz de tetkikat yaptık, başka bir teğmen tes
pit ettik ve o teğmen de kitabının arkasında aynen; 
«tferi gidersem arkamdan geliniz, geri dönersem be
ni vurunuz» diyor» Ama, hu bir Türk teğmeni değil, 
bir İtalyan teğmeni. (CHP sıralarından alkışlar) Ve 
hakikaten vurdular onu.. Ve bu teğmenin adı da, 
Bcnito Mussoüni'dir, Kitabı buradadır, buradaki kü-

iünanesindedir. Lütfen alınız, karşılaştırınız. Benito 
Muşsöliai'ye ilişkin kapağındaki sözler, aynen Al
parslan Türkeş'in kitabının kapağımla da vardır, 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Eğer o kendilerinin keşfettiği teğmen bunu söyle
di ise; niçin Sadi Somuncuoğîu'nun yazısında, falan 
teğmenin demiyor da, Alparslan Türkeş'in sözleri, 
diyor? 

Kaldı ki - son cümlemi söylüyorum - cümleyi 
teğmene bağlamaya imkân yoktur. Çünkü, bir teğ
men savaşta «Davayı kucakladım, gidiyorum» de
mez, «Emir aldım, gidiyorum» der. «Davayı kucak
ladım, gidiyorum» demek; ancak bir liderin ağzından 
çıkacak sözdür. O halde, eğer gençlerimizin birbirini 
öldürmeyen kişiler olmasını istiyorsak, rica ediyorum 
Sayın Alparslan Türkeş'ten; verdiği bu «Genel kat" 
îiam emri»ni geri alsın. Aksi takdirde, ölen çocukla
rımızın günahını omuzlayacaktır. 

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri, aîkışîar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aksoy. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Başkan, 

sataşma var. 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım.. 
Bir dakika Sayın Kabadayı. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Sayın Baş

kan, bundan daha açık bir sataşmayı bu Mecliste bu 
şekilde açıkça gömlmemişiir. İstirham ediyorum. 

BAŞKAN — Hareket Partili arkadaşlardan - öğ
leden evvel Sayın Haîk Partililerden rica ettiğim gi
bi - rica ediyorum. Bu görüşmeler, tamamen mali, 
teknik konuîardır. Sayın Aksoy Hocamızdan bekler
dik ki, daha teknik, biraz daha sataşmadan olsa idi 
iyi olurdu. O itibarla, burada bazı belgelere istinat 
etmek suretiyle, Milliyetçi Hareket Partisine sataşma
da bulunulmuştur. 

Ancak, MiMiyetçi Hareket Partisine verdiğim sö
zü», yeniden bir sataşmayı gerektirmeyecek şeklîde 
kısa ve insaf ölçüleri içinde olmasını rica ediyorum. 

Buyurun efendim. (CHP sıralarından gürültüler, 
sıra kapaklarına vurmalar) 

Rica ediyorum, rica ediyorum. 
Buyurunuz efendim. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, taraf tutuyorsun taraf. 
BAŞKAN — Sayın Kösoğlu, gayet kısa rica edi

yorum efendim yeni bir sataşmaya mahal bırakma
yalım. 

İSMET ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, ta
raflı hareket ediyorsunuz. 
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BAŞKAN — Çok rka ediyorum, çok rica ediyo
rum. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Erıurum) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer üyeler; 

Sataşmak kastı ite buraya çıkmadım. Sayın Mu
ammer Aksoy'un her seferinde bu kürsüyü bizim 
partimize ve bizlere sataşmak için basit bir vasıta ola
rak kullanmakta devam edişinin manasını anlamıyo
rum ve kendisini ak saçından ötürü, Türk milletinin 
üniversitesinin ona verdiği o titrden ötürü, onu bura
ya seçmiş otmatsındalki seviyeden ötürü kınıyorum, 
huzurunuzda onu ayıplıyorum. Yıllardır.. (CHP sı-
rakruldan «S&ı kimsin, sen kendini kına» sesleri, 
şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kösoğhı.. Sayın Kösoğlu.. 
Sayın Kösoğlu. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Efendim. 
BAŞKAN — Tamam kınadınız, teşekkür ederim 

efendim. Tamam. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Sayın Baş

kan, bir dakika istirham ediyorum. (CHP sıraların
dan şiddetli gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ediyorum kısa kesin. (CHP sı
ralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

Bir dakika, bir dakika. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Aziz arka

daşlarım, Türk milletinin dünya üstündeki Türklüğün 
birliği fikri ne benim Genel Başkanıma, ne de bana 
veya Partime mensup herhangi bir insanın ortaya 
attığı bir düşünce değildir. 

BAŞKAN — Sayın Kösoğlu, kısa kesin. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Dünyanın 

en büyük imparatorluğunun ve-biraz önce konuşan 
saygıdeğer Milli Eğitim Bakanının ifade ettiği gibi-
ihsanlık tarihinin en yüce medeniyetlerden birini ger
çekleştirmiş olan Türk Milletinin bir çöküş, bir par
çalanış devresinde arayış içinde olan, ruhi gerilimle
rini ve yüceliklerini tatmin etmek ihtiyacında olan 
bir milletin arayışlarından biridir. 

BAŞKAN — Sapa Kösoğîu, kısa kesin, süreniz 
tamam. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Ve bu fi
kir, parçalanma devresinde olan bir büyük milletin 
bir imparatorluğun arayışlarından doğma, yeni bü
yüme isteğinden ibarettir, (CHP sıralarından, «Ne 
alaka** var» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kösoğlu, kısa kesin lütfen.. 
(Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ile £orum 
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MU&tvekili Mehmet Irmak'm karşılıklı söz atmaları, 
şuralar arasından ayağa kalkmalar.) 

Değerli arkadaşlarım.. (CHP ve MHP şuaların
dan gürültüler) Değerli arkadaşlarım, sakin olunuz. 

Sayın Kösoğlu, bitirin» 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş

kası, partizansın, partizanca hareket ediyorsun. (CHP 
sıralarından, «Sen, yüzbaşı mısın, nesin?» sesleri, 
gürültüler) 

BAŞKAN — Bitirin Sayın Kösoğlu. 
ETEM EKEN (Çorum) — Sayın Başkan, bize 

söz vermedin, taraflı hareket ediyorsun, taraf tutu
yorsun. 

BAŞKAN — Saym Kösoğlu, bitirin sözünüzü.. 
(CHP sıralarından gürültüler.) 

ETEM EKEN (Çorum) — Taraflı hareket edi
yorsun, tarafsız olun. 

BAŞKAN — Sayın üye, taraflı hareket etmiyo
rum.. (CHP sıralarından, «Ediyorsun, taraf tutuyor
sunuz» sesleri) Hayır. 

Saym hatip, lütfen kısa kesin. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sana göste

ririz taraflı olup olmadığını. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Saygıde

ğer üyeler, MiHi Eğitim Bütçesinde hür düşünceden 
söz ettik, hepimiz saygıyla alkışladık.. (CHP sırala
rından gürültüler, ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, lütfen yerlerinize 
oturun, lütfen. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Lütfen din
leyin. 

BAŞKAN — Saym Kösoğlu, lütfen kısa kesin. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Kısa kesi

yorum efendim. 
BAŞKAN — Saym Aksoy'u kınadınız, kati efen

dim. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Türk dün

yasının birleşmesi fikri, yıkılan bir imparatorluğun 
yeniden dirilmesü konusundaki bir heyecan fişkırma-
sıdır ve Ziya Gökah>*ferden daha nicelerine karşı 
Türk fikir tarihinin yetiştirmiş olduğu büyük müte
fekkirlerin düşünce sisteminden ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Kösoğlu, kâfi. (CHP sırala
rından gürültüler) 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Bunu gönlü
müzde yaşatmak başka bir şeydir, bunun imkânla» 
«jda sahip olmak başka bir şeydir. Bun» artlayabİIe-
eek bir düşünce seviyesini sislere Ulu Tanrı'nın nasip 
etmesini niyaz ediyorum.. 
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Saygılar sunarım. (CHP sıralarından, «Köpek, I 
Hitler'in çocuğu» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. (CHP sıralarından 
ayağa kalkmalar, gürültüler) 

Sayın arkadaşlar, sayın arkadaşlar.. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan, bir şey söyleyebilir miyim? (CHP sıralarından 
gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Uysa!, Sayın Uysal, değerli 
arkadaşlarım... (CHP sıralarından gürültüler) 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sa
yın Başkan, orada bu millete hakaret ediliyor. Sizi 
de seçti bu millet,, «Milletin seviyesi» diyor. 

BAŞKAN — Tam Vicdanımla hareket ettim, tam 
vicdanımla hareket ettim. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Seni de 
seçti, hak veriyorsan bu hakarete sen de layıksın. 
(CHP ve MHP sıralarından ayağa kalkmalar, gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, değerli arka
daşlarım, lütfen yerlerinize oturun, lütfen sakin olun, 
rica ediyorum. (CHP sıralarımdan gürültüler) 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Siz sebep 
oldunuz. 

BAŞKAN — Sayın Şentürk, bilerek söz vermedim. 
vicdanımın emrettiği şekilde söz verdim. (CHP sırala
rımdan, «Olay çıksın diye söz verdiniz» sesleri, AP sı
ralarından alkışlar) Hayır efendim, hayır. Vicdanımın 

emrettiği şekilde söz verdim. 
TEMEL ATEŞ (Ordu) — Siz çıkarttınız. 
BAŞKAN — Rica ediyorum. 
Değerli arkadaşlarım, biraz evvelki zamana kadar 

büyük bir ciddiyetle ve sükûnet içerisinde devam eden 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Üniversiteler Bütçelerinin 
sonunda, konunun tatlıya bağlanmasını arzu için ve 
de Sayın Kösoğlu'na ihtarda bulunmak suretiyle söz 
verdim, kendisine ikazda bulundum; «Bu sataşmayı 
tatlıya bağlayınız» dedim. (AP sıralarından alkışlar) 

(Ben, vicdanımın emrettiğinden başka hiçbir yerden 
emir almam arkadaşlar. Rica ediyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş
kan, Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Bütçe üzerindeki 
son söz bitmiştir.. (CHP sıralarından gürültüler) Gö
rüşmeler bitmiştir. 

HASAN CERİT (Adana) — Sayın Başkan, Grup 
Başkanvekili söz istiyor. 

BAŞKAN — Milli Eğitim Bakanlığının ve bu Ba
kanlığa bağlı katma bütçeli üniversiteler üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır. ] 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bunu yapa
mazsın Sayın Başkan. 

HASAN CERİT (Adana) — Grup Başkanı var 
burada, Grup Başkam. Gözün görmüyor mu? 

MUSTAFA ŞENTÜRK (Malatya) — Bu olaya siz 
sebebiyet verdiniz. Bilerek söz verdiniz, olay çıksın di
ye söz verdJrtiz. 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Sataşma vardır, ko
nuyu geçiştiremezsiniz. Bunu geçiştiremezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, bir dakika. Değerli ar
kadaşlarım bir dakika, bir dakika. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

Değerli arkadaşlarım bir dakika. Sayın Kösoğlu' 
nun konuşmasında, Cumhuriyet Halk Partisine ağır 
bir sataşma müşahade etmedim. (CHP sıralarından, 
«Nasıl ağır sataşma yokmuş» sesleri) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Başka bir şey 
söyleyeceğim efendim. Başka bir şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika, bir dakika. 
Bir dakika Sayın Uysal, bir dakika. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Başka bir 
şsy söyleyeceğini efendim. Başka bir şey söyleyeceğim 
diyorum. Başka bir şey. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika, 
Sataşmadan başka ne gîbi bir söz isteminde bulu

nabilirsiniz Sayın Uysal? Rica ederim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Müsaade 
eder misiniz, Tüzük hakkımı kullanayım? 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim, Sa

yın Kösoğîu'nun, konuşmasının tutanaklarına alırsı
nız bakarsınız; yanlış söylüyorsam beni kınarsınız. Fa
kat beni dinlemek zorundasınız Sayın Başkan. 

Sayın Kösoğîu konuşmasında; bir milletvekiline, 
yani Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun bir üyeline, 
«Onu millet seçti» diye milleti kınadı. Tutanağı alın 
bakın, Tüîk halkım kınadı. Buna hakkı yoktur. Size 
bumu hatırlatmak istiyorum. Tavzih ettirin. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Uysal. Teşek
kür ederiz efendim. Mesele anlaşılmıştır. Tamam efen
dim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tavzih etti
rin. (CHP sıralarından «Tavzih ettirin» sesleri) 

BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederiz efendim. 
Bir dakika sayın arkadaşlarım. Sayın UysaFın beyanı
na göre, sataşma olduğu iddiasındadır. Ben tutanak
ları getirteceğim, onları tetkik edeceğim, oturumun 
sonuna kadar durumu tezekkür edeceğim. 
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HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tamam, bu-
nu işitiyoruz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika, bir dakika. 
Değerli arkadaşlarım, biraz evvelki zamana kadar 

ciddiyetle, ağırbaşlılıkla ve sükûnetle devam ettirdiği
miz oturumu lütfen aynı vakar içinde devam ettirme
ye davet ediyorum sizleri. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Siz de ge
reksiz yere söz vermeyin. 

BAŞKAN — Tamam rica ederim Sayın Unsal. 
Rica ederim 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel Milli Eğitim 
Bakanlığının ve bu bakanlığa bağlı katma bütçeli 
üniversiteler üzerindeki görüşmelerin tamamlandığım 
bildirmiştim. 

O itibarla şimdi, MiUr Eğitim Bakanlığı Bütçesi
nin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler». Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Şimdi her bölümü ayrı ayrı okutup oylarınıza su
nacağım. 

Bölüm 101'i okutuyorum efendim : 

A) Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1 049103 000 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bu bölüm üze
rinde bir önerge vardır. Önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Harcama kalemi 

Eklenen 
Düşülen 

Daire ve kurum 

Miöi Eğitim Bakw 
Milli Eğitim Bak. 

S £ S 
o- jg < u 

101 
101 

01 
02 

3 
1 

413 
005 

B 1 Miktar 
TL. 

4 000 000 
4 000 000 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Hatay 
Haydar Demirtaş 

Samsun 
Ilyas Kılıç 

Hatay 
öner Miski 

Konya 
Hüseyin Kaleli 

Denizli 
Mustafa Gazalcı 

Ordu 
Temel Ateş 

BAŞKAN — Gerekçeyi takdim ediyoruz: 
Yurt içi eğitim kurumlarında okutulan yabancı 

uyruklu öğrencilerin burs giderlerini karşılamak 
amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı bütçe tasarısının, 
101 - 01 - 3 - 413 - 950 tertibine konmuş 10 000 000 
liranın, 101-02-1-005-450 bütçe tertibinden ak
tarılacak 4 000 000 lira ile artırılması hakkında ge
rekçe: 

MiHi Eğitim Bakanlığınca, kültür anlaşmaları ve 
benzeri anlaşmalara göre, karşılıklı ve karşılıksız ol
mak üzere, yabancı hükümetler emrine ayrılan uzun 
süreli «Gündüzlü yükseköğretim», «Doktora, üni

versite üstü kısa süreli araştırma», «Parasız Yatılı 
Yükseköğrenim Harçlık» bursları verilmektedir. 

Halen 50 yabancı hükümetle ilgili 782 öğrenciye 
burs verildiği tespit edilmiştir. 

Gündüzlü yükseköğretim yapanlara 1 200 Türk 
Lirası, doktora yapanlara 1 500 Türk Lirası, araş
tırma yapanlara 1 750 Türk Lirası aylık burs ve
rilmektedir. (Doktora ve araştırma yapanlar öğrenci 
yurtlarından yararlanamamaktadu-.) 

Bu öğrencilerin memleketimizdeki geçinme ve her 
türlü sosyal ihtiyaçları, tahsis edilen burs ödeneği 
imkânlarına bağlı bulunmaktadır. 
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Mevcut uygulamalardan, tahsis edilen ödenek
lerin, burslu öğrencilerin aykk İhtiyaçlarına artık 
kifayet etmediği; ayrıca, yabancı hükümetler tarafın
dan Hükümetimiz emrine karşılık esasına göre ve
rilen bursların dana yüksek olan baremleriyle bir 
ölçüde paralellik sağlanmanın zaruret haline geldiği 
anlaşılmaktadır. 

Kültürel münasebetlerle, Türk kültürünün tanıtıl
ması, propagandamızın yapılması, dostlukların kuv
vetlendirilmesinde burs sisteminin önemli rolü kabul 
edildiğine göre, Devletimizin itibarıyla da yakından 
ilgili oFan burs miktarlarının günün şartlarına uy
durulması; yeni burs imkânları sağlanması, tasarıda 
bu harcama kalemine konmuş olan 10 milyon lira
lık ödeneğin, 4 milyon lira artırdmasıyla mümkün 
olacaktır. 

Bundan dolayı, yurt içi eğitim kurumlarında 
okutulan yabancı uyruklu öğrencilerin bum giderlerine 
ilişkin ödeneğin tasarruf edilebileceği anlaşılan 
101-02-1-005-450 bütçe tertibindeki ödenekten, bu 
tertibe 4 milyon lira aktarılmasının mümkün oldu
ğu ve genel dengeyi bozmayacağı görülmektedir. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, 6 sayın üye ta
rafından verilen değişiklik önergesini ve gerekçesini 
dinlediniz. 

Sayın Komisyon?... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan; verilen önergeyle güdülen amaç, Milli Eğitim 
Bakanlığınca çeşitli ülkelerle yapılmış küttür anlaş
maları çerçevesinde Türk kültürünü yaymak ve 
Türk kültürüyle birtakım yabancıların yetişmesini 
sağlamak amacıyla, bütçeye her ne kadar 10 milyon 
liralık bir ödenek tasarıya konmıuşsa da, bunun yet
meyeceği, daha sonra anlaşıldığı için, 4 milyon daha 
talep edilmektedir. Talep doğrudur, gider artırıcı de
ğildir, üyelerimizin tüme yakını buradadır. Önergeye 
katıhyoruz efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Sayın Komisyon 
önergeye katılmaktadır. 

Sayın Hükümet?., 

101 nti bölümü bu değişiklik önergesiyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm Lira 

111 Temel eğitimi ve öğretimi ger
çekleştirme ve geliştirme hiz
metleri 12 131 194 600 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...: 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Şimdi değerli arkadaşlarım, bu 111 
nci böfiim üzerinde iki önerge vardır, önergeleri 
okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fa

kültesi 7-8 seneden beri öğretim yapıldığı halde, 
şimdiye kadar bir fakülte binasına kavuşturulama
mıştır. Projesi hazır olan binanın inşaatına başlana
bilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı, bölüm 111, alt-
program 02, ödenek türü 2, faaliyet proje 001, har
cama kalemi 710'dan 10 milyon Türk Lirasının alı
narak, İslami İlimler Fakültesîyk ilgili programa ak
tarılmasını saygıyla arz ederiz. 

Sivas Adıyaman 
Temel Karamtollaoğltı AMurrahman Unsal 

Diyarbakır Kahramanmaraş 
Yaşar Göçmen Hasan Seyithanoğhı 

Trabzon 
Lütfi Göktaş 

BAŞKAN — Diğerini de okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Diyarbakır Ünüversitesi Fen Fakültesi, halen beş 

adet deprem barakasında ve çok zor şartlar altında 
tedrisatını devam ettirmeye çalışmaktadır. 

Normal tedrisatına devam edebilmesi için, Milli 
Eğitim Bakanlığı, bölüm 111, kesim 02, ödenek tü
rü 2, madde 001, harcama kalemi 710'dan, 15 mil
yon Türk Lirasının alınarak, adı geçen Fen Fakül-
tesiyle ilgili bölümüne aktarılmasını saygıyla arz 
ederiz. 

Diyaıbaikır Adıyaman 
Yaşar Göçmen AbJurrahman Unsal 

Sivas Trabzon 
Temel Karamoliaoğhı Lütfi Göktaş 

Kahramanmaraş 
Hasan Seyithanoğlu 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 
(İstanbul) — Katüıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim sayın Hükümet ve sayın 
Komisyon biraz evvel arz ettiğimiz; değişiklik öner
g e n e katılıyorlar. 

Be önergeyi oylamuaza sunuyorum:: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlarını. 
SÜLEYMAN GENÇ (İzmir) — İmza sayısı ye

terli mi Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Efendim, önergenin mahiyeti özet 

olarak şu: Bu 111 nci... 
ORHAN BlRGlT (İstanbul) — Sayın Başkan, 

önergedeki imza sayısı soruluyor. 

BAŞKAN — Beş imzalı efendim. Beş imzalı. 
Değerli arkadaşlarım, 111 nci bölümde, temel 

eğitimi ve öğretimi gerçekleştirme ve geliştirme 
hizmetleri bölümünden 10 milyon liranın Erzurum 
Üniversitesine aktarılmasına dairdir birinci önerge. 

Sayın Komisyon? 
Efendim, kısaca katılıp katılmadığınızı lütfen. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Kısaca efen
dim, hay hay; 

Sayın Başkan; birinci olarak, Atatürk Üniversi
tesi bütçesi, katma bütçedir. Önerge sahipleri genel 
bütçeden aktarma talep etmektedirler; bu Anaya
saya aykırıdır. 

İkincisi, bu olamayacağına göre; önerge kabul 
edildiği takdirde, Anayasanın 94 ncü maddesine ay
kırılık doğacak ve gider artırıcı bir önerge kabul 
edilmiş olacaktır; o nedenle katılmıyoruz efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ödane'k Faaliyet 
'Dpljrfi've Program A'itpnoğ-' türü türü Harcama Kalemi 
'Kurum kodu ram kordu kodu kodu Yüzler Onlar B'rter Miktar 

Ekîe- Milli Eği-
nen itim Bak. 113 Q2 1 001 4 5 0 15 00» «00 

Düşiiı Mi l i Eği
len I J r a t e . 116 02 2 002 6 2 <* 15 OıOO ÛÖO 

CeÜvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve tekMf ederiz. 
Gerekçe : 

Endüstri Meslelk I'iselerikıde oîıuyaı faldı* ve çalışkan 20 OOıOi öğrenciye günlük talhela içinde 4 liradan öğle 
yemeği verilmektedir. Yiyecek maddelerinûn fiyatlarının arıtmış olması nedeni ile bütçeye konulan ödenek 
ihtiyacı karşılamadığından yukarnh&i programların harcama kalemleri arasında aktarma yapılması zaru
reti doğmuştur.! 

İslîaalbul İstanibul Samsan Hatay 
Muammer Akâoy Ayhan Altağ ttyas Kılıç Öner Miski 

Hatay Denizli Konya 
Haydar Demir-taş Mustafa Gazakı Hüseyin Kaleli 

BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Hükümet?.. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR 

(İstanbul) — Katılmıyorum. 
BAŞKAN — Aynı nedenle katılmıyor. 
Efendim, sayın üyelerin verdikleri her iki öner

ge de, sayın Komisyon Başkam tarafından arz edilen 
durum muvacehesinde hakikaten oylanmaması la
zımdır, o itibarla işleme koymuyorum. 

Şimdi 111 nci bölümü okunduğu şekliyle oyla
rınıza arzediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

112 Genel ortaöğretimi gerçekleştir
me ve geliştirme hizmetleri 5 033 050 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..; 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Orta dereceli mesleki ve teknik 
öğretimi gerçekleştirme ve geliş
tirme hizmetleri 3 997 763 000 
BAŞKAN — Bu bölüm üzerinde bir öner

ge vardır, okutuyorum: 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, önergede 1.13 ncü bö-
lünuile orta dereceli mesleki ve teknik öğretimi ger-
çökleştirmie ve geliştirme hizmetlerine 15 milyon İka
nın eklenmesine müteallik bir hüküm var. 

Ayrıca, bu 116 bölümden bu tarafa eklenecek. 
Blnaenaleylh, önergeyi 116 ncı bölüme geldiğimiz za
man tezekkür etmek üzere, 114 ncü bölümü okutu-
yorumu 

BÜTÇE KARMA KOMtSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz, bu hususta bîr bilgi sunr 
inak istiyorum, belki önerge sahibi arkadaşlarım si
zi yormayacakSardır, önergeyi geri alabilirler. 

BAŞKAN — Peki buyurun Sayın Başkan. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (TeMıtfağ) — Sayın Başka
nım; bu 113 ncü bölüm yatırımlarla ilgüli bir bölüme 
dür. Yatırımlardan, yatırımlara verdiğimiz ödenek
ten - projeleri olan) - kesiyoruz, kaç öğrenci için har
canacağı beSi olmayan cariler bölümüne, 116'ya bir 
ajkarma yapıyoruz. Kanaatimizce bu, bütçe tekni
ğine aykırıdır ve yatıranları önlemeye yöneMMir. 
Arkadaşlarımdan ıtica ediyorum, önergelerini geni al-
sın'ar ef emdim. Çünkü, katılmamız mümkün değil. 

MUAMMER AKSOY (İstanbul) — Geri alıyo
ruz efendinu 

BAŞKAN — Sayın önerge sabipderi, Sayını Baş
kanın izahatı muvacehesinde önergelerini geri almış
lardır. 

113 ncü Bölümü okunduğu gübi oylarmıza arz 
ediyorum: Kalbul edenler... Kabul etmeyenSer... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Lira 

1114 ISk, Orta ve Yüksek Dereceli 
oku'lara öğretmen yetiştirmel 
blzmetleri 1 125 130 000 

BAŞKAN — Bölümü oylan-1 

niza sunuyorum. Kalbul edenler. 
Kalbul etmleyenler..Kabul edil
miştir. 

1115 Yüksek öğretimi gerçekleştlr-
me ve geliştirme hizmetleri 2 066 575 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kabul etmeyenIer..Kalbul edil
miştir. 

Bölüm Lira 

116 Yaygın eğitim hizmetleri 936 988 000 
BAŞKAN — Bölümü oylan-' 
niza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kalbul etmeyenler..Kabul edil
miştir. 

117 Yırt dışı işçi çocukları eğitim 
*ve öğretim hizmetleri 27 178 000 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
nıza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kabul etmeyenîer..Kaıbul edil
miştir. 

118 Devlet Miiihendûsîik ve Mi-» 
martlk akademileri hizmatleri 783 570 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kabul etmeyenler.jKalbul edil
miştir. 

900 Transferler 51 000 000ı 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kalbul etmeyenier..Kabul edil
miştir. 

Kandili RasaHihanesi Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim hizmetleri 7 349 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kabul etmeyenler..Kabul edil
miştir. 

111 Uzay ve yer bilimleri haz* 
metleri 12 182 000 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
nıza sunuyorum. Kabul edenler* 
Kabul etıneyenler..Kabul edil
miştir. 

900 Traniıferler 200; 000i 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler. 
Kalbul etmeyenler..Kaibul edil
miştir. 

Vaîi'dJjağ Prevantoryum - Sanatoryum ve 
Öğretmen Hastanesi Bütçesi 

Böiüm Ora 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 7 795 CtOO 
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Bölüm Lira 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenîen 
Kabul etmeyenler.jKabul edil
miştir. 

İ l i Yataklı tedavi hizmetleri 3» 194 000 
-'BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kalbul edenler. 
Kalbul etmeyenler..Kabül edil
miştir. 

113 Orta dereceli metsüek öğretimi 
geiçeikkştİMne ve jgeKşîümiiö 
hizmetleri 3 725 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kalbul edenler. 
Kalbul eîıneyenîer..Kalbuî edil
miştir. 

900, Transferler 75 000, 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kalbul edenler. 
Kalbul etmeyenler.. Kslbul eidü-' 
mCştin 

2. — 1978 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/56; C. Senatosu : 
1/529) (M. Meclisi S. Sayısı : 21; C. Senatosu S. Sa
yısı : 733) (1) 

(BAŞKAN — 1978 yılı Ankara Üniversitesi Bülçe 
Kanunu tasarılsı. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorımı : 
Kabul edenler... Kalbul eîmoyenîer.. Kalbul edilmiş
tir. 
Anlkara Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanun tasarısı 

Madde 1. — Ankara Üniversitesine 1978 yılında 
yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaîetli cetvelde 
gösterildiği üzere (1 033 257 003) lira ödenek verii-
ımişîir. 

(BAŞKAN — Bağlı .(A) cetvelimi okutuyorum : 
Ankara Üniversitesi Bütçesi 

(A) Cetveli 
Bölüm l i r a 

.10)1 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 45 694 000, 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunu3'orum.. Kabul eden-

(1) 21 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Bölüm Lira 

ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmii^iin 

103 Mediko ^ Sosyal hizmetleri 7 427 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum.. Kabul eden
ler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştin 

111 Fen Fakültesi 70 407 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum.. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
ed'hıııişl'ir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 24 263 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum.. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kalbul 
edilmiştir. 

133 Eczacılık Fakültemi 16 371 C00 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum.. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmûstin 

135 Tıp Fakültesi 520. 867 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum.. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilnmşitiry 

136 Antalya Tıp Fakültesi 31 792 000ı 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum.. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştin 

137 Veteriner Fakültesi 75 061 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum.. Kabul eden
ler.. Kalbul etmeyenler.. Kabul 
edilmişin 

151 Bil ve Tar'h-Coğrafya Fakültesi 46 139 C0|9ı 
BAŞKAN — BöMmü oyları
nıza sunuyorum.. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştin 

153 Eğitim Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum.. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştin 

16 Cıl7 000 
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Bölüm Lira 

154 Hukuk Fakültesi 27 486 000 
BAŞKAN — Bölimü oyarı
nıza sunuyorum.. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edillmliştir.! 

157 llâhjyat FaSdüteısi 16 721 OOOt 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum.. Kabuî eden
ler.. Kabul etmeyenıer.. Kabul 
edilmiiştir. 

160 Sayasal Bilgiler Faküîissi 39 775 000 
BAŞKAN — Böjümü oyları
nıza sunuyorum.. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edûlmaştir̂  

184 Ziraaü Fakültesi 95 237 OOfö 
BAŞKAN — BöMimü oyları
nıza sunuyorum.. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir,! 

1 nci maddeyi biraz evvel okuduğumuz ekli cet-
veliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi gelirleri bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 033 257 000) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Ekli (B) cetvelini okutuyorum efen
dim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başka
nım, Ankara Üniversitesi 1978 mali yılı bütçe kanun 
tasarısına bağlı (B) cetvelinin başlığında bulun
ması gereken '«B Cetveli» ibaresi zuhulen atlanmıştı. 
Acaba eklenmiş mi efendim?. 

BAŞKAN — Eklenmiş efendim. Gerekli düzeltme 
de yapılmıştır. 

B - CETVELÎ 
Gelir 
türü Lira 

Bölüm Lira 

11 657 000 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

300 000 

2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 1 021 300 000 
BAŞKAN — Bolümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1978 mali yı

lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okunduğu şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi okunduğu şekliyle oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabuî etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
, Madde 5. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje Ödenekleri
ni, Rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi okunduğu şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Ankara Üniversitesine bağlı döner 
sermaye işletmelerinin itibari sermayesi 5 000 000 TL ' 
dir. Bu Üniversiteye bağlı işletmeler döner sermaye
lerinin hesap dönemi sonundaki kârları, sermayeleri 
tespit edilen limite ulaşıncaya kadar ödenmiş serma
yelerine eklenir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi okunmuş şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi okunmuş şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi okunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı tümü itibarıyla açık oylamaya tabidir. O 
itibarla bilahara oylarınıza sunulacaktır. 

3. — 1978 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri. (M. Meclisi : 1/62; C. Senatosu : 1/535) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 22; C. Senatosu S. Sayısı : 739) 
(1) 

BAŞKAN — E g e Üniversitesi 1978 yılı bütçe ka
nun tasarısı. 

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

Ege Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Ege Üniversitesine 1978 mali yılın
da yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (625 053 000) lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) cetvelini okutuyorum efen
dim. 

Ege Üniversitesi Bütçesi 

A - Cetveli 
Bölüm 

101 

Lira 

103 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.,. 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Mediko - Sosyal hizmetler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

51 106 000 

26 068 000 

(1) 22 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Bölüm Lira 

104 

111 

132 

133 

135 

156 

161 

181 

184 

Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..: 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Eczacılık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
İktisadi ve Ticari Bilimler Fa
kültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Sosyal Bilimler Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Mühendislik Bilimleri Fakül
tesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Ziraat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

50 584 000 

37 306 000 

12 388 000 

14 200 000 

240 588 000 

41 098 000 

6 487 000 

30 539 000 

59 129 000 
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Bölüm Lira 

10 579 000 187 Güzel Sanatlar Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

195 Gıda Fakültesi 17 802 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

196 Tekstil Fakültesi 27 179 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okunmuş bulunan (A) cetveliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (625 053 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

Lira 
Gelir 
türü 

B - CETVELİ 

1 000 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil- . 
mistir. 

2 Vergi dışı gelirler 8 900 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 615 153 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi biraz evvel kabul ettiğiniz (B) cet
veliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

Madde 3. — Ege Üniversitesince 1978 mali yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

" 4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Ege Üniversitesince gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, 
bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi okunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi okunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, Rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 7. — Ege Üniversitesi bütçesinde 156 ve 
181 program kodlarıyla yer alan İktisadi ve Ticari 
Bilimler ile Mühendislik Bilimleri fakültelerinin ken
di içlerinde bölünmeleri suretiyle kurulacak fakülte
lerin, kuruluşlarıyla ilgili tüm yasal gereklerinin ta
mamlanması halinde; yeni kurulan fakültelerle ilgili 
programlar açmaya ve İktisadi ve Ticari Bilimler ile 
Mühendislik Bilimleri fakülteleri programlarında yer 
alan ödenekleri açılan programlar arasında yeniden 
dağıtmaya, 

Üniversite içinde var olan fakültelerden bağımsız 
olarak kurulacak fakültelerin, kuruluşları ile ilgili 
tüm yasal gereklerin tamamlanması halinde; yeni ku
rulan fakültelerle ilgili programlar açmaya ve bu prog
ramlara Genel Bütçe Kanunu hükümleri uyarınca 
ödenek aktarmaya, 

Maliye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — 7 nci maddeyi okunduğu şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1978 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Bu da açık oylarınıza bilahara sunulacaktır. 

4. — 1978 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
1978 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (M. 
Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/539) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 743) (1) 

BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1978 yılı Büt
çe Kanunu tasarısının maddelerine geçilmesi husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

İstanbul Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — İstanbul Üniversitesine 1978 mali yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (1 427 680 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — (A) cetvelini okutuyorum. 

İstanbul Üniversitesi Bütçesi 

Bölüm 

101 

A - Cetveli 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 

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

Lira 

320 382 000 

(1) 46 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Bölüm Lira 

103 

104 

201 

111 

112 

131 

132 

133 

135 

Mediko - Sosyal hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Yabancı Dil Yüksekokulu 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Kimya Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum.. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

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

İstanbul Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

38 288 000 

6 645 000 

5 039 000 

88 892 000 

26 178 000 

276 365 000 

33 519 000 

17 260 000 

336 755 000 
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Bölüm 

137 

Lira 

48 750 000 Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

138 Edirne Tıp Fakültesi 66 755 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 40 623 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

154 Hukuk Fakültesi 30 619 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

155 İktisat Fakültesi 29 861 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

158 İşletme Fakültesi 24 646 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

183 Orman Fakültesi 36 201 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 902 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi, biraz evvel arz ettiğimiz (A) cet
veli ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 2. — İstanbul Üniversitesinin gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 427 680 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı 
cetvelini okutuyorum. 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü 

bulunan (B) 

Lira 

1 Vergi gelirleri 4 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirleri 14 713 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 1 408 967 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi, biraz evvel okuttuğumuz (B) cetveli 
ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — İstanbul Üniversitesince 1978 mali yı

lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — İstanbul Üniversitesince gelecek yıl

lara, geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin, fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri-
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ni, RektörlUk programlarına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 

5. — 1978 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/67; C. Senato
su : 1/540) (M. Meclisi S. Sayısı : 23; C. Senatosu S. 
Sayısı : 744) (1) 

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 
yılı bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilmesi 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine 1978 
mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (449 079 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum efendim. 

İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçesi 
A - Cetveli 

Bölüm 

101 

Lira 

195 003 000 
Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler». Kabul edil
miştir. 

(1) 23 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 101 nci bölüm üzerin
de bir önerge vardır, okutuyorum efendim : 

Eklenen : 

İstanbul Teknik Üniversitesi: 
Program kodu 
Altprogram kodu 
Ödenek türü kodu 
Faaliyet türü kodu 
Harcama kalemleri 
Miktar 
Düşülen : 

101 
02 
2 

002 
yüzler 6, onlar 2, birler 0. 

• 5 000 000 lira 

İstanbul Teknik Üniversitesi: 
Program kodu 
Altprogram kodu : 
Ödenek türü kodu 
Faaliyet türü kodu : 
Harcama kalemi kodu . 
Miktar : 

Denizli 
Mustafa Gazalcı 

Konya 
Hüseyin Kaleli 

Samsun 
İlyas Kılıç 

201 
11 
2 

001 
yüzler 6, onlar 2, birler 0. 

5 000 000 Türksı lirası 

Burdur 
Cemal Aktaş 

Hatay 
Öner Miski 

Hatay 
Haydar Demirtaş 

Gerekçe : Bütçe Karma Komisyonunda kabul 
edilmiş olan 5 milyon liralık önergenin, yanlışlıkla 
201 programa konmuş olduğu tespit edildiğinden, bir 
hatanın düzeltilmesi gayesi ile önerge düzenlenmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Katılıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NECDET UĞUR (İs
tanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan. 

Bunun işlemini 201 nci Bölümde ikmal edeceğiz 
efendim. 

Bölüm 103'ü okutuyorum : 

Bölüm Lira 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 14 559 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Kimya Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

171 Elektrik Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

172 Gemi İnşaat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

173 İnşaat Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

175 Maden Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

176 Makine Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

179 Mimarlık Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Lira 

3 825 000 

17 280 000 

16 519 000 

25 249 000 

8 801 000 

25 241 000 

17 468 000 

46 822 000 

18 339 0Û0 

Bölüm Lira 

182 Mühendislik - Mimarlık Fa
kültesi 43 857 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

201 Nükleer Enerji Enstitüsü 16 116 000 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 201 nci bölümde biraz 

evvel arz ettiğimiz 101 nci bölümle ilgili bir önerge 
vardır. Onun 201'le ilgili kısmını okutuyorum. 

Bölüm 
Altprogram kodu 
Ödenek türü* kodu 
Faaliyet türü kodu 
Harcama kodu 

: 201 
: 11 
: 2 
: 001 
: yüzler 6, onlar 2, birler 0. 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel 101'de bu 
önergeyi okuttuğumuz zaman, Sayın Komisyon ve 
Sayın Hükümet katıldıklarını beyan ettiler. Bu 201' 
den, 5 000 000 lira düşüyoruz. 

Önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmiştir. 

201 nci bölümü bu değişik şekliyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.... Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi bölüm 101'e geliyoruz efendim. Biraz evvel 
okumuştuk. Buna taliken işlemi bırakmıştık. Tekrar 
okutuyorum. 

Eklenen : 
Program kodu 
Altprogram kodu 
Ödenek türü kodu 
Faaliyet türü kodu 
Harcama kalemi 
Miktar 

101 
02 
. 2 

002 
yüzler 6, onlar 2, birler 0. 
5 000 000 lira 

BAŞKAN — Efendim, biraz evvel 101 nci bölü
me ilavesi istenen 5 000 000'la ilgili önergeyi okut
tuk. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 101 nci bölümü bu önerge ile birlikte vaki 
değişik haliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Birinci maddeyi biraz evvel okuttuğumuz (A) cet 
veliyle birlikte oylarınza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesinin ge

lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(449 079 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi bağlı (B) cetvelini, gelir tür
lerini okutuyorum efendim: 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 400 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirler 6 501 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil* 
mistir. 

3 Özel gelirler 442 178 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi biraz evvel arz ettiğimiz (B) cet-
veliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesince 1978 

mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Madde 3'ü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : . 
Madde 4. — istanbul Teknik Üniversitesince ge

lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi okunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 

enstitü ile ilgili programlarında yer alan proje öde
neklerini, rektörlük programlarına aynı unvanla ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 7. — Üniversite bütçesinde 113, 175 ve 182 
program kodlarıyla yer alan Temel Bilimler, Ma
den ve Mühendislik - Mimarlık fakültelerinin kendi 
içlerinde bölünmeleri suretiyle kurulacak fakültele
rin, kuruluşla ilgili tüm yasal gereklerinin tamamlan
ması halinde; yeni kurulan fakültelerle ilgili prog
ramlar açmaya ve Temel Bilimler, Maden ve Mühen
dislik - Mimarlık fakülteleri programlannda yer alan 
ödenekleri açılan programlar arasında yeniden da
ğıtmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bilahara açık oylarınıza sunulacaktır. 

6. — 1978 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/64; C. Senato
su : 1/537) (M. Meclisi S. Sayısı : 24; C. Senatosu S. 
Sayısı : 741) (1) 

(1) 24 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1978 yılı büt
çe kanunu tasarısının maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Hacettepe Üniversitesi 1978 YM Bütçe Kanunu 

Tasarısı 
Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine 1978 mali 

yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (877 850 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Ekli (A) cetvelini bölümleriyle bir
likte okutuyorum : 

Hacettepe Üniversitesi Bütçesi 

Bölüm 

101 

103 

104 

111 

112 

132 

A - Cetveli 
Lira 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 246 476 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Mediko - Sosyal hizmetler 40 946 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 63 142 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Fen Bilimleri 15 165 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Kimya Fakültesi 15 541 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Diş Hekimliği Bilimleri 20 099 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm 

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

134 Cevher Nesibe Tıp Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

135 Tıp Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

136 Sağlık Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

138 Trabzon Tıp Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

141 Eskişehir Tıp Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

158 Kayseri İşletme Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

159 Mezuniyet sonrası eğitim 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

161 Sosyal ve idari bilimler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Lira 

11 035 000 

110 150 000 

264 695 000 

18 862 000 

10 465 000 

1 556 000 

3 620 000 

7 091 000 

25 257 000 
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Bölüm Lira 

*180 Mühendislik Bilimleri 23 750 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

I 

1 nci maddeyi arz ettiğim (A) cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin gelirleri bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (877 850 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Ekli (B) işaretli cetvelin, gelir tür
lerini okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirler 6 260 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 871 290 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okuttuğum (B) cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1978 mali 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (Q işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okunan şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Madde 4'ü oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde 5'i oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde 6'yı oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 

7. — 1978 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/69; 
C. Senatosu : 1/542) (M. Meclisi S. Sayısı : 25; C. 
Senatosu S. Sayısı: 746) (1) 

BAŞKAN — İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
leri 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı. 

Maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1978 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasansı 

Madde 1. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademile
rine 1978 mali yılında yapacakları hizmetler için bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (241 655 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim ekli (A) cetvelini okutuyo
ruz : 

(1) 25 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Bütçesi 

A - Cetveli 

Bölüm Lira 

15 667 000 

46 898 000 

12 680 000 

111 Adana İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Ankara İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Bursa İktisadi ve Ticari İlim
ler Akademisi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

114 Eskişehir İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

115 İstanbul İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi, arz ettiğimiz (A) cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 2. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
lerinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (241 655 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

114 903 000 

51 507 000 

BAŞKAN — Bağlı (B) cetvelini okutuyorum 

rum 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

9 024 050 7 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

"~~"2 Vergi dışı gelirler 1 904 500 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 230 726 450 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi (B) cetveliyle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

Madde 3. —- İktisadi ve Ticari İlimler Akademi-
lerince 1978 mali yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı bükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. • •» 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 

Madde 4. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademi-
lerince gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde yü

rürlüğe, girer. 
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı, bilahara açık oylarınıza sunulacaktır. 

8. — 1978 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarisı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/60; C. Senato
su : 1/533) (M. Meclisi S. Sayısı : 26; C. Senatosu 
S. Sayısı: 737) (1) 

BAŞKAN — Çukurova Üniversitesi 1978 yılı Büt
çe Kanunu tasarısının maddelerine geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler.... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Çukurova Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Çukurova Üniversitesine 1978 yılında 
yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (422 786 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

Çukurova Üniversitesi Bütçesi 

A - Cetveli 
Bölüm 

101 

Lira 

100 795 000 
Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 26 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Bölüm Lira 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 1 407 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezleri 527 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum* Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 36 732 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını- * 
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

135 Tıp Fakültesi 193 769 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

162 İdari İlimler Fakültesi 374 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum^ Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

181 Mühendislik Fakültesi 1 304 000 

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

184 Ziraat Fakültesi 87 878 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okunduğu şekliyle ve (A) cetveliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 2. — Çukurova Üniversitesi gelirleri bağlı, 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (422 786 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 
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BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetvelini okutuyo- j 
rum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 100 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirler 1 149 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 421 537 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi, biraz evvel okuttuğumuz ekli (B) 
cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 

Madde 3. — Çukurova Üniversitesinin 1978 mali 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. I 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo- I 
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : I 

Madde 4. — Çukurova Üniversitesine gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun- I 
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. I 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : I 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı I 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. | 
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BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, rektörlük programlanna aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakam yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kânun 1 Mart 1978 tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Tasarı bilahara açık oylarınıza sunulacaktır. 

9. — 1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/61; C. Senatosu : 
1/534) (M. Meclisi S. Sayısı : 27; C. Senatosu S. Sa
yısı : 738) (1) 

BAŞKAN — Diyarbakır Üniversitesi 1978 yılı 
bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Diyarbakır Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Diyarbakır Üniversitesine 1978 mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (376 318 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum : 

(1) 27 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm Lira 

Diyarbakır Üniversitesi Bütçesi 
A - Cetveli 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 39 281 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 819 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen Bilimleri Fakültesi 21 425 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 15 265 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenleri.. Kabul edil
miştir. 

135 Tıp Bilimleri Fakültesi 299 528 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeye etkili (A) cetveKyle birlikte oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

Madde 2. — Diyarbakır Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(376 318 0ı00) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) cetvelini 
okutuyorum efendim: 

Gelir 
Türü Lira 

Gelir 
Türü 

B - CETVELİ 
1 Vergi Gelirleri 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.» Ka
bul edilmiştin 

Lira 

450 000 

5 200 000 2 Vergi Dışı Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 370 668 000; 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi arz ettiğimiz ekli (B) cetveliyle bir
likte oytannıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Diyarbakır Üniversitesince 1978 ma

li yıhnda elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste-
rilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yıhnda da de
vam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekle
rini rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde yü

rürlüğe girere 
BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

Bakanları yürütür. 
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BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
mişth'c 

Kanun tasarısı açık oylamaya tabidir; bilahara 
açık oylarınıza sunulacaktır. 

10. — 1978 Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/59; C. Senato
su : 1/532) (M. Meclisi S. Sayısı : 28; C. Senatosu S. 
Sayısı : 736) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Üniversitesi 1978 yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Cumhuriyet Üniversitesi 1978 Yıh Bütçe Kanunu 
Tasarısı. 

Madde 1. — Cumhuriyet Üniversitesi 1978 mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (182 577 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — Bağh (A) cetvelini okutuyorum: 

Cumhuriyet Üniversitesi Bütçesi 

(A) Cetveli 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 158 003 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir,, 

111 Fen ve Sosyal Bilimler 6 650 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka j 

bul edilmiştin 

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

17 924 000 

(1) 28 sıra sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

1 nci maddeyi, arz ettiğimiz ekli (A) cetveliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler.... Kabul edilmiştir, 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Cumhuriyet Üniversitesi gelirleri bağ

lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (182 577 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyorum: 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

50 000 

510 000 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-< 
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 182 017 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, arz ettiğimiz ekli (B) işaretli cet
veliyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 

Madde 3. — Cumhuriyet Üniversitesinin 1978 ma
li yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu Cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyoru-
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. -— Cumhuriyet Üniversitesine gelecek 

yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağh (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağîı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödeneklerini 
rektörlük programlarına aynı unvanla aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir» 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde yü

rürlüğe girer, 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eği

tim Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı açık oylamaya tabidir; bilahara açık oyları
nıza sunulacaktır. 

/ / . — 1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/68; C. Sena
tosu : 1/541) (M. Meclisi S. Sayısı : 29; C. Senatosu 
S. Sayısı : 745) (1) . 

BAŞKAN — 19 Mayıs Üniversitesi Bütçesinin 
maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
19 Mayıs Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu 

Tasarısı. 
Madde 1. — 19 Mayıs Üniversitesine 1978 mali yı

lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (241 754 000) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum: 

(1) 29 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

19 Mayıs Üniversitesi Bütçesi 

(A) Cetveli 
Bölüm 

101 

Lira 

111 

135 

Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Fen ve Mühendislik Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Tıp Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

207 372 000 

2 997 000 

31 047 000ı 

184 338 000i Ziraat Bilimleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştik 

1 nci maddeyi, arz ettiğimiz ekli (A) cetveliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — 19 Mayıs Üniversitesi gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (241 754 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞ 

Gelir 
Türü 

1 

KAN — Bağlı (B) cetvelini okutuyorum: 

B - CETVELİ 

Lira 

Vergi Gelirleri 2 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Vergi Dışı Gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

78 000 
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Gelir 
türü Lira 

3 Özel Gelirler 241 674 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını-

- za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, (B) cetveliyle birlikte oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — 19 Mayıs Üniversitesinin 1978 mali 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — 19 Mayıs Üniversitesine gelecek yıl

lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, rektörlük programlarına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
miştir. 

Tasarı açık oylamaya tabidir; bilahara açık oyları
nıza sunulacaktır. 

12. — 7975 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve' Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/58; C. Senatosu : 
1/531) (M. Meclisi S. Sayısı : 30; C. Senatosu S. Sa
yısı : 735) (1) 

BAŞKAN — Bursa Üniversitesi 1978 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
Bursa Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu Tasa

rısı. 

Madde 1. — Bursa Üniversitesine 1978 mali yılın
da yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (441 218 000) lira ödenek verilmiş-

BAŞKAN — Bağlı (A) cetvelini okutuyorum: 

Bursa Üniversitesi Bütçesi 

(A) Cetveli 
Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek 
Hizmetleri 91 155 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal Hizmetler 8 998 000ı 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 30 S. Sayısı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm Lira 

164 Rektörlüğe Bağlı Okul ve Araş
tırma Merkezleri 2 321 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
le*... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Fakültesi 277 895 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
le;... Kabul ctmeyenlei... Ka-

137 Veteriner Fakültesi 5 650. 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir* 

162 İktisadi ve Sosyal Bilimler Fa
kültesi 27 303 00,0 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir,, 

171 Elektrik Faküîtest 1 230 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-» 
îer... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

176 Makine Fakültesi 26 666 000i 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden < 
îer... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, biraz evvel arz ettiğimiz (A) cet-
veîiyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bursa Üniversitesi gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (441 218 000) li
ra olarak tahmin edilmiştir, 

BAŞKAN — Ekli (B) cetvelini okutuyorum: 

Gelir (B) Cetveli 
Türü 

1 Vergi Gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-» 
Ier... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

20 009 

Gelir 
Türü Lira 

165 000 2 Vergi Dışı Gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
le;... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Getrler 441 033 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
le;... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, biraz evvel arz ettiğimiz (B) cet-
veîîyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bursa Üniversitesinin 1978 mali yı

lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Ermeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Bursa Üniversitesine gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlannda yer alan proje ödeneklerini 
Rektörlük programlarına aynı unvanla aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Ermeyenler... Kabul edilmiş
tik'.. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
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•BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenltr... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasan açık oylamaya tabidir; bilahara açık oyla

rınıza sunulacaktır. 
13. — 7975 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu 

tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/63; C. Senatosu : 
1/536) (M. Meclisi S. Sayısı : 31; C. Senatosu S.. Sa
yısı : 740) (1) 

BAŞKAN — Fırat Üniversitesi 1978 mali yılı Büt
çe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesini oyla
rınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
Fırat Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanun Tasarısı. 
Madde 1. — Fırat Üniversitesine 1978 malî yılın

da yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (146 673 000) lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum. 

Fırat Üniversitesi Bütçesi 
<A) Cetveli 

Bölüm Lira 

10 543 000 
İCİ Genel Yönetim ve Destek Hiz

metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

1C5 Mediko - Sosyal Hizmetleri 1 530 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden* 
ler... Kabul etmeyenler... Kan 
bul edilmiştir. 

111 Fen Fakültesi 45 547 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden* 
ler... Kabul etmeyenler... Kat 
bul edilmiştir. 

(1) 31 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Bölüm Lira 

137 Veteriner Fakültesi 55 193 000 
BAŞKAN — Bölümü oylannı
za sunuyorum: Kabul eden-
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 33 860 000 
BAŞKAN — Bölümü oylannı
za sunuyorum: Kabul eden-* 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, biraz evvel kabul ettiğiniz bağlı 
(A) cetveliyle birlikte oylannıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Fırat Üniversitesinin gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (146 673 000) li
ra olarak tahmin edilmiştir, 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum: 

B - CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

50 000 1 Vergi Gblirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 Vergi Dışı Gelirler 2 620 000. 
BAŞKAN — Bölümü oylannı
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 144 003 000ı 
BAŞKAN — Bölümü oylannı
za sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, ekli (B) cetveliyle bitlikte oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 

Madde 3. — Fırat Üniversitesince 1978 mali yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 
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Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da de
vam o!unuj. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyi-
nim: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
ediânişth, 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Üniversite bütçesinin Fakülte ve ikuî-

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni Rektörlük programına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo

rum1: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı açık oylamaya tabidir, bilahara açık oyla

rınıza sunulacaktır. 

14. — 7975 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/55; C. Senatosu: 
1/528) (M. Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu Sayısı: 
732) (1) 

BAŞKAN — Anadolu Üniversitesi 1978 yılı Büt
çe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
Anadolu Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu Ta

sarısı 

(1) 32 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Madde 1. — Anadolu Üniversitesine 1978 mali 
yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (208 331 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum: 

Anadolu Üniversitesi Bütçesi 

(A) Cetveli 

Bö2üm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 175 667 000ı 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-* 
Ier... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Fen Bilimleri 2 705 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-< 
Ier... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

135 Tıp Bilimleri 29 959 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-* 
leı... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, arz ettiğimiz ekli (A) işaretli cetve-
liyîe birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Anadolu Üniversitesi gelirleri, bağlı 

(B) işaretli tetvelde gösterildiği üzere (208 331 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum: 

B - CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

1 Vergi Gelirleri 1 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-* 
Ier... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Gelir 
Türü Lira 

300 000i 2 Vergi Dışı Gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-* 
ler... Kabul etmeyenler... Ka-< 
bal edilmiştir. 

3 Özel Gelirler 208 030 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden* 
ler... Kabul etmeyenler.., Ka-« 
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, arz ettiğimiz (B) cetveîiyle birlik
te oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir,, 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Anadolu Üniversitesinin 1978 mali 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretK cetvelde gösteril-
miştk'. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur» 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) İşaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
m:ştii'. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni Rektörlük programlarına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: t 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edü-
miştii'. 

Tasarı açık oylamaya tabidir; bilahara açık oyla
rınıza sunulacaktır. 

15. — 1978 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/57; C. Senatosu: 
1/530) (M. Meclisi S. Sayısı : 33; C. Senatosu S. Sar 
yısı : 734) (1) 

BAŞKAN — Atatürk Üniversitesi 1978 mali yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
le**.. Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 1. — Atatürk Üniversitesine 1978 mali yı

lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (356 925 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum. 

Atatürk Üniversitesi Bütçesi 

(A) Cetveli 

Bölüm Lira 

101 Genel Yönetim ve Destek Hiz
metleri 131 503 00O 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-* 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal Hizmetler 5 659 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-' 
Iei'... Kabul etmeyenler... Ka-< 
bul edilmiştir. 

104 Rektörlüğe Bağlı Okul ve 
Araştırma Merkezleri 5 699 000ı 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-* 
Ie»\.. Kabul etmeyenler... Ka* 
buî edilmiştir. 

(1) 33 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm 

111 Fen Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-* 
ler... Kabul etmeyenler... Ka-< 
bu] edilmiştir. 

113 Temel Bilimleri ve Yabancı 
Diiler Yüksekokulu 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-» 
ler... Kabul etmeyenler... Ka-> 
bul edilmiştir. 

114 Kars Veteriner Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-« 
ler... Kabul etmeyenler... Ka-* 
bul edilmiştir. 

132 Diş Hekimliği Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-* 
ler... Kabul etmeyenler... Ka« 
bul edilmiş/tir. 

135 Tıp Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden
le:1... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — BöKimü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-» 
ler... Kabul etmeyenler... Ka-* 
bul edilmiş/tir. 

157 İslami İlimler Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-* 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

158 İşletme Fakültesi 
BAŞKAN — BöKimü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-» 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

163 Van Fen - Edebiyat Fakültesi 
BAŞKAN — BöKimü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-t 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lira 

19 707 000 

9 015 000 

2 817 000 

12 813 000 

87 400 000 

18 237 OOfl 

8 964 000 

12 863 000 

3 127 000 

Bölüm 

184 

Lira 

Ziraat Fakültesi 39 121 C00 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden-* 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum: Kabul eden* 
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, arz ettiğimiz ekli (A) cetveliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Atatürk Üniversitesinin gelirleri, bağ

lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (356 925 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum : 

Gelir 
türü 

B - CETVELİ 

Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Lira 

1 000 000 

3 600 000 

352 325 000 3 Özel gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi, arz ettiğimiz (B) cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Atatürk Üniversitesinin 1978 mali 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 
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Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum, Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Atatürk Üniversitesine gelecek yıl

lara geçici yüklenmelere kirişmeye yetki veren Ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
nin, rektörlük programlarına ayin unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Atatürk Üniversitesine bağlı kuruluş

lardaki döner sermaye işletmelerinin sermaye limiti 
(15 000 000) liradır. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Madde 9. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarı açık oylamaya tabidir; bilahara açık oyla
rınıza sunulacaktır. 

16. — 1978 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları 
tezkereleri. (M. Meclisi : İ/65; C. Senatosu : 1/538) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 34; C. Senatosu S. Sayısı : 742) 
(D 

BAŞKAN — İnönü Üniversitesi 1978 mali yılı 
bütçe kanunu tasalısının maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
İnönü Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — İnönü Üniversitesine 1978 mali yılın
da yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (34 159 000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum : 

İnönü Üniversitesi Bütçesi 

(A) Cetveli 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 13 789 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 19 677 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

153 Eğitim Fakültesi 693 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi, arz ettiğimiz (A) cetveliyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — İnönü Üniversitesi gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (34 159 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı bulunan (B) 
işaretli cetveli okutuyorum : 

(1) 34 S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 
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B - CETVELÎ 
Gelir 
türü Lira 

5 000 

3 000 

1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 34 151 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi, arz ettiğimiz ekli (B) işaretli cet-
veliyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — İnönü Üniversitesinin 1978 mali 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (Q işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin, özel hükümlerine göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — İnönü Üniversitesine gelecek yıl

lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — Üniversite Bütçesinin fakülte ve 

okullarla ilgili programlarında yer alan proje öde

neklerini, Rektörlük programlarına aynı unvanla 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul eenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
miştiv. 

7 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Mili Eği

tim Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarı açık oylamaya tabidir; bilahara açık oy
larınıza takdim edilecektir. 

17. — 1978 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu: 
1/544) (M. Meclisi S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sa
yısı .: 748) (1) 

BAŞKAN — Selçuk Üniversitesi 1978 Mali Yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
Selçuk Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Selçuk Üniversitesine 1978 mali yı
lında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (109 740 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı bulunan (A) 
işaretli cetveli okutuyorum: 

Selçuk Üniversitesi Bütçesi 

(A) Cetveli 
Bölüm Lira 

57 260 000 101 Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...* 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 35 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir , 

— 555 — 



M. Meclisi B : 113 22 . 2 . 1978 0 : 2 

Bölüm Lira 

111 Fen Fakültesi 32 361 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

152 Edebiyat Fakültesi 20 119 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi, bağlı bulunan (A) işaretli cetveliy-
le birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Selçuk Üniversitesi gelirleri, bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (109 740 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı bulunan (B) 
işaretli cetveli okutuyorum : 

(B) Cetveli 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 2 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler..; 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirler 1 550 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler...: 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 105 690 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi, arz ettiğimiz ekli (B) cetveli ile 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Selçuk Üniversitesinin 1978 mali yı-

Issıda elde edilecek gelir çeşitlerinden Her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir,: 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ECÜ maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Selçuk Üniversitesine gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, 
bağh (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağh (R) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve okul

larla ilgili programlarında yer alan proje ödenekleri
ni, rektörlük programlarına aynı unvanla aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 ncî maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı açık oylamaya tabidir; bilalıara açık oyla
rınıza takdim edilecektir. 

18. — 1978 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/70; C. 
Senatosu : 1/543) (M. Meclisi S. Sayısı : 36; C. Se
natosu S. Sayısı : 747) (1) 

(1) 36 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Karadeniz Teknik Üniversitesi 1978 
yılı Bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : * 
Karadeniz Teknik Üniversitesi 1978 Yılı Bütçe 

Kanunu Tasarısı 
Madde 1. — Karadeniz Teknik Üniversitesine 1978 

mali yılmda yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
Cetvelde gösterildiği üzere (269 693 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum : 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçesi 
(A) Cetveli 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 93 520 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetler 5 602 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

104 Rektörlüğe bağlı okul ve araş
tırma merkezi. 12 599 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 34 223 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

174 İnşaat ve Mimarlık Fakültesi 41 925 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

177 Makine - Elektrik Fakültesi 24 020 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler,,; Kabul edil
miştir. 

Bölüm Lira 

183 30 857 000 

26 947 000 

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

185 Yer Bilimleri Fakültesi 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir, 

1 nci maddeyi, arz ettiğimiz ekli (A) cetveliyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Karadeniz Teknik Üniversitesinin 

gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(269 693 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirler 2 650 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 266 743 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi, arz ettiğimiz (B) cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum ; 
„ Madde 3. —. Karadeniz Teknik Üniversitesince 

1978 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 
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Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine -gö
re, tarh, tahakkuk ve talısiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Karadeniz Teknik Üniversitesince 

gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 6. — Üniversite bütçesinin fakülte ve ens

titü ile ilgili programlarında yer alan proje ödenek
lerini, rektörlük programlarına aynı unvanla aktar
maya Ma'iye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Milli Eğitim 

bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasan açık oylamaya tabidir; bilahara açık oyla
rınıza takdim edilecektir. 

Sayın üyeler, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversi
te bütçelerinin büyük milletimize ve aziz memle
ketimize, Milli Eğitim Bakanlığımıza, bütün okulla
rımıza ve üniversitelerimizin mensuplarına, öğretici
lerine ve öğrencilerine hayırlı, uğurlu olmasını diler, 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

Programımızın görüşülmesine devam ediyoruz. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kan? 
BAŞKAN — Sayın Uysal, henüz tutanak gelmedi. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Ben getirt

tim; size de takdim edeyim efendim. 223 ncü sayfa... 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Uysal. 
Sayın Kösoğlu, bir hususun tavzihini rica ede

ceğim. Meseleyi büyütmemek için, tadında bırakmak 
için zatıâlinizden bir hususun kısaca, yerinizden tav
zihini rica edeceğim. Rica ediyorum. 

Buyurmuşsunuz ki : «Bizlere sataşmak için basit 
bir vasıta olarak kullanmakta devam edişinin mana
sını anlamıyorum ve kendisine ak saçından ötürü, 
Türk Milletinin üniversitesinin ona verdiği o titrden 
ötürü, onu buraya seçmiş olmasındaki seviyeden 
ötürü kınıyorum, huzurunuzda onu ayıplıyorum.» 

Şimdi, biz millet olarak büyüklerimize saygılıyız; 
ak saçından da bahsettiğinize göre, bu hususun kısa
ca tavzihini rica ediyoruz. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Böy
le bir usul yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Yazıcıoğlu, bir 
dakika. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — Yok 
böyle bir usul. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika... Vardır. 
Evet, Sayın Kösoğlu, gayet kısa olarak. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Erzurum) — Sayın Baş

kan, yaşına karşı duyduğum saygının bir ifadesidir 
Sayın Aksoy'a söylediklerim. Yaşlı insanlara saygı 
duyarım; Sayın Aksoy'a da yaşlılığım hatırlatarak, 
ona olan saygımı, yaşına olan saygımı ifade için, ya
şıyla - kanaatimce - bağdaşmadığını zannettiğim ta
vırdan ötürü kınadım. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Ayıplamayı vesa-
ireyi söylenmemiş olarak kabul ediyoruz. Durum ay
dınlanmıştır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bir şey daha 
var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir dakika bir dakika... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kanım, «Türk Milletinin üniversitesinin ona verdiği 
o titrden ötürü, onu buraya seçmiş olmasındaki sevi
yeden ötürü kınıyorum» diyor. İkinci husus bu. 

BAŞKAN — Efendim, o sözleri söylemediğini... 
HASAN CERÎT (Adana) — «Söylemedim» de

medi, hayır!.. Sayın Başkan nereden çıkarıyorsunuz? 
BAŞKAN — Bir dakika. O sözlerini söylenmemiş 

kabul ediyor efendim. 
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HAYRETTİN UYSAL {Sakarya) — Tamam. 
BAŞKAN — Tamam efendim, mesele kapanmış

tır. 
HASAN CERİT (Adana) — Hayır efendim, ka

panmadı mesele. 
BAŞKAN — Kapanmıştır efendim. 
HASAN CERİT (Adana) — Kapanmadı efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın grup başkanvekiliyle mutabık 

kaldık. Kapanmıştır efendim. 
HASAN CERİT (Adana) — Kösoğlu, «öyle bir 

şey söylemedim» demedi. 
BAŞKAN — Hayır. 
Değerli arkadaşlarım, mesele tavazzuh etmiştir. 

1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1152); C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; Ç. Senatosu S. Sayısı : 729) 
(Devam) 

B) KÜLTÜR BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın üyeler, programımıza göre 

Kültür Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Hükümet? Burada. 
Komisyon? Burada. 
Grupları adına ve şahısları adına söz alan sayın 

üyeleri bildiriyorum : 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ömer Barut

çu, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 
Nevzat Kösoğlu, Milli Selamet Partisi Grupu adına 
Sayın Hasan Seyithanoğlu, Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adma Sayın Burhan Garip Şavh. 

Şahısları adına lehinde; Sayın Mustafa Gazalcı, 
Sayın Mehmet Irmak, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, 
Sayın Semih Eryıldız, Saym Ertuğrul Günay. 

Aleyhinde; Sayın Abdülmuttalip Gül, Sayın İlhan 
Aytekin, Sayın Mehmet Özutku, Sayın Nihat Kaya, 
Sayın Muhammet Kelleci, Sayın Müfit Bayraktar. 

Üzerinde; Sayın Mustafa Eşrefoğlu, Sayın Adem 
Ali Sarıoğlu, Sayın Halil Karaath, Sayın Şener Bat
tal. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ömer Barutçu, 
buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

Sayın Barutçu, konuşma süreniz 20 dakikadır 
efendim. Ona göre rica ediyoruz. 

AP GRUPU ADINA ÖMER BARUTÇU (Zon
guldak) — Sayın Başkan, Kültür Bakanlığının seçkin 

temsilcileri, Yüce Meclisimizin değerli üyeleri; 1978 
yılı Kültür Bakanlığı bütçesi hakkında Adalet Par
tisi Grupunun görüşlerini ifade için huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Bilindiği üzere, Kültür Bakanlığı bizde, Anayasa
nın 41 ve 129 ncu maddelerinde yer alan iktisadi, 
sosyal, ve kültürel kalkınmanın demokratik yollarla 
ve plan hedeflerine göre yürütülmesini teminen ve bu 
muhteva içinde kültür politikamızı gerçekleştirmek 
için 1971'de kurulmuştur. 

Bakanlığın belirgin görevi, isminden de anlaşıla
cağı üzere Türk kültürüne hizmettir. 

Sayın milletvekilleri, tarihte Türkler millet hali
ne, çeşitli dönemlerden geçerek gelmişlerdir. Bu dö
nemleri; Islamiyetten önce, Islamiyete girme ve bu
gün içinde bulunduğumuz Batı medeniyetinden mül
hem dönem olarak tarif etmek mümkündür. 

Yine ilk defa Türkler tarih huzuruna Orta Asya* 
da çıkmışlardır. Türkler orada maden, deri, dokuma, 
tanm, şehircilik gibi konularda bilgi sahibi olmuşlar, 
daha sonra Islamiyeti kabul edip İslam medeniyetine 
nüfuz etmişlerdir. İslamiyet dünyaya bundan sonra 
hızla yayılmaya başlamıştır. Orta Asya'da bu suretle 
Islamiyeti kabul eden Türkler büyük göçler halinde 
Anadolu'ya gelmişlerdir. Tarihin ilk günlerinden be
ri, yol, tarla, tanm ve ticaret konularında büyük tec
rübeleri olan Anadolu halkıyla da kaynaşarak, dün
yada jeopolitik önemi haiz yaşadığımız bu toprak
larda Türk - İslam medeniyet sentezini yaratmışlar
dır. 

Sayın milletvekilleri, Kültür Bakanlığı bir yandan 
büyük bir tarihe sahip Türk kültürünü araştırırken; 
diğer taraftan dil sevgisi, millet ve din sevgisiyle, va
tan sevgisini içine alan Türk milli mefkuresini genç 
kuşaklara büyük bir hızla iletmek mecburiyetinde
dir. 

Kültür Bakanlığı bu gayeye yönelirken, Ömer 
Seyfettin'in; «Ruhunda büyüklük, yükseklik meyli 
olan çocuk, mutlaka Türk milliyetperveri olur. Her 
yerde, her vakit ve her işte birinci olmaya çabalar. 
Yanılmaz, bıkmaz, üşenmez. Vücudunu izcilik ve 
idmanla; fikrini bilgiyle, fenle; ruhunu milli mefku
reyle kuvvetlendirir» sözleriyle ve nihayet Atatürk' 
ün; «Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, göre
cekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel ve 
her şeyden evvel Türkiye'nin istiklaline, kendi ben
liğine, milli geleneklerine düşman olan bütün insan
larla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir. Millet
lerarası cemiyetin durumuna göre, böyle bir mücade
lenin gerektirdiği ruhi unsurlara hazırlanmamış olan 
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fertlere ve bu mahiyette fertlerden meydana gelmiş 
cemiyetlere hayat ve istiklal hakkı yoktur» sözlerini 
kendisine rehber edinmelidir. Esasen bu hedef bir 
Anayasa emridir. 

Sayın milletvekilleri, hepimizce malumdur ki, bir 
milletin kültürü; dil, din, örf ve âdet, hukuk, iktisat, 
ahlak, sanat, edebiyat ve teknikten meydana gelmek
tedir. Bir milletin fertleri, bilhassa kültürde esas olan 
dil ve dinde büyük ayrılıklar içine girdikleri takdirde, 
o milleti felaket bekliyor demektir. Ne hazindir ki, 
bugün Türkiye bu kötü tabloyla karşı karşıyadır. 

Dünya milletleri içinde büyük kültüre sahip dev
letlerden biriyiz. Daha dün ecdadımızın topraklan 
olan Avusturya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya 
ve Arnavutîuk'un bir çok şehrinde, dünya durduk
ça yaşayacak olan kültür miraslarımız vardır. Bun
lar bazı yerlerde harabe haline getirilmek istenen bir 
cami, bir minare, bir hamam; bazı yerlerde bir köp
rüdür; bazı yerlerde ise, ebediyen kalacak olan örf 
ve âdetlerine bağlı Türk insanıdır. 

Bugün Avrupa'ya açıldığımızda, büyük Avrupa 
şehirlerinde Türklüğünü unutmamakta ve onunla 
öğünmekte kararlı, dilde ve Türklük sevgisinde an
laşabileceğimiz nice Türk insanı vardır. Yine bugün 
İstanbul'dan kalkıp, Azerbeycan, Kafkasya, Türkis
tan yoluyla Mançurya'ya kadar, lisan bakımından 
zorluk çekmeden, yani Türkçe konuşarak gitmek 
mümkündür. Bütün bunların nedeni, elbette ki, Türk 
kültürünün zenginliğidir. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin tam anlamıyla 
kalkınamamasının sebebi, şüphesiz teknik alanda 
geri kalmışlığımız olarak ifade edebilirlerse de, bunda 
Türk edebiyatı, Türk tarihi, Türk sanatı gibi kültür 
dallarında yeterince bilgi sahibi olamayışımızın rolü 
oldukça önemlidir. Nitekim, Ankara Radyosunda 
yapılan bir açık oturumda yabancı bir profesör, Tür
kiye'nin yeteri kadar modernleşmeyişinin sebebini; 
Türk aydınlarının Batı'yı iyice tanımalarına rağmen, 
kendi kültürlerini bilmeyişlerine bağlamıştır. Gerçi 
konunun önemini Türk insanına anlatmak isteyen 
bir Fuat Köprülü, bir Ahmet Vefik Paşa, bir Ziya 
Gökalp gibi bir çok aydın çıkmıştır. Bunun yamsıra, 
bir çok devlet adamları da çıkmıştır, fakat Türkiye' 
nin gelişmesini her yönüyle dışta arayanlann propa
gandası, onların muvaffakiyetine set çekmiştir. 

Atatürk'ün ölümünden sonra, bir nevi, millilikten 
uzaklaşma politikası izlenmiştir. Milli Eğitim Bakan
lığı dünya klasiklerim yayınlamaya başlamıştır. Bu, 
benimsediğimiz bir hizmettir, ama kendi kültürümüz

le ilgilenihnemesi elbette ki, bir gaflettir. Bu hareket
le de, Türk insanında milliyetçi düşünce yerine, Yu
nan kültürünü de büyük ölçüde içine alan hümanist 
düşünce ve «evrensellik» adı altında kozmopolit kül
tür âdeta hâkim kılınmak istenmiştir. 

1950 yılında Demokrat Partinin iktidara gelmesiy
le ve bilhassa büyük Menderes'in Milli Eğitim Ba
kanı rahmetli Tevfik lleri'nin bakanlığı devresinde, 
okullarda hakiki manada Türk kültürü, Türk çocuk
larına verilmeye başlanmıştır. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Demirel hükümetleri zamanında, konuya daha 
ite] fcıV tarzda yaklaşma- •görüîirniişîür. Bu arada, De
mire! Hükümetinin Kültür balkanlarının, Türk kül-
iiüiünii, hazırlattıkları Kültür Bakanlığı yayınlarıyla 
genç kuşaklara iletmede müspet icraatları olmuş* 
tur. Ayrıca, De'nıâ-e! hükümleri zamanında MUM 
Eğjîüm Bakanlığınca çıkartılmaya başlanan «1 CıOOı 
temel eser» bu müspet icraatın en güzel örneklerin
den biıMik. Faika! bir hususu burada açıklamadan 
geçciikieyeceğlz. Yeni Küttür Bakanı tarafından, 
Kü3iür Bdîanhğiîîca çıkartılan, Dünya Edeblyatm-
dan Seçmeler ve Miîîü Küliür dergilerinin, bu dergi-
îeı ive 2,5 yıldan-beri Bakanlıkça 16 - 17 seri halin
de neşrine giıi'şiîen bütün kitapların ve bu arada Mil
li Eğlûm Bakanlığından Kültür Bakanlığına intikal 
eden «1 Cıül9' Temel Eser» in durdurulmasını biraz 
endişe ve biraz üzüntüyle karşılamaktayız. 

Şu husuou da kesiîilükle ifade etmek isteriz ki, bu 
ve buna benzer olayları önemüe izliyoruz. Açıkça 
Ifdde edelim ki, bxı tip yanlış politikalar da!hi Türk 
milletine kendi özünü ve Türk milletine milliyetini 
mîulîuramaz, unuıtturamaimışîır da. Unaiıturaimaımış-
ür; çünkü Türk miHeti, daha önce de arz ettiğim 
gibi, öğrendikçe sevdası çekilebilecek kadar güzel 
ve CRzŞbeîi bir kültüre sahiptir. 

Sayın milletvekilleri!, dünyada hiçbir mîllet yok
tur ki, geçmişteki tecrübelerden isiifaJe etmesin. 
Biz diyoruz ki, geçmişteki tecrübelerden istifadeyle 
şanlı tarihimizden alacağımız şevk ve heyecanca ile* 
riye gidelim. Geçmişi inkârla ileriye gı'tmek, ken
di kültürümüzü inkârla ileriye gitmek mümkün de-
ğllıllr. Bu konuya daiha açıklık gethebilimek üçm, 
Japon üniversûte&rinin birinde yapılan bir anketi 
arz etmek istiyorum. 

Japon öğrenicilerine «En çok gurur duyduğunuz 
şey nedir?.» suaTii sorulduğunda, hemen hemen hep
sinin ortak cevabı «Örf ve âdeîîer'mizdir, ananeleri-
ın'sıîir» şeklindedir. ileri Batı üLkelerimde de mad-
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di ve manevi kıymetler bir paraîelük içinde geliş
me göstermektedir; onlar için kendi küîitürieri her 
şeyden öncrnılydir ve kü^iürlerini tasutmak için her 
yıl milyarlar harcamaktadırlar. 

Sayın miiletvckilîeri, kü.Iüramlizü tanımak, ta-
rihimizi föirmekle mümkündür. Tarihini bîlimeyen 
insanlar Eder olamamıştır. Kendi taıûhini, kendi 
milletini ve kendi kültürünü bilmeyen liderlerin 
başarılan da geçicidir. Atatürk'ün muvaffakiyetinin 
sebebini, zengin Târik tarihinan derinliklerinde sra-
yaizera. O değil mJJlr, en kötü anda tstaiilbul'dan 
Anadolu bozkırlarına geçerek, mücadele çağrısını 
ta malardan ım'Ketine çeşJtîi kongrelerle duyuran?.. 
Tıpkı Orta Asya baLH&ırfarına çekilip, oradan mil
letine hitap eden eski Türk hakanları gilbi. Şunu şük
ranla ifade etmek gerekir ki, bu anıiiM kendisine 
srih iptir. Yani, geçmiiş'ni ımuimsm?Ma, kararlı dır. 
Netokim, bugün kültürle doğrudan doğruya ilgisi 
oian Tüîk tarihi, Türk edebiyatı ve Türk sanatını 
lişüeyen Kim adamları, diğer konuları iişieyenîerdeın 
daha çek takip edilmekte ve sevilmektedir. 

Burada yine bir konuya değinmeden geçeme
yeceğiz. Sayın Bakanın diğer bir emrimle, biraz ev
vel ifade ettiğim dallardaki araştırmacılardan ku
rucu 8 adet komisyon dağıtılmış bulunmaktadır. 

Sayın Bakanın bu hareketi Türk kültürüne in
dirilen bir darbedir, zamanı gelince bunun hesabı
nı tarih önümde verecektir. (AP sıralarımdan «Bravo» 
sesleri, aikışlar) 

Sayın milletvekilleri, bugünkü, FeyzioğBu'hı ve 
Sükan'Iı entrikacı sofcu Hükümet dön enlinde An
kara kokaklarının Nâzım Hikmet'in reismıiyîe doldu-
rulmaSı,' çıck talhsiiz bir rastlantı nadir, yeksa bir 
tertip midir; anlamakta güçlük çekiyoruz. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Anlarsın, an
larsın! 

ÖMER BARUTÇU (Devamla) — Şimdi, Sayın 
Bakandan soruyoruz; «Sen de bilirsin ki, ban ne de
demden miras bekledim, ne balbamdan şeref şan; ha
set, nasep, kan* soy - sop işinde yoğum» diyen ve 
ittili kültürümüze düşman Nâzım Hikmet hakkın
da ne düşünüyorsunuz? Bu sualin cevalbı bizim için 
çok önemlidir. Vereceğiniz cevapla, tekip edeceğiniz 
ve endişe duyduğumuz küMür politikanız hakkında 
az çok bi%i sahibi olacağız. 

Yine, Nâzım Hikmet'in resmi Ankara sokakla
rında dalgalanırken, bakanlıklardan ve okullardan, 
çağ değiştiren büyük Türk Koca Fatih, rniiîi kültür 
gücümüzün odak noktası Malazgirt Fatihi Alpas
lan, Yavuz Sultan Sevim, Kanuni Suüîan Süleyman 

ve TüıM'ülc gurur ve şuurunun sembolü Ergenekon 
tablolarının ve bizim için, kültürümüz için büyük 
önemi haiz düğer tatulaların kaldırılmasını tasvip 
ediyor musunuz? Etmiyorsanız, aldığınız veya alma
yı düşündüğünüz tedbirler neferdir? 

«MLÜ kültür poKtükamiz esasen bellidir. Eğitim, 
sosyalist ve komünist demiokraiiik düzenin bir par-
çEsıûa"» diyen Lenin, okulları gerçek anlamda ko
münist eğitim veren kurumlar haline sokmuştur. 
Bunun tezahürünü, bendeniz Bulgaristan'da bizzat 
gördüm. Orada okulların her sınıfında komünizm 
dersi vardır. Acaba sîzin yeni kiiHür politikanız, biz
ce çarpık görünen fikirlerinizi, Lenin misali geniş 
halk yığınlarına ycymayı mı amaçlamaktadır sayın 

miiieivekilieri? (AP ssraüanndaın «Bravo» sesjerü, al
kışlar) Milli kültürümüzü gençlerimize öğretmek
le görevli Küftür Bakanlığımıza bugün, her günden 
çok görev düşmektedir. (CHP sıralarından gürültü
ler) 

ÖMER BARUTÇU (Devamca) — Muhterem mil-* 
letvekiEeri... 

BAŞKAN — Sayın Barutçu, sayın hatiplerin en 
iyi konuşması, sataşmalara cevap vermeden yaptı
ğı konuışımadır. Riica ediyorum Saym Barutçu. 

ÖMER BARUTÇU (Devamla) — Maıksizmin 
cnsyasalşı «Kapl'taî» kiîalbau «Kuran» yerine ko
yarsak, «Ben onu hafız ediyorısnü» diyen Nâzım Hik-
met'Ie, bilmiyoruz, mescitteki hâdiseyi hatırladım 
da... 

Miîii kültürümüzü gençlerimize öğreimekle gö
revli Kü Hür Bakanlığımıza, bugün her günden çok 
görev düşmektedir. Korkmadan ve cesaretle, bırak
tığımız yerden bu işe devam ediniz. 

Bu Hükümetin, diğer konularda olduğu gibi, bu 
konuda da memleket menfaati açısından getireceği 
bir yenilik yoktur. Kitap sayfalarından ınilkti tanı
mak da mümkün değiMir. Çarpık fikirlerinizi bı
rakarak milieti aniamaya gayret gösteriniz. 

Bugün Türkiye, bölicüHerî ı de musallat olduğu, 
dış kaynaklarca büyük ölçüde beslenen bir ülke ha-
Sine gelmiştir. Türkiye'nin büyümesiai, Türkün tek
rar tarih sahnesinde güç almasını istemeyen yalban-
cı mjhrckların oyununa gedmeyelim. Bakınız, 1914 
yılında Lenin «Sosyal Demokrat» adh bir gazetede 
ne diyor: «Haiküar arasındaki savaşı içsavaşa dönüş
türme yolundaki çalışma biricik sosyai&tçe çaiışma-
du'.» O gün Rusya'da tezgâhlanan oyun bugün Tür
kiye sshnelerunde oynanmak istenmektedir. 
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Daha önce.de ifade etmeye çalıştığımız gihi, nıa-
zûyi bilme, kültürümüzü bûMıe, örf, âdet ve ananele
rimize bağlı kalma bizi dalma âyiye götürür. 

«Toplumlardan uzaklaştırılıyor sanatçı. Bilim 
adamı, Türkiye'de çoğunlukta mutsuz, azınlık mutlu
dur... Gençlik, en büyük düşmanı olarak beyinlerini 
sömürenleri görecektir karşılarında. Türkiye bu ger
çeğin doğum sancıları içindedir. İşçilerin üç - beş 
kuruşuyla keselerini doldurup, bir işçinin 1 yılda al
dığından daha çoğunu 1 ayda kesesine dolduruveren 
işçi yöneticisi de bilinçsizdir. İnsanımızı toprağından 
ayrılmamış köküyle kavrayan Nâzım, sınır, şu-bu ta
nır mı?» 

Görülmektedir ki, arz ettiğim bu cümleler sol fel
sefenin ve diyalektiğin dili ve yaklaşımıyla söylen
miş sözler, görüşler ve yorumlardır. Yani, kendi ama
cı doğrultusunda sosyalist kültür yönünde tutarlı ve 
doğrudur. 

Kültür, çoğulcu demokrasinin ve Anayasamızın 
gereği olarak ve özellikle milli özü açısından toplayı
cı, birleştirici, kaynaştırıcı, bütünleştirici bir kavram 
olduğuna göre; Türk kültür politikasının yayım ve 
basım işlerini yürütecek bir göreve, sadece yukarıdaki 
görüşleri temsil eden ve benimseyen bir şahsın getiril
mesi bir tesadüf müdür, yoksa Hükümet Programını 
bir tarafa iterek, uygulamak istediğiniz sosyal kültür 
anlayışınızın bir gereği midir? Sayın Bakana bu so
ruyu yöneltmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün çok sevinçliyiz diyebi
liyorsak, bu, dünden daha iyi olduğumuzu ifade için
dir. Geçmişini bilmeyenlerin bugünün ve yarının bil
meleri ve değerlendirmeleri düşünülemez. Bırakınız 
çağdaş milliyetçilik laflarını; «Çağdaş milliyetçilik» 
derken, dünyada yeni ahlak düzeninden bahsedenler
le farksız hale geliyorsunuz... 

BAŞKAN — Sayın Burutçu, 2 dakikanız kalmış
tır, lütfen toparlayın efendim. 

ÖMER BARUTÇU (Devamla) — Bu tip hareket
lerle halkı anlamanız mümkün değildir. Bu tutumu
nuz, halkçılık anlayışınızla da bağdaşmaz. 

Sayın milletvekilleri, bir nebze de kültür emperya
lizmi konusuna değinmek istiyoruz: Kültür emper
yalizmi, çağımızın bir hâkimiyet «istemidir. Milli kül
türümüzü yıkmak, ortadan kaldırmak ve hâkim olmak 
arzusuyla dilde, örf ve âdetlerde, hukuk sisteminde, 
geleneklerde, nihayet şuurda da etkiler yapar, kendi 
kültürünü kabul ettirmeye çalışır. 

Sayın Bakanın TRT'de verilen bir beyanatı, yeni 
kültür politikamızı özel kurumlara yaptıracağı şeklin
dedir. Sayın Bakan, bu beyanatıyla makamını red

deden, kendi sandalyesini reddeden bir duruma gelmiş
tir. Bakanın bu beyanatı kültür emperyalizmine hiz
metten öte bir şey değildir. 

Bu Hükümetin yapacağı kültür anlaşmalarından 
Grupum endişe duymaktadır. Kültür mübadelesi, dış 
tesirler altında ezilmemek kaydıyla, şüphesiz kendi 
kültürümüzü öne alarak, samimiyetle yapılmalıdır. 
Hükümetin bundan böyle yapacağı kültür anlaşmala
rını bu ölçüler içerisinde ve hassasiyetle takibe karar
lıyız. 

Muhterem milletvekilleri, solcu Halk Partisi Hü
kümeti, milli kültür yerine evrenselliği seçmekle kül
türümüze kötülük etmiştir. Bu hareketlerle bir yere 
varamaz. Hükümetin evrensel kültür anlayışı, bize 
göre Atatürkçülükle bağdaşmaz, milli varlığımızı ida
me ettiremez; kendi kişiliğini dahi aksettiremediği 
Hükümet Programına taban tabana terstir. Bu Hü
kümetin kültür politikasında bazı kurum, kuruluşlar 
ve bazı dış mihrakların tehlikeli tutum ve davranış
larına çanak tutulacağına dair emareler mevcuttur. 

Bugün Batının muvaffak olmasının sırrı, kendi 
kültürüne sahip çıkma hadisesidir. Şark medeniyeti, 
dünyanın en büyük medeniyeti iken, Avrupa cehalet
le savaşta idi. Ama Avrupa'h kendi benliğini unut
madı: modern propagandasıyla, hakikatin tam tersi
ne, medeniyette Şark'ı geçme görüntüsü verdi, 3 kıta
da egemen olan Osmanlı Devletinin çöküşünün nede
ni de buradadır; kendi kültüründen uzaklaşması ve 
sahip olduğu topraklara kendi kültürünü damgalaya-
maması. Esasen, Avrupalının gözünde Türk üstün
lüğü imaji silindiği günden sonra, Osmanlı İmpara
torluğu da batmaya başlamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Barutçu, lütfen toparlayın 
efendim. Lütfen. 

ÖMER BARUTÇU (Devamla) — Toparlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Konuşmanın sonuna gelmiş bulunuyorum. Şimdi, 
daha önce çeşitli vesilelerle ifade etmiş olduğumuz 
bazı konulara açıklık getirmek istiyoruz. 

Hükümet Programında «Kültürümüzü çağdaş in
sanlık kültürüyle birlikte geliştirmek, milli ve manevi 
değerlere bağlı kuşaklar yetiştirmek, Türk kültür sa
natının kendi özellikleri içinde gelişmesine ve dünyaya 
açılmasına yardımcı olmak» gibi, benimsediğimiz he
deflere ve ilkelere yer verildiği halde, Kültür Baka
nının, devamlı yazı kadrosunda bulunduğu bir dergi
de, hiçbir tevile, inkâra, yanlış anlamaya ve yorum
lamaya imkân vermeyecek biçimde, Hükümet Prog
ramına tamamen ters yönde bir politika uygulayacak
larını ilan ettiği görülmektedir. Kültür Bakanının gö-
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rüşleri ve öncelik verdiği tercihleri hem Anayasaya, 
hem Milli Eğitim Temel Kanununa, hem de Milli Eği
tim Bakanlığının açıkladığı görüşler ve Hükümet 
Programındaki milli eğitim amaçlarma, ilkelerine de 
ters düşmektedir, düşmüştür; ama kendi siyasi görüşü
ne ters düşmemektedir. Çünkü, Kültür Bakanı bugünkü 
anlamda, milliyetçiliği, ilkelerini solcuların gerçek
leştirebilecekleri bir ideoloji olarak görmekte, bunun 
gereklerini de, ancak kendilerininki gibi solcu iktidar
ların gerçekleştirebileceğini açıkça ilan ve ifade et
mektedir. Kültür Bakanı, kültür konusunda Devletin 
görevini şöyle belirtmektedir... 

BAŞKAN — Sayın Barutçu, lütfen toparlayın. 
Lütfen... 

ÖMER BARUTÇU (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

FAÎK ÖZTÜRK (Elâzığ) — Zamanı geçti Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, müdahale etmeyin 
efendim. Rica ediyorum. 

ÖMER BARUTÇU (Devamla) — Devlet, belli bir 
ideolojiye göre kültürel yönlendirme kesinlikle yap
mamalıdır. Demokratik bir devlette bunun düşünül
memesi gerekir. Devletin görevi, özgür düşünce ürün
lerinin gelişmesine katkıda bulunmaktır; ama hangi 
ideolojiden olursa olsun... 

BAŞKAN — Lütfen toparlayın Sayın Barutçu. 
ÖMER BARUTÇU (Devamla) — Efendim bağlı

yorum. 

BAŞKAN — Efendim, bağlayın lütfen. 
ÖMER BARUTÇU (Devamla) — ... kültürel ge

lişmenin üzerindeki engelleri kaldırmaya çalışmaktır. 
«Milli kültür politikamız nedir?» sorusuna verdiği 

cevapta ise; «Bizim kültür politikamızın, ulusal kül
tür politikamızın hedefi, özgür bir insandır» diyor. 
Sayın Bakanın bu görüşleri öncelik ve ağırlık kaza
nırsa, dünya vatandaşı yetiştirmeyi sağlamaktan, 
Marksist ve Materyalist dünya görüşüne sahip ele
manlar yetiştirmekten öte hiçbir şey kazanamayız. 

Defalarca tekrarladığımız gibi, Yüce Meclislerde 
de ifade olunduğu gibi Adalet Partisinin milli eğitim 
ve kültür politikası, Anayasaya ve Milli Eğitim Temel 
Kanununun özüne ve ruhuna içten dayalı ve saygılı 
bir tutum ve anlayış içinde, Atatürk ilkelerine, milli 
ve manevi değerlerimize ve demokrasiye yürekten 
bağlı, ailesine, vatanına, milletine ve gerçek insanlık 
ideallerine sadık, hızını ve gücünü sadece Türk milli
yetçiliğinden alan, çağdaş, milli sorumluluk duygusu 
yüksek, kendisini, ailesini, çevresini, milletim ve va
tanını, bunlardan hareketle insanlık idealini, sevgisini 

ve saygısını geliştirmeye, güçlendirmeye azimli ve ka
rarlı bir nesil yetiştirmektir. 

1978 mali yılı Kültür Bakanlığı Bütçesinin bu duy
gularla Kültür Bakanlığına, Kültür Bakanlığı mensup
larına ve Yüce Türk Milletine hayırlar getirmesini ni
yaz eder, Adalet Partisi Grupu adına derin saygıları
mızı sunarız. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. (AP 
ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Barutçu. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 

Nevzat Kösoğlu, (MHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kösoğlu, konuşma süreniz 20 dakikadır. 

Rica ediyorum efendim. 
MHP GRUPU ADINA NEVZAT KÖSOĞLU 

(Erzurum) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekille
ri; Grupum ve şahsım adına muhterem heyetinize 
saygılar sunarım. 

Mukaddes Kuranımızdan kaynaklanan bir halk 
türküsünü hepiniz hatırlarsınız; «Ağaçlar kalem olsa, 
yazamaz benim derdim» der. Konumuz kültür olun
ca bu türküyü hatırladım. Kültür, yani hayat, yani 
muhtevasıyla ve üslubuyla hayatın ta kendisi. 

Muhterem milletvekilleri, biz bize tanınan süre 
içerisinde meseleye ancak bir - iki noktasından ve Sa
yın Bakanın meseleleri kavrayış biçimine kısaca do
kunma imkânını bulabileceğiz. En geniş anlamıyla 
kültür, topyekûn varlığın kavranış biçimi ve yaşama 
tarzı olarak gerçekleştirilmesindeki üsluptur. Milli 
kültür ise, bizim milletimizin kavrayışları, bütün mad
di ve manevi yönleriyle gerçekleştirmiş olduğu hayat 
üslubudur. Bizim varlığı kavrayış tarzımızın temelin
de Allah'a inanç vardır ve gerçekleştirdiğimiz hayat 
üslubu, insana sevgi, insan şahsiyetine saygı üzerinde 
yükselir. 

Kültürümüzün büyük zamanlarında insanlığa ka
zandırmış olduğumuz değerlerden söz etmeye vaktimiz 
yok. Sadece kültürümüzün 200 yılı aşan korkunç ma
cerasından sonra kayıplarımıza bir - iki noktasından 
temas edeceğim, ki bu konu ile aklen, vicdanen ve 
hukuken sorumlu olan Hükümete bir aydınlık kapı 
açmış olabileyim. 

Muhterem üyeler, kendi kültürüne inancını, saygı
sını yitirmiş olanlar, milli kültürü temellendiren imanı 
kaybetmiş olanlar yaratıcılıktan mahrum mukallitler 
olmaya mahkûmdur. Yıkılışımızın başlangıç noktası 
budur. Bu duruma düşen insanlar veyahut cemiyet
ler insanlığın her türlü maddi ve manevi basanları
nı, ürünlerini, kendi ölçüleriyle kavramak, yorumla
mak gücünü kaybederler. Karşımıza kendini yenileme 
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kabiliyetini kaybetmiş, atılganlıktan mahrum, kor
kak, pısırık bir taklitçiler güruhu çıkar. Bu durumda 
kültür üslubunu kaybeder, mahkûm kültür durumuna 
düşer ve böyle bir kültür çevresinde insanlar belki 
çok özgür olabilir; ama düşünce istiklalinden mah
rumdurlar. 

Muhterem milletvekilleri, bildiğiniz gibi önce as
rileşmek adı altında başlayan, sonra Avrupalılaşmak, 
Batılılaşmak gibi isimlerden geçen, bugün ismi çağ
daşlaşmak olan bu kendinden kaçış, güvensizlik, mi
rasını reddetme hareketi hakkında Üstat Cemil Meriç' 
ten bir pasaj okumak istiyorum: «Batılılaşma miti es
kiyince» diyor Üstat «Yeni bir yalan çıktı sahneye... 
Daha doğrusu aynı nazenin taze bir makyajla arzı 
endam etti. Çağdaşlaşmak Avrupa'nın bir ihraç me
tal kokain gibi, LSD gibi... Şuuru felç eden bir zehir. 
Çağdaşlık ithamı, itirafların en alçakçası, en abesi, 
Aynı çağda muhtelif çağlar vardır. Çağdaşlaşmak ne
den Hıristiyan Batının putlanna prestij etmek olsun? 

Bu, kendi derisinden çıkmak, kendi mukaddesle
rini inkâr etmek ve peşin peşin köleliğe razı olmak de
ğil mi? Biz, apayrı bir medeniyetin çocuklarıyız; ya
bancı bir medeniyetin, bambaşka ölçüleri olan, çok 
daha eski, çok daha asil, çok daha insanca bir mede
niyetin. Bir başka medeniyetin başka medeniyete is
tihsale edemeyeceği ise, Danhlevsky'den beri bir ka-
ziyei muhkeme.» 

Muhterem üyeler, inancını kaybetmiş olan ay
dınlarımız, kendinden, mukaddeslerinden, milli olan 
her şeyden kaçıyordu. Bu kaçış ona ruh istiklalini 
kaybettirdi. Yani insani ve milli şahsiyetini. Yeryü
zünün bütün problemleri, korkuları, ıstırapları, sıkın
tıları, meşakkatleri karşısında onu ayakta tutan, onu 
cesur ve atak kılan, onu meseleler karşısında mağ
lup edip, köleleştimıeyen, tarihi misyonunu unuttur
mayan ruh gücünü çökertti; nizamı âlem peşinde olan 
dev cüceleşti. Bu kaçışla Batıyla karşılaştı. O zaman
lar Batı kapitalizmi, mektepler, mürebbiyeler, mason 
locaları, Osmanlı Bankası ve Beyoğlunu zevk pana
yırına çeviren şuh kadınlarıyla büyük taarruzunday-
dı kültürümüze karşı. Aydınlarımız bu zevk ve şöh
ret âlemine çağırılırken, şairimizin ifadesiyle, kendi
lerinden azıcık ihanet isteniyordu. Davet edilen bu 
yoldan Batının hayat üslubuyla birlikte düşüncesiyle 
de karşılaştık. O devrede Avrupa pozr£ivist düşünce
nin en heyecanlı zamanlarını yaşamaktaydı. Madde 
ve kuvvet ilk tercüme edilen kitaplardan oldu. Böy
lece yaşama tarzında başlayan asrileşme, düşünce ha
yatinde materyalist bir çizgiye girdi. Avrupa kendi 
orijinal kültürü içinde pozitivist düşünceye gelmiş ol

du. Şahsiyetini korumuş olduğu için düşünce istik
lalini de muhafaza ediyordu. Bu durumda sanatta 
da, düşüncede de yaratıcılığım kaybetmeden gelişme
sini sürdürdü ve o merhalesini geride bıraktı. Bizim 
sayın aydınlarımız, daha önce ifade ettiğim gibi dü
şüncede, sanatta yaşama tarzında karşılaştıkları bu 
yeni durumları kendi milli ölçüleri ile kavrayıp yo-
rumlayamadılar, değerlendiremediler. Kendi dünyala
rında milli kültürlerinde bu yeni şeylerin yerini bula
madılar, bir nizam içine yerleşiiremedller. Batılı ola
madıkları, Avrupa küliüründe şahsiyetlerini bulma
dıkları için de o kültürün ölçüleriyle bu yeni durum
ları değerlendiremediîer. Esasen buna imkân da yok
tu. 

Değerli milletvekilleri, kendi düşünce ve hayat ni
zamı içinde kavrayamadığı, yorumlayamadığı olay, 
tavır ve fikirler karşısında insan ya inkâr eder yakut
ta hayran olur ve inanır. Bizde de aynı şeyler oldu. 
Hayatiyetini, heyacamnı kaybetmiş de olsa kendi kül
türüne, nizamına sadık olan ama onu yorumlama im
kânından mahrum olan halk kesimi inkâr etti; «Gâ
vur işidir» deyip kabuğuna çekildi. Bu alkışlanacak 
bir tutumdur. Ve Gökaîp'ın da işaret ettr'ği gibi, mil
li bünyedeki sağlamlığı gösterir. Ama aydınlarımız, 
medreselerden veya üniversitelerden yetişen o öncü
lerimiz; hayran kaldılar, teslim oldular, inandılar. 
Esasen inancını kaybetmiş olanlar bir şeylere bağlan
mak zorundaydılar. Bilmediler ki, sadece mukaddes
lere inanılır ve !bu inançla ruh istiklali kazanılır. İlim 
bir inanç mevzuu değildir, gaye değildir, mukaddes
lerin, ülkülerin enirine verilmek gereken bir vasıta-
dv>:, imkândır, metotdur. Aydınlarımız batıda karşı
laştıkları ilmi ve estetik düşünceleri kavrayıp kulla
nacağına, onlara inandılar. 

Daha önce söylediklerimize ilaveten ilmi veya es
tetik her düşünceye inanan aydınlarımız tabii ki, de
ğerlendirme, yorumlama, kritik etme ve yenilemek 
güçlerini kaybettiler. Yani düşünce istiklallerim kay
bederek Avrupa'nın mukallidi ve kölesi oldular. 

Ne sanatta ne ilimde tercümelerden ve basit tak
litlerden öte, Avrupa kültürüne de bir ilavede bulu
namadılar; üslupsuz; şahsiyetsiz bir seviyesizlikte yoz-
iaştılar ve yobazlaştılar. Gerçek ilim adamı, sanat 
adamı olamadılar. İlmin veya sanatın müminleri ol
dular. Ve kendileri gibi inanmadığı için de halkı yo
bazlıkla, mültecilikle, gerilikle suçladılar; halk da on
ları gâvurlaşmakla itham etti. Çile şairi bu aydınla
rımız için, «Sen» diyor, «Ruh bağırsaklarındaki in
kıbazı itfaiye hortumlarının sökemeyeceği ve kafasın-
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daki sertliği şahmerdanların taramayacağı yirminci 
asıi' yobazısın.» 

Muhterem milletvekilleri, 
îkiyüz yıldır aydınlarımız hep özgürlük naraları 

atarlar. Özgürlük denen kavramın muhtevasını Avru
pa kültürü tayin etmişti ve bizim devlet hayatımıza, 
kültür hayatımıza, siyasetimize, herşeyimize bu kav
ramı teme! yapmamıza yardım etti. Bu çatı altında 
atılan özgürlük nutuklarının dinlememiş okluklarıma 
da bilebiliyorum. Neyin özgürlüğü? Hiç soran oldu 
mu, kim adına özgürlük? Avrupanm fikirde, sanatta, 
siyasette, ekonomide sürdürdüğü korkunç emperyali
zmi adına özgürlük; iyisiyle, kötüsüyle, çirkiniyle, gü-
zeliyle herşeyiyle onları ithal etme, yayma, hâkim 
kıîma ve kendimizi tahrip etme özgürlüğü... Ve bir 
türlü bitmek bilmiyor bu özgürlük feryadı... Şimdi 
de Marks adına, Rus adına, Kızıl Çin adına özgürlük. 
Devleti yıkma özgürlüğü, devlet malını talan etme 
özgürlüğü, vurgunculuklar, ahlâksızlıklar, düşman 
ideolojilere yataklık etme, ekonomilere yataklık et
me özgürlüğü, seks özgürlüğü, açık pazar olma öz
gürlüğü tek kelime ile. Ve neticede bir türlü özgür-
Ieşemiyor millet... 

Oysa bizim milli kültürümüzde Devletin de, siya
setin de dayandığı temel, adalet kavramıdır. Ve bi
zim kültürümüzde bu kavram insan şahsiyetinin ge
lişmesi için bugünkü anlayış seviyesinin üstünde bir 
sosyal muhtevalı hürriyeti de ihtiva eder. Ama bu 
kavram bugün unutulmuş ve mahkeme kararlarına 
hapsedilmiştir. 

Düşünce istiklalinden, ruh ve şahsiyet istiklalin
den bahseden yok. Köleleşen ruhlar, kelepçelenmiş 
zihinler için özgürlük şarkılarımız bitmek bilmiyor... 

işte biz, Milliyetçi Hareket, Türk Kültürünün, 
Türk insanının ruh ve zihin istiklalinin davasını gü
düyor. Güçlü olmanın, mutlu olmanın ve insanlığa 
üstün çağdaş değerler sunabilmenin şartı budur. Bu
nun için; «Titre ve kendine dön» diyen sesimizi du
yurmak istiyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, dağdaki çobandan, kol-
tuğundaki bakana kadar bu sesi duyurmaya çalışıyo
ruz, ve başaracağız. Hiç bir ferdîmizin, bir başka mil
letin kültür kölesi, başka milletlerin maddi ve mane
vi menfaatlerinin ajanı olmasına rızamız yoktur. Ve 
bunu gerçekleştirmekte devletimize, Kültür Bakanlı
ğına çok büyük görevler düşmektedir dîye düşünür
ken, sayın Kültür Bakanının beyanatını okudum. 
Doğrusunu isterseniz canım sıkıldı. Bizim Erzurum' 
da bir söz vardır; «Değirmen sele gitmiş, değirmenci 

şıkşığım arıyor» derler. Bir an, benim milletimin, 
devletimin, kültür bakam böyle düşündüğüne göre, 
bizim değirmen sele gitmiş diye düşündüm. Ama bir 
an böyle düşündüm ve sonra rahatladım. İkiyüz yıl
dır böyle düşünen nice bakanlar geldi geçti, değil 
ümidimizi milletimizde yaşayan cevheri öMüremedi-
ler dedim. Sonra kütüphaneye gittim; CHP sözcüle
rinin geçmiş yıllardaki Kültür Bakanlığı bütçesi üze
rine yapmış olduklan konuşmaları okudum. Daha 
da rahatladım. Üslupları, ele alışları belki farkh ama, 
hepsi milli kültürden bahsediyor ve Kültür Bakanlı
ğına düşen görevlerin çokluğundan, ağırlığından söz 
ediyorlardı. Bir CHP sözcüsü «Devlet, toplumca be
nimsenmiş belirli bir temel görüş ve başka bir deyiş
le kültür politikası çerçevesinde ulaşılması gereken 
hedeflere yönelmede özendirici, yönlendirici, imkân 
sağlayıcı ve koruyucu olmak zorundadır.» diyor ve 
Kültür Bakanlığının fonksiyonlarını ifade yetersizli
ğinden yakınarak; «Milli ve çağdaş bir kültür politi
kasının takibini, yaratılacak değerlerin bütün insan-
lanmızca yaşanmasının sağlanmasını» istiyor. Bir baş
ka yıldaki CHP sözcüsü, hassasiyetine gerçekten hay
ran olduğum bir anlayışla Kültür Bakanlığının İmar 
îskân ve Bayındırlık bakanlıklarında heyetler bulun
durarak yapılacak projelerde Türk mimari üslubu
nun hâkim kılınmasının ve geliştirilmesinin sağlanma
sını istiyor; yürekten alkışlanın. 

Muhterem milletvekilleri, biliyorsunuz Sayın Ba
kan, bazı «aşama» hırdan sonra Kültür Bakanlığını 
ortadan kaldıracağını beyan buyurdular. Acaba uzun 
cümleli bir sürçü lisan mıdır diye bekledim; ama ha
yır, düşüncesini teyid ederek, kültürel gelişmeyi, kur
mayı düşündüğü bazı özerk kuruluşlara terk etmeyi 
ve böylece de Bakanlığı lağvedeceğini tekrar ettiler. 

Nitekim bakanlıktaki, milli kültür araştırmaları 
ile ilgili komisyonlan lağvettiğini sonradan öğren
dim. Bu düşünceyi neresinden tutacağımı bilemiyo
rum... 

Önce şöyle bir soru sorayım: Sayın Bakan, bir 
hükümet üyesi olarak Anayasayı okumak fırsatını hiç 
bulabildiniz mi? Anayasanın 129 ncu maddesi; «Kül
türel kalkınma plana bağlanır dediğini» biliyor mu
sunuz? 

Düşüncelerinizdeki Anayasaya aykınlığı düzelte
ceğinizi ümit ederek ve izninizle, Cumhuriyet hükü
metinin bir bakam olarak buna mecbur olduğunuzu 
hatırlatarak burayı geçiyorum. 

Yukarıdan beri yabancı milletlerin emperyaliz
minden bahsettim ve bu açıklamaların ışığında yeri
nizi lütfen siz tayin ediniz, 
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Yazılarınızdan tanıdığını kadarıyla; tarihi ve içti
mai oluşlarda, iktisadi faktörlere büyük değer veren 
bir düşünce yapınız var. Ve sanırım, ekonomik ba
ğımsızlığımızı hararetle savunursunuz. Marks'ın, 
«Üst yapı kurumlan» dediği, kültürün manevi unsur
larının iktisadi yapı üzerindeki tesirlerini hiç düşün
dünüz mü? Yaşama biçimlerinin, tüketim tarzlannm 
ekonomi üzerindeki tesirlerini mutlaka bilirsiniz; 
Amerikan çikleti çiğneyen insanlar bunu kendileri 
yapamıyorlarsa Amerika'dan satın alırlar. Uçakla se
yahat eden, fotoğraf makinesini hayatına sokmuş 
olan insanlar bunları yapamıyorlarsa dışarıdan alır
lar; fabrikasını kuruyorlarsa, belki hammaddesini, 
belki teknolojisini dışandan satın almak zorundadır
lar. Bizim Genel Başkanımızın kısa ifadesiyle; «Batı
lı gibi tüketip, doğulu gibi üretmek» ekonomiyi dışa 
bağımlı kılar. 

Bu gerçeği biliyorsanız, sırf ekonominin bağımsız
lığı uğruna olsun devletin kültür hayatıyla ilgilenme
sini islemez misiniz? 

Şöyle bir soru da sorabilirim: Kültür hayatından 
devletin elini çekmekte, onu beynelmilel kapitalist 
güçlerin, paralı güçlerin hâkimiyetine terketmiş ol
muyor musunuz? (MHP sıralanndan alkışlar). 

Muhterem milletvekilleri, müsaade ederseniz bir 
soru da Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımın tü
müne birden sormak istiyorum : Geçen yıllarda Kül
tür Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşan grup sözcüle
riniz sizin partilileriniz değil miydi? Yoksa parti her 
sene fikir mi değiştiriyor ve eğer böyle ise bu süra
te nasıl ayak uydurabildiğinizi doğrusu anlayamıyo
rum. (CHP sıralanndan, «Allah allah, anlarsın» ses
leri). 

Değerli milletvekilleri, bu bütçede dil hakkında 
hiç bîr şey söylemeden geçmem mümkün değil. Dil, 
kültür muhtevalannı, kavrayışlanm taşıyan ve bütün 
nesiller arasındaki kültür irtibatını kuran bir vasıta, 
aynı zamanda kültürün bir unsurudur. Milli kültürün 
zaman içindeki kavrayıştan yenilendikçe, muhtevası 
ta/elendikçe, kelimeler de muhtevaya göre mana is
tihalelerine uğrarlar. Eğer kültür yeni bir kavrayış, 
bir muhteva kazanmışsa, kendi tabii seyri içerisinde 
onu taşıyacak bir kelimeyi de bulur. Edebiyat, sa
nat, fikir hareketleri esas itibariyle kelime yapmaz
lar. Ama bu çalışmalar yaratıcı olur, kültüre yeni 
kavrayış ve muhtevalar kazandınrsa bunu taşıyacak 
kelimede kazanılmış olur. 

Eğer milleti kendisine yabancılaştırmak istiyorsa
nız ve onu bir başka kültüre köle etmek istiyorsanız, 

yaşayan kelimeleri atın ve yerine yeni kelimeleri uy
durun. 

AYHAN ALTUĞ (İstanbul) — Halkın özünden 
geliyor o, uydurulmaz. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Gramere uy
gun olsun veya olmasın. Çünkü, eski kelimeyi atmak
la sadece bir lâfız kaybolmuyor, onun taşıdığı kül
türel muhteva ve milli kavrayış biçimi de atılmış olu
yor. Böylece uydurduğunuz kelimeye, dilediğiniz ya
bancı kültürün muhtevasını ve kavrayış biçimini ka
zandırabilirsiniz. 

Sanatçılarınız, edebiyatçılannız, düşünürleriniz 
varsa ve bu işlerle uğraşıyorlarsa meseleniz daha da 
kolaylaşır. 

Aziz arkadaşlanm, Türkiye'de dil üzerinde oyna
nan oyunun özü budur. 2 000 yıllık kültürümüzü yık
mak, Türk milletine yabancı kültürleri hâkim kıl
mak için, bu kültürlere ajanlık etmek için bu tezgâh 
kurulmuştur. Bunu uydurmacılığın babası Nurallah 
Ataç açıkça ifade etmiştir... 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Resmi dili Uy
gurca mı, Göktürkçe mi yapacağız? 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — «Ben aslın
da, Latincenin kültür dili olarak kabul edilmesini is
terim, ancak buna imkân görmediğim için uydurma
cılık yolunu tercih ediyorum» demiştir. 

BAjŞKAN — Sayın Kösoğlu, iki dakikanız kal
mıştır, rica ediyorum lütfen. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Biraz daha 
ilave... 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen. 
NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Muhterem 

milletvekilleri, lütfen düşünmenizi istiyorum. Enter
nasyonalci olarak, Batıcı olarak, yahut Rusçu veya 
Cinci olarak veya herhangi bir sebeple milliyetçilik 
düşüncesine karşı olan insanlar, dilde neden böyle 
bir aşın milliyetçiliğin kavgasını yapıyorlar, neden 
dilde ırkçılık yapıyorlar, bunu düşünmenizi istiyorum. 
(MHP sıralanndan, «Bravo» sesleri). Mesele, benim 
meselem değildir, mesele Milliyetçi Hareket Partisi
nin meselesi değildir, mesele birkaç şahsın meselesi 
değildir. Gerçekten haklı üsluplarda da söylesek, ken
di varlığımızı, kültürdeki varlığımızı, ekonomik istik
lalimize varıncaya kadar millet olarak varhğımızı 
muhafaza etmenin, istiklalimizi muhafaza etmenin 
bir zaruretidir bu. Kendi dilimizi konuşmak zorun
dayız, kendi dilimizi gelecek nesillere aktarmak zo
rundayız. Uydurmakla ve uydurduğumuz kelimelere 
kendi milletimizin 2 000 yıllık kavrayışlanm terk etti
rip, yabancı kültürleri, bugün Avrupa'dan, yann As-
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ya'dan, yann bilmem ne beladan kültür muhtevaları
nı aktarmakla kendimize hizmet etmiş olmayacağız, 
bunun partimle ilgisi yoktur, milletimin meselesidir. 

Düşünmenizi istiyorum, dilde sadeleşme hareketi -
tasvip edelim veya etmeyelim •- milliyetçilik düşünce
sini ortaya atan insanlarla başlamıştır. Ve Arap, 
Acem dillerinin tasallutundan Türkçeyi kurtarmak 
için başlamıştır. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Tasallut diyor
sun, sen daha o dilin tasallutundan kurtulamamış
sın. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Milliyetçilik 
düşüncesi ile birlikte dilde sadeleşme hareketi yürü
müştür aziz arkadaşlarım ve Ömer Seyfettin'lerin, 
Falih Rıfkı'jarın, Peyami Safa'Iarın dili bugünümüze 
gelmiştir. (CHP sıralarından, «Aferin, aferin» sesle
ri, MHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Kösoğlu, lütfen tamamlayınız 
efendim lütfen. 

NEVZAT KÖSOĞLU (Devamla) — Ancak, bir 
milliyetçilik düşüncesinin ve duygusunun tezahürü 
olarak çıkan dilde sadeleşme hareketleri* bugün -
hangi tarafta olursanız olun - çok açık bir şekilde or
tadadır ki, milliyetçilik düşüncesini * şu veya bu se
beple, haklı veya haksız a benimsemeyen insanların 
elindedir. Niçin? Ben dilde milliyetçiliği savunabili
rim, ben taa Orkun Kitabelerine, Çağatay lehçesine 
kadar inerek ordan aldığım kelimelerle bugünkü 
Türkçeyi yenilemeyi düşünübeiirim. Ben milliyetçi
yim, Türkçüyüm, ama.. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — O milliyetçilik 
değil ırkçılıktır. 

NEVZAT KÖSOĞU (Devamla) — ... milliyetçi
liği reddeden, Türkçülüğü reddedenler, neden dilde 
ırkçılık yapıyorlar? Bunu düşünmenizi istiyorum ve 
saygılarımı sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kösoğlu. 
Milli Selamet Partisi Grupu adına Sayın Hasan 

Seyithanoğlu. Buyurun. 
Sayın Seyithanoğlu, konuşma süreniz 20 dakika

dır. 
MSP GRUPU ADINA HASAN SEYİTHANOĞ

LU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; 

Milli Selamet Partisinin Kültür Bakanlığı Bütçe
si ile ilgili olarak görüşlerini belirtmek üzere huzur
larınızdayım. 

Kültür millidir. 
Bir milletin, tarih içerisinde geliştirdiği kendine 

mahsus bir yaşama biçimini belirler. İnançlar, geçir

diği tarihi serüven, milletlerarası ilişkiler, bir milletin 
kültür varlığının oluşmasını sağlayan başlıca etken
ler olmuştur. Her millet yaşadığı özel bir tarihi serü
ven sonunda özel kabiliyetlerinin geliştirdiği ayrı ha
yat tarzı edinir. Onun örf, âdet, sanat, edebiyat, 
folklor, müzik varlığı kültürünün birer unsurlarıdır. 

Bu bakımdan kültüre, her ulusun kendine özgü 
inanış, sanat ve fikir hazinesi denebilir. Bunlarsa her 
ulusun yaşama biçimini düzenlemiş olan unsurlardır. 

Yani kültür: Her ulusun atalarından devraldığı 
özel manevi ve maddi değerler topluluğudur. Kültü
rü oluşturan bu unsurlar her milletin eşya ve olayla
ra getirdiği ayrı bakış ve yorumları ihtiva ettiği için 
tamamen millidir. 

Uygarhk: Farkh kültür dünyaları olan topluluk
ların hep birlikte geliştirdiği genel ve temel öğeleri 
ihtiva etmesi bakımından evrensel olduğu halde; kül
tür daha çok ulusal bir karakter taşır. Her ulusun 
kültürü kendi içinde çelişmesiz bir bütünlük göste
rir. Her millet kültürünü oluşturan unsurların, birbi
rine bağlı ve dayalı olarak hatta bu unsurları yekdi
ğerini tamamlayan ve yorumlayan unsurlar olarak 
geliştirmiştir, öyleki, onun inanışı ile dili arasında 
Edebiyatı ile örfü, müziği, mimarisi ve diğer süsle
me sanatları arasında derin ve köklü, gizli ve açık 
bir işbirliği vardır. 

Her millet, bir ayn kültürü ve her kültür de bir 
ayn milleti belirlemiştir. 

Kültür bir milletin hayatında sürekli olarak var 
olan yaşayan ve gelişen bir varlıktır. Bu bakımdan 
kültürün ölümü milletin ölümü ile veya milletin ölü
mü kültürün ölümü ile eş anlamlıdır. 

Sürekli bir akım içinde olan kültürü; dondurmak 
ve durdurmak aslında imkânsızdır. Ona yapılan de
ğiştirici müdahaleler, onu dejenerasyona götürür. Ül
kenin kültür hayatına başka bir kültür teklifi ile yö
nelmek o kültürü yozlaşmaya, tükenmeye itelemektir. 
Bir kültür başka bir kültür dünyası ile yüz yüze gele
bilir. Onunla bazı alışverişlerde bulunabilir, aldıkla
rını kendi bünyesi içinde eriterek kendisine yararlı 
hale dönüştürerek canlılığım artırabilir ve gelişmesi
ni renklendirebilir. Bu bir kültür dünyası için tabii 
bir alış veriş demektir. Bunda bir zorlama, yapaylık 
söz konusu değildir. Olağan bir birleşme ve gelişme 
gözüyle bakılır buna. 

Ama bir kültürü veya onu oluşturan herhangi bir 
unsuru mesela; Edebiyatım veya müziğini değiştirme
ye yönelmek, ona tabii olmayan bir müdahale de
mektir. 
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Bir kültür kendisine tabi olmayan böyle müdaha
leleri ya reddeder, ya da kendi içine sokmaz. Veya-
hutta onun saldırısı karşısında yer yer yenilgiye uğ
rar. 

Hele bizzat Devlet aracılığı ile bir müdahaleye uğ
ramışsa onun ibu yenilgiye uğraması daha kesin bir 
ihtimal belirtil1. Ve daha acı olur. 

Oysa devlet; 
Ülkesinin kültürünü yabancı işgallerden korumak 

ve kurtarmak yükü altındadır. Oysa Devlet; 
Ülkesinin kültürünü kendi esasları içinde geliştir

meye, yardımcı olmaya memur bir kurumdur. Çün
kü devletin varlık hikmeti bu kültür hazinelerinin 
ayakta kalması ile mümkündür. 

Eğer devlet yabancılaşmamışsa milletinin kültür 
varlığım diri tutmak onun yozlaşmasına izin verme
mek, bir başka kültüre yenik düşürmemek görevi ile 
yükümlüdür. 

Sayın arkadaşlar, 
Ülkemizin kültür hayatı belki iki yüz yıldır ken

disine resmi kurumların sahiplik görevini gereği gibi 
yerine getirmediği bir derin ihmalin karşısında bıra
kılmıştır. Hatta zaman zaman bu ihmal birer ihanet 
boyutuna ulaşmıştır denebilir. 

Batıya açılmamızdaki yanlış yöntemler ve ters uy
gulamalar kültür hayatımızı bir bunalımın içine at
mıştır. Şüphesiz kendi özel kültür birikimimiz haya
tımızdan kopup kaybolmadı. O bizi ve biz onu tama
men terketmedik. Ama biz de, o da bu bunalımı en 
yoğun biçimde yaşadı. Kültür temellerimiz sökülme
di, sökülmedi ama bir zelzeleye uğramıştır. 

Özellikle Anadolu insanı onu bir kutsal emanet 
gibi bağrında, ruhunda yaşatmaya devam etti. İnanç
larından, diline, ahlakına, örfüne, folkloruna kadar 
onu yaşadı, onu korudu. 

Bu nokta da biz, Anadolu insanını aydınından çok 
daha fazla bu kültür birikimini koruyan ve yaşayan 
bir varhk olarak görüyoruz. Bu yanıyla ne kadar bi
linçlidir, halkımız bizim. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). 

Onun bu ulusal varlığım canevinde yaşatmasını 
bir tutuculuk, gericilik diye anlayan ve yorumlaşan 
anlayış ne kadar da zavallıdır. 

Tabii ki, en azından zavallıdır. 

Aydınının düştüğü açmaza, uğradığı yanılgıya düş
meyen, halkın bu soylu bilincinin karşısında ayağa 
kalkmayan, onu selamlamayan aydını en azından za
vallı saymak mevkiindeyiz. 

Aydın kesimlerimizin yenik düştüğü kültür emper
yalizmine, belki bilgi ile değil ama, onu da aşan 
soylu bir sağ duyuyla ve bu sağ duyuya bağlı bilinçle 
karşı duran bir millet ne ulvidir. 

Sayın milletvekilleri, 
Biz işte bu bilinçle kuşanmış bir Kültür Bakanlığı 

görmenin hasreti ve iştiyakı içerisindeyiz. Ve ne acı
dır ki, ne şimdiki Kültür Bakanlığında ve ne de yakın 
zamanlara kadar bünyesinde bulunduğu Milli Eğitim 
Bakanlığında bu bakış açışım ve bilincini görebilmiş 
değiliz. 

Şimdiki Kültür Bakanlığını bu anlayışı kucakla
mış ve yüklenmiş görmekten özellikle çok uzaktayız. 
Onu bu bilinç ve anlayışa yaklaşır gördüğümüz za
man kendilerinki ilk destekleyicisi olacağımızı da bu
rada açıkça belirtmek isteriz. 

Sayın arkadaşlar, 
Bütün bu söylediklerimizle birlikte Kültür Bakan

lığını, birde aktualitede bekleyen bir çok konular 
vardır. 

Aslında bu konular, gerçekten de çözümü hiç de 
zor olmayan konulardır. 

Biraz ciddi bir yaklaşım, kararlılık ve çaba sonun
da çözümü mümkün olan konulardır bunlar. 

Fakat, nedense bu tür ve çaptaki meselelerin çö
zümünde bile, gerekli olan gayreti bulamamanın ta
lihsizliği ile karşı karşıyayız. Sıradan Devlet adamla
rının bile çözümlemeye gücünün yeteceği öyle konu
lara rastlamışadır ki, halledilmeden bir tarafta ka-
Iıvermiştir. 

Şimdi aktualitede var olan bazı problemlerine do
kunalım, Kültür Bakanlığımızın. 

Baştan beri yaptığımız açıklamalar aydınlığında 
Kültür Bakanlığının Opera ve Bale gibi bir kuruluşa 
ne nispette gerek duyacağı tartışılmalıdır. Aynı şeyi 
Devlet Konservatuvan ve Orkestrası içinde söylemek 
mümkündür. 

Kültürün ne olup, ne olmadığı konusunda yaptı
ğımız açıklamalardan sonra, adı geçen kuruluşların 
ne ölçüde gerekli, olup olmadığım tartışmamız gerek
mez mi? 

Batı müziğine, opera ve balesine bir aydın olarak 
ilgi duymak olağandır. Hatta gerekli görülebilir. Ama 
bunların Türk Hükümetinin bir Kültür Bakanlı
ğı hizmeti sırasına sokulup sokulamaması gündeme 
getirilmemeli midir? Batı Kültürünün uzantısı olan 
bu müzik ve balenin kendi müzik ve folklorumuzdan 
çok daha öne alınmış olmasını niçin tartışmıyoruz? 
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Ben müziğimin ve folklorumun büyüklüğüne ina
nıyorum. Ve batıdaki benzerlerinden geri olduğunu 
kabul etmem. 

Doğrusu da budur. 
Sorarım? Hangi batı ülkesinde Devlet himayesin

de yürüyen bir Türk müziği konservatuvan ve folkloru 
vardır. Niçin konuya bu yaklaşım Ue bakmıyoruz? 

Geçtik Batının bizim sanatlarımızı önemsemesin
den, ya kendi Kültür Bakanlığımızın bu konudaki ih
mallerine ne buyrulur. 

Türk musikîsi konservatuvan, 3 nci yaşındadır. 
Yarım asırlık bir ihmalden sonra kurulan bu derme 
çatma kuruluş bir yanda dururken, her yıl bütçeden 
milyonlarca liranın Devlet Konservatuvanna Opera ve 
Balesine ayrılması makul müdür? 

Bir avuç azınlığın dinleme ve seyir zevkini tatmin 
etmek uğruna, kalkınma sancılan çeken bu milletin 
milyonlarını ayırmak tartışılmamalı mı? 

Kültür emperyalizminin başka bir şey mi olduğu
nu zannediyoruz? 

Türk müziği yarım yüzyıllık ihmal ve okulsuzluk 
içerisinde sürünürken, yozlaşırken ne menem şeydir 
bu Batının sanatına kucak açmak? 

Uygarlığımızın mimari kahntdan toprak altında 
çüriirken, veya toprak üstünde bakımsızlıktan harap 
olup giderken, Yunan ve Bizans kalıntılarına bu den
li sahip çıkmanın şehveti ne ile yorumlanır. 

Harran medreselerinin tabu afetlere terkedihnesi 
karşısında kimbilir, Yunan tannlan ne kadar mutlu 
olmuşlardır. 

Selçuklu eserleri, Osmanlı eserleri, Koca Sinan'ın, 
Davut Ağanın, Mehmet Ağanın mekâna çaktığı abi
deler birer teselliden bile yoksun bırakılmışlardır. 

İtriler, Dede Efendiler, Şakir Ağalar, Hacı Arif 
Beyler, Devlet Opera ve Balesinin diri tuttuğu batılı 
meslektaşları karşısında kimbilir ne kadar öksüz ve 
mahcupturlar. 

Hat, tezhip, minyatür sanatımızın ustalarım han
gi Kültür Bakanlığı himaye etmek ve yaşatmak gö
revindedir. 

Kütüphaneler dolusu temel eserlerimizi günümü
zün insanına yeniden ulaştırmak kimin vazifesi ol
malıdır? 

Ülkemizin perde ve sahne sanatım bir disipline 
bağlayarak geliştirmek desteklemek Kültür Bakanlığı
nın işi olmamalı mıdır? 

Türk sinemacılığı bir stüdyodan yoksundur. Türk 
sineması kaliteli yapımına Kültür Bakanlığından des
tek görmeyecek midir? 

Türk sinemacılığının bir çok çözüm bekleyen te
mel sorunları bir yanda dururken, konuyu yalnız san
sür uygulamak veya sansürü kaldırmak alanına çek
meyi biz gayri ciddi bir yaklaşım bir oyalama takti
ği olarak görürüz. 

Müstelıceniyete prim vererek sinemacılığımızın 
problemlerini hallediyor rolü oynamayı biz çok çir
kin buluyoruz. 

Arkadaşlar, Türk sinemasındaki müstehcenlik fur
yası ciddi sinema adamlarımızın tümünü rahatsız 
eden bir boyuta ulaşmışken, kalkıp bu konuyu bir öz
gürlük imajı biçiminde sunmak, sanatın özüne ters 
düşen bir ciddiyetsizliktir. 

Devlet tiyatrolanmızm, yerli kültüre hizmet eden, 
halkımızın estetik kaygılannı karşılayan, onu bir kül
tür alanına çeken bir hizmet içinde olduğunu kim id
dia^ edebilir? 

Biz, devlet tiyatrolarını kültür emperyalizminin 
ardına kadar açık bulduğu bir kapı olarak görmek 
istemiyoruz. Devletten aldığı milyonlarca lira ile bir 
avuç azınlığı tatmin eden, oyalayan bir devlet kuru
luşuna bizim tahammülümüz yoktur. Bizzat Kültür 
Bakanlığının basmış bulunduğu Necip Fazıl Kısakü-
rek'in eserlerini bile oynamamakta direnen bu dik-
başh dukalığı Kültür Bakanlığı hizaya getiremeyecek 
midir? 

Onbinlerce cilt eser, bakımsızhktan rutubetli raf
larda çürürlerken, onlan koruyacak uzman ve para 
imkânından yoksun olarak kıvranırken, Devlet Ope
ra ve Bale ve tiyatrolann milyonlarca liralık zararını 
daha nice bir kapatmaya devam edecektir? 

Kültürümüzü bağrında yaşatan kütüphanelerimi
zin, maruz kaldığı ilgisizlik daha ne kadar devam 
edecektir? Beş yıldır yeni binası tamamlanmayan, es
ki bir binada hâlâ bir sığıntı gibi bulunan, yeni çı
kan kitaptan koruyacak bir depodan, mikrofilm ve 
fotokopi makineleri gibi basit araçlardan bile yok
sun bulunan bir başka milli kütüphane var mıdır 
Dünyada? 

Sayın Kültür Bakanlığından hiç olmazsa bu konu-
lann çözümünde bir çabaya koyulmasını beklediğimi
zi belirtmek isterim. 

Milli Selamet Partisinin kültür anlayışı ve politi
kası ile ancak çözümlenebileceğine inandığımız bu 
konuyu, bu Hükümetin ve bu Kültür Bakanlığının 
ne nispette çözebileceğini elbette zaman gösterecek
tir. 

Kültür Bakanlığımızın bütçesinin bu millete ha
yırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, hepinizi saygı 
ile selamlanın. (MSP sıralarından alkışlar). 
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BAŞKAN — Sayın Seyithanoğlu, teşekkür ede
rim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Burhan 
Garip Şavlı, buyurun efendim. (CHP sıralarından al
kışlar). 

Sayın Garip Şavlı, konuşma süreniz 20 dakika
dır efendim, buyurun. 

CHP GRUPU ADINA BURHAN GARİP ŞAV
LI (Muş) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Kültür Bakanlığının 1978 yılı bütçesi üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüşlerini suna
cağım. Görüşlerimize geçmeden önce kısaca bir husu
su belirtmek istiyorum : 

Tarih, kültür, mukaddesler, millet, milliyetçilik, 
din, dil, iman konularını yorumlayan bir partinin sa
yın sözcüsünden, sadece bazı cümleler sıralayaca
ğım : 

«Çağdaşlaşmak, neden Hıristiyan Batının putları
na hıristiyan batının putlarına perestij olsun.» 

Muhterem üyeler, «İnancını kaybetmiş olan ay
dınlarımız, kendinden, mukaddeslerinden, milli olan 
her şeyden kaçıyordu.» 

«Yorumlama imkânını kendinde bulamayan halk 
kesimi inkâr etti. Gâvur işidir deyip kabuğuna çekil
di. Bu alkışlanacak bir tutumdur. 

«Şimdi de Marx, Marx adına, Rus adına, kızıl 
cin adına özgürlük.» 

«Bunun için (titre ve kendine dön) diyen sesimi
zi duyurmak istiyoruz.» 

«Amerikan çikleti çiğneyen insanlar, bunu kendi
leri yapmıyorlarsa, Amerika'dan satın alırlar.» 

«Kültür hayatından devletin elini çekmekle, onu 
beynelmilel kapitalist güçlerin, paralı güçlerin hâki
miyetine terk etmiş olmayacak mıyız?» 

«Lütfen düşünmenizi istiyorum, enternasyonelci 
olarak, Batıcı olarak yahut Rusçu veya Cinci olarak 
milliyetçiliğe karşı olan bu insanlar.» 

Aslında «Amerikana» sözü de var burada, bunu 
nedense «Cinci» olarak değiştirdiler. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Yazılı metin
de «Amerikancı», bunu daha sonra «Cinci» olarak 
değiştiriyorlar. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Son bir 
cümle. 

«Sen diğer ruh bağırsaklarındaki inkıbazı, itfai
ye hortumlarının sökemeyeceği ve kafasındaki sertli
ği şahmerdanların taramayacağı 20 nci asır yobazı
sın.» Ve cümleler böylece sürüp gidiyor. 

Türk kültürü üzerinde söylenen sözlerden bazıla
rıdır bunlar. Sanırım yakınmaya, üzülmeye, şlikâyet 

etmeye hakkımız vardır. Ama sabırla dinlemeyi sür
düreceğiz. 

Aslında ozanın dediği gibi; «Şikâyet ettiğimiz 
kendi bahtımızdandır. Sana ey afeti devrizamane kim 
söyler?» Dilerdim ki, esas afeti devrizamane olan ki
şi, ünlü politikacı burada olsalardı ve ozandan nak
lettiğim bu dizeleri dinlemiş olsalardı. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, ülkemizin sos
yal, siyasal ve ekonomik alanlarda karşı karşıya bu
lunduğu ağır sorunlar, özellikle kültür politikamıza 
akılcı bir yöntemle eğilmemizi gerektirmektedir. Ulus
ça yaşamakta olduğumuz acı deneyimlerin bu sıkıntı
lar kesiminde sağlıklı yorumlara varmak, birleşmek, 
sanırız artık kaçınılmaz olmuştur. 

Çok partili demokratik düzenin gereği olarak sık 
sık değişen iktidarlarla, ulusal kültür politikamızın 
cumhuriyet ve devrimlerle belirlenmiş amacım değiş
tirmeye, saptırmaya kalkarsak ya da böylesi bir öz* 
îeme, bir özentiye kapılırsak kültür kargaşası yarat
mış oluruz. Oysa, toplumun d engeli! iği kültür öğele
ri arasında sürekli bir uyuşum kurulmasına bağhdır. 
Değişen iktidarlarla dalgalanan, zorlanan bir ulusal 
kültür anlayışı toplumun hem kendi özüyle, hem de 
kendi çağdaş dünya ile olan dengesini bozar. 

Sayın milletvekilleri, sözlük anlamı ölçüleriyle 
kültür; bir topluluğun tinsel, yani manevi özelliğini 
duyuş ve düşünüş birliğini meydana getiren gelenek 
halindeki her türlü yaşayış, düşünce ve sanat varlık
larının tümü demektir. 

Genel ölçüleriyle ve başka bir deyişle, kişioğlu-
nun doğaya kattığı yaratmaların tümüdür kültür. Öz
gürlük, dinamizm, süreklilik, ulusallık ve evrensellik 
kültürün temel nitelikleridir. Bu temel nitelikleri ve 
çağdaş kültür anlayışım benimseyememiş yönetimlerle 
kültür kaynakları giderek yoksullaşır, toplumda değer 
üretimi kısıtlanmış olur. Bu nedenle özdeksel, yani 
maddi kültür ürünlerimizi duyarlılıkla korumak ve 
değerlendirmek, tinsel kültür ürünlerimizde ise çağ
daş geçerliliği olan bir değere, bir düzeye ulaşmak 
kültür politikamızın amacı olmalıdır. 

Bu yolda yasal, siyasal ve sosyal tüm engeller 
kaldırılmalıdır. Bu kurumlaşma ile olur. Bu kurum
laşma bürokratik yapı içinde değil, özerk bir anlayış 
içinde yapılacak bir kurumlaşma olmalıdır. Çünkü, 
kültür - özellikle dikkatinizi çekerek söylemek isterim -
iktidarlar sorunu değil, devlet sorunudur. Devlet po-̂  
litikası sorunudur. 

Sayın milMvekiîleri, parti programımızda bu gö
rüşler şöyle belirlenmiştir : «Ne varki bir toplumun 
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güzel sanatlarda büyük atılımları yapabilmesi, evren-
seEeşebilecek ve geçerliliğim çağlar boyu sürdürebi
lecek yapıtları yaratabilmesi İçin, en güçlü destek Dev
letten, kuruluşlardan veya sayılı varlıklı kişilerden ge
len değil, halktan gelen destektir. O nedenle bir yan
dan sanatçının öznellik hakkı ve özgürlüğü korunur
ken, bir yandan da halkın sanata ilgisi, sanat beğe
nisi ve sanatı değerlendirme yeteneği geliştirilerek, sa
natçının öncelikle halk 'beğenisine ve desteğine 
güvenir ve dayanır duruma geleceği, ileri ölçüde ge
lişmiş bir kültür ve beğeni ortamı oluşturulmalıdır. 

Bunu sağlamak üzere, özerk bir kültür ve sanat 
kurumu kurulmalıdır. Devletin sanatla ve yazımla 
- yani edebiyatla - ilgisi, sanata ve yazıma desteği bü
yük ölçüde Ibu özerk kuruluş yöhı ile olmalı ve bu 
özerk kuruluş sanat ve kültür alanında eğitim ku
rumlarıyla, radyo ve televizyonla, yerel yönetimle ve 
ilgili tüm kuruluşlarıyla veya özel kuruluşlarla işbir
liği içinde bulunmalıdır. 

(Hükümet Programında belirtildiği gibi bu amaçla 
Anayasa ve demokrasi kuralları 'içinde, her türlü bas
kı ve yönlendirmeden uzak bir 'Devlet desteği sağ
lanmalıdır. Sanatta ve kültürde özgürlük ortamının 
tüm koşullan gerçekleştirilmelidir. 

Türk kültür ve sanatının kendi özellikleri içlinde 
gelişmesine ve dünyaya açılmasına, Devlet yardımcı 
olmalıdır. Devlet zengin kökleri (bulunan kültür ha
zinelerimizin gereğince değerlendirilmesine yönelik tüm 
çalışmaları da, ulusumuzun sanattaki ve kültürdeki 
çağdaş yaratıcılığını da bütün gücüyle destekleme
lidir-

Sayın miiletvekilîerti, çağdaş politikacı kültürel 
değerlerin yaratıcılanyla diyalog kurabilen politika
cıdır. Toplumu ileri götürmeyi amaçlayan bu sanat 
yaratıcıları, bu toplum farları, başka bir deyimle ge
leceğin bu toplumsal mimarları, aydınlık kafalı yö
neticilerle hep uyuşmaya hazır olmuş, destek olmuş
lardır. Tutucu yöneticiler, yani karanlıkçılar ise bun-

• larla sürekli zıtlaşmış ve sonunda 'bunların kalemlin
de, tablosunda, müziğinde tarihin çirkin yüzleri ola
rak belgelenmişlerdir. 

Napolyon, «Özgürlük, eşitlik, kardeşlik, sav» söz
leriyle; yani sloganlarıyla Avrupa sahnesine çıktığın
da, sanatçı Beethoven, bunu sevinçle selamlamış, 
Üçüncü Senfonisini ona ithaf etmişti; ama ardından 
Napolyon imparatorluğunu ilan edince Beethoven 
bu ithafı, «Bir kahramana» biçiminde değiştirmişti. 

IHitîer^n, Mussolini'nin, Franco'nun çirkin çehre
leri ise Koestler'de, Hemingvvay'de, Brecht'de ve da
ha nice çağdaş yazarda sitinmezlik kazanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, dünyamızda hızla gelişen kit
le haberleşme araçları, uluslararasındaki kültür etki
leşimini giderek geniş boyutlara vardırmaktadır. Böy
lece arkadaşlarımızın fazlaca sözünü ettikleri kültür 
emperyalizmi sorunu güncellik kazanmaktadır. 

Kültürün evrensel niteliği çağa açılmayı gerekti
rirken, kültürün ulusallık niteliği ise, toplumun özün
den kaynaklanmasını gerektirmektedir. Toplumun 
özünden, yaşamından, geleneğinden, tarihinden; yani 
halktan kaynaklanmayan bir kültür uğraşı ve yaratı-
şıyla çağdaş kültürü oluşturamazsınız, kültür ve sana
tımızın kendi özellikleri içlinde gelişmesine ve dünya
ya açılmasına yardımcı olamazsınız. 

Kültür emperyalizmini, ancak evrensel kültüre 
katkılar yapan bir ulusal kültür oluşumuyla, bir uhı^ 
sal kültür dinamizmiyle önlemeyebilirsiniz, dengeleye
bilirsiniz. 

Sayın milletvekilleri, bir yandan kültür emperya-
lizmjnden yakınacak, bir yandan çağdaş kültüre ka
panacaksınız, bir yandan milli kültür diyeceksiniz, 
bir yandan değişik kültür özlemleri içinde olacaksı
nız-

Özd ilinize, - özellikle işaret ediyorum - özezgİni-
ze, özdeğerlerSnize karşı çıkacaksınız; bu ohır mu? 
Bu konudaki düşüncelerimizi izin verirseniz bir ör-v 

nekîe açmak isteriz. Arkadaşlarımız dil konusuna 
özellikle değindiler. 

Bilindiği gibi dil, ulusu oluşturan temel öğeler
den biridir. Dillerini yitiren uluslar, özbenîiklerini de 
yitirirler. Bu nedenle ülkemizde Türkçenin arılaştınl-
ması yalnız bir dil sorunu değil, aynı zamanda anti-
emperyalist ulusçu bir siyasal tutumdu. 

Atatürk, bu gerçeği ülkesini ve bağımsızlığını ko
rumasını bilen ulusumuzun dilini de yabancı diller 
boyunduruğundan kurtarması gereğine değinerek vur
gulamıştı. Türkçenin özleşmesi ve arılaşması uğraş
ları, günümüze değin sürdürülmüştür. 

İlk kez 1924 Anayasasında «Türkiye Devletinin 
resmi dili Türkçedir» dendi, 1926'da okul program
larından Arapça ve Farsça öğretimi kaldırıldı, 1928'de 
yeni Alfabe kabul edildi, 1932'de Türk Dil Kurumu 
kuruldu, 1945 yılında Anayasa Türkçeleştirildi, Türk
çe sözcük oranının % 16'ya değin düştüğü bir Ös-
mamlıcadan, Türkçe sözcük oranının % 87'ye çıktığı 
günümüz Türkçesîne gelindi. 

Dil Devrimine gönül bağlayanlar, sürekli karşı
larında alaycıları buldular. «Okıil, öğrenci, Öğretmen, 
uçak, üçgen, paralelkenar» sözcükleriyle alay eden
ler, «mektep, talebe, muallim, tayyare, müselles ve 
mütevAzi-ül-ad!â»cdar, şimdi de «olanak ve olası» 
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Sözcükleriyle alay ediyorlar. '(CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Çünkü, sanatı ve kültürü ciddiye almıyorlar; bil
miyorlar, okumuyorlar, düşünmüyorlar, sevmiyorlar, 
acımıyorlar. Sanatı ve kültürü sadece politika gereği 
oferak kullanıyorlar. Bu kürsüden bile, anımsayacak
sınız, «şairin hayali» tekerlemeleriyle sanatı, sanatçıyı, 
bu üstün değerleri küçümseye'biliyorlar. 

Sayın milletvekilleri... 
(BAŞKAN — Saym Şavlı, iki dakikanız kaldı. An

cak» bir hususu Yüksek Heyetinize arz etmek istiyo
rum. Programımıza göre (Kültür Bakanlığının görüş
melerinin sonlarına gelmiş 'bulunuyoruz. O itibarla, 
kısa bir zaman sonra bitireceğimiz ümidiyle oturu
mun uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Şavlı. 

BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — Sayın 
Başkan, ilk konuşan arkadaşa gösterdiğiniz müsama
hayı bekleyerek sözlerime devam ed'iyorum. 

(BAŞKAN — Ondan emlin olunuz Sayın Şavlı. 
BURHAN GARİP ŞAVLI (Devamla) — (Kon-

fjçyus'a sorarlar, «'Bir memleketi yönetmeye çağırıl-
saydınız, yapacağınız ilk iş ne olurdu?» Büyük düşü
nür şöyle yanıtlar : «Hiç kuşkusuz dili gözden geçir
mekle lise başlardım.» Ve dinleyenlerin hayret dolu 
bakışları arasında sözlerini şöyle sürdürür t «Dil ku
surlu olursa, sözcükler düşünceyi 'iyi anlatamaz. Dü
şünce iyi anlatılamazsa, yapılması gereken şeyler doğ
ru yapılmaz. Ödevler gereği gibi yapılamazsa töre ve 
kültür, bozulur.» Israr ettiğiniz konu; «Töre ve kül
tür bozulursa, adalet yanlış yola sapar. Adalet yanlış 
yola saparsa, şaşkınlık içline düşen halk ne yapaca
ğını, İşin nereye varacağını bilmez. İşte onun içindlir 
ki, hiçbir şey dil kadar önemli değildir» diyor. 

Yazılı kültür ürünlerimizin çağı aşması için Türk-
çenin kendine yeterli tüm çağdaş ve evrensel kav
ramları yansıtabilecek güce ve yeteneğe kavuşması 
gerekir. Türkçenin yapısının her türlü Sözcük üreti
mine elverişli olması mutlu nedeniyle, dilimizde arı
laşma olanağı bulunmuştur. Bu yolda yazarlarımız ve 
'bilim adamlarımızca ve Türk Dil Kurumunca çok 
olumlu çabalar gösterilmektedir, öyle ki bugün dili
miz, •% 87 gibi arılığa kavuşmuştur. Bu oran, Batı 
kaynaklan sözcüklerine karşılıklar 'bulma yolunda 
Türk Dil Kurumunda yapılan çalışmalarla % 90'ı 
'bulmuştur. Türk Dil Kurumumuzla ilişkiler kurup 
onu örnek alan Fransızlar, Fransızcayı ya/bancı söz
cüklerden arındırmak için Başbakanlıklarına bağlı 

böyle benzeri 'bir kuruluş kurmuşlardır. Bunu da 
övünçle belirtmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, özetlemeye çalıştığımız kül
tür ve sanat anlayışımız doğrultusunda Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu olarak bazı dileklerde bulunmak 
isteriz. 

1. Özerk 'bir kültür ve sanat kurumu oluşturul
malıdır. 

2. Yetenekli sanatçılar Devletçe korunmalıdır. 
3. Sanat alanında olağanüstü yetenekleri sapta

nan çocuklara ve gençlere eğitim olanakları sağlan
malıdır. 

4. özerklik kuralları içinde radyo ve televizyo
nun eğitime ve kültür ve sanat alanındaki gelişmeye 
katkısı artırılmalıdır. 

5. Nitelikli ve halka dönük özel tiyatrolar ko
runmalı, bölge tiyatroları yaygınlaştırılmalıdır. 

6. Türk film sanayiinin ve sanatının gelişmesi 
için bir eğitim merkezi ve devlet film sanayii kurul
malıdır. 

7. Konservatu varların yüksek bölümleri ve Güzel 
Sanatlar Akademileri yaygınlaştırılmalı, bölge konser-
vatuvarlan açılmalıdır. Geleneksel Türk sanatları de
ğerlendirilmeli, bu yolda yeni kuruluşlara gidilmeli
dir. Tüm müzik yapıtlarımız derlenmeli, plak ve 
bantlarla arşivlenmelidir. Halk oyunlarımızın, 'balele
rimizin koreografileri saptanmalıdır. Filmleri yapılma
lı, arşivlenmeli ve tanıtılmalıdır. 

Yaşayan ünlü sanat ve 'bilim adamlarımızın yaşam
ları ve çalışmalarıyla ilgili 'belgesel filmler yapılmalı 
ve arşivlenmelidir. 

Müzelerimizdeki yapıtların fotoğraf, film ve diğer 
yolarla 'belgelendirilmesi ve arşivlendirilmesi sağlan
malıdır. Tarihsel anıt ve yapıtlarımız dikkatle korun
malı, onarılmah, tarihsel eser kaçakçılığı etkin yol
larla önlenmeli kazılar disipline edilmelidir. 

Sanatçı, yazar ve düşünürlere, sosyal güvenceler 
sağlanmalı, telif hakları sağlam ölçü ve kurallara 'bağ
lanmalı, vergi bağışıklıkları getirilmeli, yayın ve dağı
tım işleri yenliden düzenlenmelidir. 

Milli Kütüphane geniş olanaklara kavuşturulma
lı, yeni bölümlerle her türlü tinsel ürünleri bu kuru
luşlarda toplanmalıdır. Kitaplıklar tüm yurtta yay
gınlaştırılmalıdır. 

Tercüme Dergisi yeniden çıkarılmalı» bu amaçlat 
çeviri kurulu, ulusal yapıtlarımızı da yabancı dillere 
çevirecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. 

Sayın milletvekilleri, konuşmamızı Cumhuriyet 
Halk Partisi Programından bölümler sunmakla bitir
mek isterim. 

— 572 — 
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Cumhuriyet Halk Partisinin demokratik sol kül
tür politikası özgür, fakat kendi özgürlüğü ile yetin
meyen, herkes için özgürlük 'isteyen, «özgürlüğü koru
ması da, özgürlUğUn sorumluluğunu da bilen insanı; 
bildiği ile yetinmeyen, bildiğini sürekli şınayahilen, 
doğurucu, geniş görüşlü, çok yönlü insanı; tüm insan
ları bir tutan, kendi mutluluğunu, gönencini, tüm 
insanların ve toplumun mutluluğunda, gönecinde 
arayan, kendi kişiliğini geliştirirken, toplumla da bü
tünleşebilen insanı; emeğe üstün değer veren, ezme
yen, ezilmeyen, ezdirmeyen, yapıcı, yaratıcı, barışçı 
insanı amaçlar. 

Cumhuriyet Halk Partisinin demokratik sol kül
tür politikası; herkesin kişiliğini özgürce geliştirme-
siyle toplumsal dayanışmayı bağdaştıran insan ve top
lum yaşamını manevi açıdan da zenginleştiren, gös
teriş tüketimi yerme sağlıklı ve insan yaşamını yü
celtici tüketim eğilimlerini güçlendiren, uzmanlaşma
nın ve toplumsal görev bölümünün insanı tek yönlü-
leştirmesini önleyen, düşünce özgürlüğü ve ayrılıkları 
içinde ulusal birliği koruyup güçlendiren bir kültür 
ortamı oluşturmaya yöneliktir. Cumhuriyet Halk Par
tisinin demokratik sol kültür politikası yurdumuzun 
kültür kahtıyla 'bütünleşen ve zenginleşen Türk kül
türünün özeliğini koruyarak, tüm insanlık kültürüyle 
sürekli alış - veriş İçinde gelişmesini, başka ülkelerde 
yaşayan Türk topluluklarının anadillerini ve kültürle
rini geliştirmelerine, o ülkelerle dostça ilişkiler kura
rak katkıda bulunmayı, Türk dilinin özkaynağından 
güç alarak gelişmesini her alanda ve (her bilim dalın
da yeterli duruma gelerek dünyaya yaygınlaşmasını 
öngörür. 

'BAŞKAN — Sayın Şavlı, lütfen toparlayınız, lüt
fen. 

BURHAN GAKİP ŞAVLI (Devamla) — iBîtMyo-
rum Sayın Başkan. 

Zamanım kalmadığı için, diğer sözcü arkadaşlara 
cevap vermek olanağım yok. Lenin'den bahsettiler, 
Nâzım'dan bahsettiler, soldan - sokulardan 'bahset
tiler. Bu tekerlemeleri hemen 'her bütçede getirdiler. 
Saygıyla karşılarız, sabırla karşılarız. Dinlemeye de
vam edeceğiz. Ama her şey bitiyor. Sayın milletve
killeri, her şey 'bitiyor. Türkiye'de en zengin 'kaynak, 
- bağışlayın 'beni, genel ölçülerde söylüyorum - en zen
gin kaynak yalandır. Türk politikasında asırların bi
rikimini bu yalanla, bu yalanlarla yürütenler yalan 
hazinesini de tükettiler. Şimdiden sonra akılcı biçim
de, doğru ölçülerle, doğrulukla politika yapmanın 
ötesinde 'bir yöntem yoktur. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Bütün grupları saygıyla selamlıyorum. Başardı bir 
kültür ve sanat yılmı erinç içinde yaşamamız özlemliy
le Cumhuriyet 'Halk Partisi Grupu adına değerli Kül
tür Bakanlığı mensuplarına özellikle başarılar diler, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şavlı, teşekkür ederim efen
dim. 

Şahısları adına lehinde Sayın Mustafa Gazakı, bu
yurun efendim. 

Sayın Gazakı, konuşma süreniz 10 dakikadır 
efendim. 

Buyurun efendim. 
MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; Türkiye, her yönüyle hız
lı bir değişim içindedir. Köylerden kentlere doğru 
olan göç kentlerin çevresinde bir gecekondu olgu
sunu yaratmıştır. 

Köylüler büyük ölçüde kapalı ekonomik yaşam
dan kurtularak pazara açılmışlardır. Yerleşme ve sa-
nayiîşeme çarpık da olsa gelişmektedir. İletişim araç
larının yaygınlığı, etkileşimi artırmıştır. 
Bütün bu ekonomik ve toplumsal değişmeler sonu

cunda doğal olarak halkımızın duyuş, düşünüş, ge
lenek, yaşayış, sanat anlayışı kısaca, kültürü de de
ğişmektedir. Ancak ekonomik ve toplumsal geliş
meler hakça, adaletçe olmadığı için ulusal, demok
ratik bir kültür birliği kurulamamıştır. Ekonomik 
zenginlik toplumda dengesiz dağıldığı için, tarihi
mizin birçok döneminde gördüğümüz kültür ikili
ği bugün de sürmektedir. 

Dün egemenlerin saray ve çevresinde oluşturdu
ğu divan sanatı ve yaşayışına karşılık, nasıl ezilen 
halkımız kendi sanatını ve kültürünü yaşamışsa, 
bugün de kentlerimizde azınlığın yaşadığı kültüre 
karşılık gecekondularda ve köylerde ayrı bir kültür 
yaşanmaktadır. Bu çarpıldığın giderilmesi hakça, 
insanca, sömürüşüz, demokratik bir düzen kurma
ya bağlıdır. Bu yüzden kültür düzenlememiz ve Dev
letin bu yoldaki katkıları çarpık toplum koşulları
nı değiştirmeye yönelik olmalıdır, özgür ve kendi
ni kültür yönüyle güzelleştiren insanların yetişme
si, insanların önündeki tüm ekonomik ve toplum
sal engellerin kalkmasına bağlıdır. Anayasamızda 
belirtilen, sosyal, iktisadi ve kültür haklarının Dev
letçe yurttaşlara tanınması gerekir. İnsanın konut, 
sağhk, iş gibi canlı kalabilmek, insan olabihnek 
için gerekli en doğal gereksinimleri Devletçe kar
şılanmadıkça, kültür yönüyle gelişmesi ve bundan ' 
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payını alması hayaldir, özgür, yaratan, üreten insan
lar olmak için, insanın tüm ekonomik ve kültürel 
koşullandırmalardan kurtulması gerekir. Düşünen 
insanları yaratmak için tüm ulusal değerlerimizi, 
dünya görüşlerini insanlımıza öğretmeli, ona yo
rum yapma fırsatı vermelidir. Atatürk, halkıyla bir
likte emperyalizme karşı ulusal kurtuluş savaşım ver
dikten sonra, köklü devrimler ve atıîıimlar yapmıştır, 
kültür alanında. İnsanı her türlü baskıdan kurtar
mak için ilkin îaylkliği getirmiştir. Kültür hazine
si olan öz dilimizi ortaya çıkarabilmek için Türk
leşmek, Türkçeleşımek, ülkesini, yüksek bağımsızlı
ğım korumasını bilen Türk Ulusu, dilini de yaban
cı diller boyunduruğundan kurtarılmalıdır düşün
cesiyle Türk Dil Kurumunu kurmuştur. 

Türk deyince salt Osmanlı sanılan geçmişimizi, 
Osmanlıdan öteye götürmek ve yanlışları düzelt
mek, bilimsel, bir tarih anlayışı getirebilmek için 
Türk Tarih Kurumu kurulmuştur. Halkın bağanda
ki değerleri ortaya çıkarabilmek, onları çağdaşlaş-
tırabiîmek için Halk Evleri kurulmuştur. Sanat ve 
kültür değerlerimiz her zamankinden çok Cumhu
riyet döneminde ortaya çıkmış, Türk kültürü yazı
sıyla, müziğiyle, resmiyle bu dönemde dışarıya açıl
mıştır. 

Değerli milletvekilleri, biz Anadolu, üzerinde 
kurulmuş tüm devletlerin uygarlık ve kültür kalın
tılarına sahip çıkarız. Onlarla gurur duyar, bu hazi
nelere yenilerini eklemeye çalışırız. Bu yaşayış ve 
küMür değerlerini toplar, araştırır, değişen ve gelişen 
topluma uygun çağdaş yorumlar getiririz. Hitit Gü
neşi Simgesi dikiliyor diye kıyametleri koparma
yız. O değere sahip çıkarız. Ne varsa Anadoiuda ona 
sahip çıkar, yeni ulusal kültür yaratırız. Kültür Ba
kanlığı özerk bir kültür ve sanat kurumu oluştura
rak, sanayileşen ve kenüeşen Türkiye'min yapısına 
denk onu sağlıklı yönden hızlandıracak bir kültür 
anlayışını yaymalıdır. Tiyatroları bir azınlığın hiz
metinden çok, halka yaymak için bölge tiyatroları 
Sözden uygulamaya geçmelidir. Özel tiyatrolara sa
lon verilmeli, parasal ödenekler sağlanmalıdır. Okul
lara, işyerlerine ve tutuklu evlerine mutlaka kitaplık
lar ve sanat, kültür çalışmaları getirilmelidir. MC 
nin ısmarlama yazdırdığı belirti bir ideolojinin içe
riğini kapsayan kitaplar, kütüphalenerden ayıklan
malı, yerine gerçekten sanat ve kültür değeri olan 
sanatçılarımızın kitapları gönderilmelidir. Sansür 
kaldırılmalıdır. Denetim, kendi içerisinde özdene
tim getirmeli ve varsa bîr suç, yargı yoluyla orta
ya çıkarılmalıdır. 

Sanat ve düşün özgürlüğünün gerçekleşmesi için 
yasal tüm engeller aşıllmalı ve ünlü 141, 142 kaldı
rılmalıdır. Sanatçılarımızın sosyal güvecesi sağlan
malı, yurt dışındaki insanlarımıza kültürümüzü ta
şımak için müzisyenler, ressamlar, oyuncular, ozan
lar, yazarlar yurt dışına gönderilmelidir. Onlar kül
türümüzü dışarıdaki insanlarımıza tanıtmalıdır. 

Okullarda çağdaş sanat eğitimi yapılmalıdır. 
Yazarların vergi bağışıklıkları günün koşullarına 
göre düzenlenmelidir. Başarılı yazar ve topluluk
larımıza ödüller verilmelidir. 

Değerli milletvekiSeri, Kültür Bakanı Sayın Kış
lalı, demeç ve tutumlarıyla oliamlu bir yoldadır. Bu
raya çıkan grup sözcüleri bütün deyimleriyle Kışla-
lı'yı» kültürümüzü tanımamakla suçladılar. Biz ter
sini söylüyoruz; bugüne kadar basına verdiği de
meçlerle, televizyonda yaptığı açıklamalarla çok 
olumlu bir yoldadır ve bu dediklerini uygulaması için, 
tüm gücümüzle kendisini destekliyoruz, yanındayız. 

Ulusal bir kültürden yanayız. Ekonomide de 
kültürde de her türlü emperyalizma karşıyız. Ulusal 
bir kültürümüzün olması için u'usai ekonomimiz ge
reklidir. Arkadaşımız dedi ki, «İki bin yıllık kültürü 
yıkmak isteyen ajanlar, dilde özleşmeyi getiriyor.» 
Yanlış söylüyor, yalan söylüyorlar. Dilde özûeşme-
cilik aslında ulusçulukla, yani çok savundukları mil
liyetçilikle çelişmez. Tersine, gerçekten ulusçu olan 
insan özleşmeden yana olur. Çünkü dilde özleşme, 
dilin etkin ve yetkin olarak bir kültür ve bilim dil 
olmasını isteme, her şeyden önce dilimizi yabancı 
dillerin boyunduruğundan kurtarma gerçek milliyet
çiliktir. Onların dediği gibi, bu işi, kültürü yıkmak 
isteyenler değil, gerçekten kültür yapmak isteyenler, 
yani dilimizi bir kültür hazinesi olarak görenler öz
leşmeden yanadır. Türk Dil Kurumu, çalışmalarıyla 
ne kadar başardı olduğunu göstermiştir. Neden? 
Çünkü günlük politikacılar oraya girmemiştir. Eğer 
özerk bir kültür kurumu da kurulursa, aynı biçimde 
başarılı olacağına inanıyoruz. 

KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Politikacı girince 
ne oluyor? 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Politikacı 
girerse, sizin MC'liIerin yaptığı gibi, kendi adamları
na Devleti işgal ettirirler ve gerçek kültürümüz, 
araştırmamız çıkmaz ortaya; tahrip ederler. 

BAŞKAN — Sayın Gazalcı, iki dakikanız kaldı, 
lütfen toparlayın efendim. 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Değerli 
milletvekilleri, biz ulusal kültürümüze, buradaki söz
cülerin, özellikle MHP, AP ve MSP sözcülerinin 
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ileriye sürdükledi mitti kültüre, yani ulusal kültüre 
onlardan daha çok sahip çıkıyoruz. Bir Yunus'u, bir 
Karacaoğîan'ı çağdaşlaşuran ve çocuklarımıza anla
tan biziz. Pir Sultan'ı ortaya koyan biziz. Bir büyük 
ozanımız, gerçekten bütün öz dilimizi işleyerek, en 
güzel kurtuluş savaşımızı ve insanımızı anlatmıştır. 
Onun için, gerçekten halktan yana olanlar, gerçek
ten insanını sevenler, halkın diliyle onum dertlerini 
dile getirebiliyorlar. Bütün ulusal kültürümüzün çağ
daş anlamda ortaya çıkabilmesi, bütün bu değerle
rimizin ortaya çıkarılması, ona yeni bir yorum ge
tirerek yeni bir çağdaş kültür yaratmamıza bağlıdır. 

Sözcü diyor ki, «Baleye karşıyız, operaya, or
kestraya karşıyız» uçağı alacaksın, otomobil ala
caksın, tekniği alacaksın, düşüncelere kapıyı kapa
tacaksın. Romanı da biz dışardan aldık, birçok de
ğerleri dışardan aldık, gücümüz varsa, biz de dışa
rıya bir şeyler götürelim. Elbette kültür alışverişi 
olacaktır. Biçimleri oradan alacaksın; ama halkına 
dayanıp özü sen o biçim içerisine getireceksin. Öyle 
bir bale, öyle bir opera yapacaksın ki, Anadolunun 
ortasında, Anadolu kendi sorununu o balede, o ope
rada, o müzikte, o ezgide kendisini görecek. Yok
sa, bunu ben yaratmıyorum, bu benden gelmiyor 
diyecek olursan, 20 nci Yüzyılda yaşarsın, kafan 
İki bin yıl öncesinin düşüncesini taşır. 

BAŞKAN — Sayın Gazalcı, lütfen toparlayın 
efendim, lütfen. 

MUSTAFA GAZALCI (Devamla) — Biz, tüm 
geçmiş değerlerimize sahibiz. Kültür ve uygarlık ala
nına kim ne getirmişse, ondan onur duyuyoruz. Ulu
sal kültürü, bu değerlerin üstünde koruyacağız ve 
yeni insanımız, gelişen Türk toplumu bu ulusal küt 
türümüze yeni yorumlar getirerek, yeni eklemeler 
yapacaktır. 

KüStür Bakanlığımızın olumlu girişimlerinde söz
den işe geçmesini bekler, bu yolda bütün gücümüz
le kendilerini destekleyeceğimizi söyler, değerli Kül
tür Bakanlığı mensuplarına ve değerli milletvekille
rine içten saygılar sunarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gazalcı, teşekkür ederim. 
Kültür Bakam Sayın Ahmet Taner Kışlalı. 
Buyurun efendini. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kışlak, konuşma süreniz 30 dakikadır, bu

yurun. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI 
(İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üye
leri; 

Kültür Bakanlığı Bütçesi üzerinde konuşan sa
yın üyelerin tümüne teşekkürü bir borç bilirim. 

Değişik nedenlerden dolayı kendilerine ayrı ay
rı teşekkür etmek isterim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konuşan 
Sayın Burhan Galip Şavh'ya ve şahsı adına konuşan 
Sayın Mustafa Gazakı'ya Bakanlığımız Bütçesi ne
deniyle bu konuya getirdikleri katkılardan, tut
tuktan ışıktan dolayı teşekkür ederim. 

Mili Selâmet Partisinin Sayın sözcüsü Hasan 
SeyJthanoğhı'na kullandığı arı dilden dolayı teşek
kür ederim. 

Mili Hareket Partisi sözcüsü Sayın Kösoğhı' 
na beli bir görüş açışım ortaya koyduğu için te
şekkür ederim^ 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Çağ dışı dü
şünceli olduğu için. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI 
(Devamla) — Adalet Partisinin Sayın sözcüsü Ömer 
Barutçu'ya, bana bazı konuları enine boyuna açık
lamak olanağım verdiği için teşekkür ederim. 

İsterdim ki, bu teşekkürüm Cumhuriyet Sena
tosunda Bakanlığımın Bütçesi görüşülürken yaptı
ğım gibi, bir adım daha ileri gitsin. KeKnditerine 
kullandıkları üslûptan dolayı da, eleştirilerindeki öl
çülülükten dolayı da teşekkür edebileyim. 

İsterdim ki, ikide bir benim çarpık düşünce ta
şıdığımı bu kadar sık tekrarlamasın. 

Arkadaşlar, zaman zaman bir bilim adamı gibi 
konuşursam beni hoş görün. 

Bir düşüncenin çarpıklığı neye göre saptanır? 
Onu ileri süren kişinin düşüncesine göre saptanır. 
Ama, eğer bir an için benim düşüncemin doğru 
olduğunu kabul ederseniz, o kişinin düşüncesi çar
pık olur. 

Milliyetçilik konusunu muhalefet partisine men
sup arkadaşlarımız çok sık bir biçimde bu kürsü
ye getiriyorlar. Milliyetçiliğin ne olduğunu asıl bo
yutlarına indirgeyerek burada ortaya koymak ola
nağını bana verdikleri için bir kere daha teşekkürü 
borç bilirim. 

Milliyetçilik, biliyorsunuz 18 nci yüz yılın sonun
da imparatorluktan! ulusal devlete geçişte öncülük 
etmiş bir ideolojidir. Kökü dışarıda olan hanedan
ların yıkılması için, ulusal burjuvazinin gereksin
melerine cevap olan bir ideoloji olarak ortaya çık
mıştır. Zaten ideoloji, toplumsal bir sınıfın gerek
sinmelerine cevap verem tutarlı bir inanç sistemi
dir. Ama, başlangıçtaki sınıfsal yanına karşın, mil
liyetçilik bir İdeoloji olarak ulusçuluk, ortak ko-
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şuliarı paylaşan, aynı toprak üzerinde yaşayan in
sanların, paylaştıkları ortak koşullanıl bîr sonu
cu olarak, onların dayanışma duygusuna cevap ve
ren, o gereksinmeye cevap veren bir ideolojidir. Bu 
yanıyla sınıflar üstü olmak gerekir. 

Başlangıçta burjuvazinin gereksinimine cevap 
olarak doğan bu ideoüoji, - izin verirlerse bugün -
emekçi sınıfların gereksinmelerine daha çok cevap 
vermeye başlamıştır. Ben, çağımızda ancak solcu
ların gerçek anlamda milliyetçi olabileceklerini söy
lediğim zaman buna alınmışlar. (CHP sıralarından 
alkışlar.) 

Bu, bir değer yargısı değiMir, bu, bilimsel bir 
gerçeğin ifadesinden ibarettir. 

Çağımızda sağ, sermayeyi temsil eder. Çoğulcu 
demokrasilerde nasıl çeşitli çıkarlar eşit bir düzey
de karşı karşıya gelmek olanağını bulursa ve bu çe
şitli çıkarların temsiîlcisi olan siyasal örgütler orta
ya çıkarsa, sermayeyi temsil eden siyasal partilerin 
örgütleri de sağcı örgütlerdir. 

Sermayenin uluslararası bir nitelik kazandığı 
bir dönemde, - beni hoş görsünler - ne kadar ister
lerse istesinler, - iyi niyetlerine de inanıyorum - sağ
cı partileri temsil edenlerin milliyetçi olmalarına 
olanak yoktur. (CHP sıralarından, «Bravo» sesleri, 
alkışîar. AP sıralarından, «Ne biçim konuşuyorsun?» 
sesleri, gürültüler.) 

Efendim, biz sizi... (AP sıralarından gürültüler.) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarını, lütfen sükû

netle dinleyiniz. Rica ediyorum; Hatibin söz hür
riyetini kesmeyiniz, rica ediyorum. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sağcılık yağcı
lıktan kötüdür. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, siz de işi bü
tünüyle karıştırıyorsunuz, rica ediyorum. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI 
(Devamla) — Sayın arkadaşlarım, nasıl ki, «Ben res
samım» demekle bir insan ressam olamazsa, «{Ben 
mîDiyetçiyim» demekle de bir insan milliyetçi ola
maz. Böyle bir dönemde, biraz önce değindiğim 
nedenlerle, sağcıların artık milliyetçi oimıa şansım 
büyük ölçüde yitirdikleri bir dönemde, hoş gör
sünler, kendilerinin kullandıkları sözcüğü kullana
cağım, beynelmilelciliği veya enternasyonalcıîiğı ar
tık solcuların arasında değil, kendi aralarında ara
mak zorundadırlar. 

Milliyetçilik bayrağım yarım yüzyıldır taşıyan bir 
partinin temsilcisi olarak karşınızdayım. Kesinlikle 
ifade edeyim, bu bayrağı yarım yüzyıl şerefle taşı-, 
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diktan sonra tutucu görüşe bırakmaya niyetimiz ve 
isteğimiz kesinlikle yoktur. 

Nasıl bir milSiyetçilik istiyorsunuz? Bu soruyu 
izninizle sormak zorundayım. Milliyetçilik, tutucu 
da olabilir, ilerici de olabilir. Eğer iç sömürüyü giz
lemeye yönelik bir miSiyetçiItik anlayışını savunu-
yorsanız, yani, bir sınıfın başka bir sınıfı sömür
mesini gözden saklamak için, yüzeysel bir dayanış
ma sağlamak için milliyetçiliği bir araç olarak kul» 
lamyorsanız, bu, tutucu bir milliyetçiliktir. Ama, eğer 
bir ulusun başka bir ulusu sömürmesini veya bir 
ulusun içindeki küçük bir azınlığın başka bir ulusu 
Sömürmesini önlemek için milliyetçilik silahına san
ıyorsanız, bu ilerici bir miliyetçiHk anlayışıdır. 

Başka ulusları egemenlik allına almak isteyen 
milliyetçilik tutucudur, gericidir. Bir ulusu ezilmekten, 
sömürülmekten kurtarnıak için, bizim 1974'de Kıb
rıs'ta yaptığımız gibi, miliyeıîçilk silahına sarıîıyor-
sanız, bu ilerici bir milliyetçiliktir. İstırapları dindir
meye, insanlara mutluluk getirmeye yönelikse, mil
liyetçilik ilericidir. Yeni ıstırap W yaratmaya, birey
leri bir sürünün parçaları gibi görmeye, inşam Dev
lete feda etmeye yönelikse, tutucudur. İnsancıl ol
mayan bir miîliyetçiKk anlayışına biz yer vereme
yiz. Devlet insan için vardır, yoksa, insan Devlet 
için var olmuş değildir. Atatürkçü milliyetçilik bu
dur, bizim savunduğumuz milliyetçilik budur, Kül
tür Bakanlığının ulusal kültür politikasına ışık tu
tacak oDan milliyetçilik de budur sayın arkadaşla
rım. (CHP sıralarından alkışlar) 

Kültür politikamız yalnız ulusal değildir, yalnız 
milliyetçi değildir; ayını zamanda demokratiktir. Çe
şitli demokrasi anlayışlarının olduğunu siz de benini 
kadar bilirsiniz. İkide bir muhalefete mensup sayın 
arkadaşlarım, Kültür Bakanlığının bazı işlevlerim 
özel kuruluşlara devretmeyi düşündüğümüzü açık
ladığını için beni eleştiriyorlar. Bana Anayasadan bi
le örnek vermeye kalkıyorlar. Bu bizim yalnız mil
liyetçilik anlayışımızın değil, aynı zamanda demok
rasi anlayışımızın da sonucu olan bir karardır. 

Biraz önce söyledim, ideolojiler sınıfsaldır, milli
yetçilik hariç. Siyasal iktidarlar da mutlaka bir ta
bana dayanırlar. Senato da söylemiştim, izninizle bir 
dıaha tekrarlayayım, Napoleon Bonaparte'in ünlü bir 
sözü vardır: «Süngülerle her şey yapılabilir, üzeri
ne oturulamaz» der. Ancak toplumsal bir taban üze
rine oturulur ve ancak o toplumsal tabiînin eğilim
leri, gereksinmeleri yönümde hareket ettiğiniz za
man, onun olanaklarına uyarak hareket ettiğiniz 
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zaman belirli bir yere kadar gidersiniz veya gMe- I 
nıezsiniz. Bu demektir ki, her siyasal iktidar belirli 
'bir toplumsal tabanuı, dolayısıyla da o tabanın ideo
lojisinin savunucusudur. Eğer siz gerçekte» mül-
yetçi, gerçekten demokratik bir kültür politikası is
tiyorsanız, benim bu sözlerimi, benim Kültür Ba* 
kanlığının bazı işlevlerini özel kuruluşlara devret
me isteğimi sizin de desteklemeniz gerekir. Bü de
mektir ki, değişen siyasal iktidarlara göre, hatta o 
siyalsal iktidarlar içindeki değişen bazı gruplara gö
re küatüre yön verme için sizin araç olarak kabul et
tiğiniz ideoloji değişmesin demektir. Her iktidar de
ğişikliğinde devlet bu kez başka bir ideolojiye göre 
kültüre yön vermeye kalkmasın demektir. Bu de
mektir ki, çoğulcu demokrasinin gerekleri yerine 
geSsin demektir. 

Nedir çoğulcu demokrasi? Biraz önce de söyle
dim, çoğulcu demokraside bir toplumda çıkarları 
birbiriyle çatışan, çıkarları birbirinden farklı olan 
grupların, sınıfların varlığı kabul edilmiştir. Ve ço
ğulcu demokrasi hedef olarak bu çıkarlar arasında 
bir denge kurmayı kendine seçmiştir. Eğer siz bunu 
kabul etmez de ulusal olması gereken, demokratik 
olması gereken küttür politikasına siyasal iktida
rın ideolojisi yönünde yön vermeyi kalbul ederse
niz o zaman çoğulcu demokrasinin anagereklerin-
den bir tanesini reddetmiş olursunuz, Devleti, Dev
let gücünü belirîî bir sınıfın ideolojisine bağlamış, 
belirti bir sınıfın kendi ideolojisini kendi halk kül
türünü tüm topluma kabul ettirmesini desteklemiş 
oHursunuz ki, bunun çoğulcu demokraside, sizin ve 
bizim kabul ettiğimiz demokraside yeri yoktur. 

FERHAT ARSLANTAŞ (İzmir) — Derstir, bu 
dersi dinlemek lâzım. 

BAŞKAN — Efendim sizler gibi herkes dinliyor. 
Meseleyi kesmeyelim. Devam edin Saym Bakan. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI 
(Devamla) — Sayın arkadaşlarım, halktan korkma
yan kişilerin özerklikten korkmaları söz konusu ola
maz. Ben özellikle sayın Adalet Partili arkadaşları
mın henüz halktan korkacak bir noktaya varmadık
larım düşünerek, özerklikten korkmayacaklarını 
ummak istiyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

Demokraside seçkinlerin diktasına yer yoktur. 
Seçkinlerin kendi ideolojilerini toplumun tümüne 
kabul ettirmeleri ancak faşist rejimlerde bir ilke ola
rak alınabilir, onun dışındaki rejimlerde alınamaz. 

KEMAL DOĞAN (Kayseri) — 5,5 milyon rey 
var ama? 
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KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI 
(Devaîîiîa) — Bizim kültür politikamıZBi hedefi öz
gür bir insan dediğimiz zaman, arkadaşlarımız alın
dılar. Kültür politikamızın insanı «özgür, barışçı, 
kendini yenileyen insancıl, kendi mutluluğunu, önce 
kendi toplumunun daha sonra giderek tüm insanla
rın mutluluğunda buran bir insandır» dediğimiz za
man bundan alınıyorsunuz. 

Bana söyler misiniz, bu niteliklerden hangisine 
itirazınız var? Özgürlükle özgür olmasına mı Saym 
Barutçu beni hoş görsün. Benim bu kültür politika
mızın hedefi tanımlayan sözlerimi eleştirirken dedi 
ki «özgür ohıp da ne olacak yani? Marksist insan 
mı olacak?» Siz Marksiızme, bugün ulaştığı düzeyim 
çok ötesinde bir katkıda bulunmuş oluyorsunuz gi
bi geliyor bana. 

ÖMER BARUTÇU (ZonguMak) — Öyle deme
dim, rica ederim Saym Bakam 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI 
(Devamla) — Bu bizim kültür politikamızın hedefi 
tekrar ediyorum!; bu tanınım içinde kendini bulan 
insandır. Bu insan hiç korkmayınız, geçmişinden kop
muş bir insan oümayacaktır. Bu dürüstlüğünü, çalış
kanlığım, mertliğini, yurt sevgisini, insan sevgisini 
kendi zengin geçmişinden aüan; ama çağdaş uygar
lık düzeyine ulaşmak zorunda bulunan bir toplu
mun gereklerine yönelik bir insanıdır. 

Birinci yanıyla ulusaldır; ama hedefiyle evrensel
dir. Geçmişle, geleceğin bir sentezidir bu insan. Geç
imisin izlerini, geleceğinde tohumlarını içinde taşıyan 
bir insan olacaktır bu. Başkası zaten olamaz, baş
kasının olacağım söylesek de bilimsel gerçeklere 
ters düşer bu. 

Sayın arkadaşfar, ancak kendi geçmişinden kop-
madığı ölçüde, ancak kendi kültür mirasına sahip 
çıktığı ve ona katkıda bulunduğu ölçüde insan ev-
renseHeşse de, o evrenselleşmeye, evrensel uygarlığa 
katkıda bulanabilir. Kendi geçmişinden koparsa, 
kendi kültürel dayanaklarından koparsa; o insan 
evrenselieştiği anda yeni bir uygarlığın içerisine 
girdiği anda o uygarlığı benimseyen ama o uy
garlığa katkıda bulunamayan, katılamayan insan 
durumuna düşer. 

Sayın Kösoğfu beni hoş görsünler; Anayasanın 
küütürel puanlamayla ilgili maddesini, özellikle üni
versitedeki uzmanlık alanının bir bölümünü, Ana
yasa Hukukuna ayrılmış bir insan olarak biliyo
rum. Onun olmasında gerek yok, herkes biliyor, he
pimiz biliyoruz. Bizi gelişmekte olan diğer ülkeler-
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den ayıran en büyük özelliği burada tekrarlamakta 
yarar var: Hiçbir zaman en azından siyasal alanda 
sömürgeleşmemiş, bağımsızlığını yitirmemiş bir ül
kenin, bir ulusun miraısçısıyız. Eğer demokrasiyi tüm 
olumsuz koşulara karşın hâlâ yürütebiliyorsak bunu 
biraz da buna borçluyuz. 

Büyük imparatorlukların mirasçısı olmanın bir 
avantajıyla siyasal bakımdan beğensek de, beğen
mesek de çok küStür kurumlarımız var. Toplum
sal bakımdan da var, batta ekonomik bakımdan da 
var; ama ne yazık ki kültürel bakımdan o kurumla
rı bir yerin ötesine götürmek çabasını göstermemişiz. 

Atatürk dünyada iîk kültür devrimim gerçekleş
tiren insandır, önce inşam değiştirerek, o değişen in
sana dayanıp toplumu daha ileri bir düzeye götür
mek istemiştir ve bunu da büyük ölçüde başarmış
tır. 

Atatürk o kültür devrimini yaparken kurumsallaş
maya çok büyük bir önem vermiştir. Türk Tarih 
Kurumunu kuran, Türk Dil Kurumunu kuran, Kon-
servatuvarı kuran Atatürk'tür. Ama Atatürk'ün 
ölümünden sonra birçok konuda yaptığımız gibi, kül
tür konusunda da biz Kemalizmi, Atatürk'ün ger
çekleştirdiklerinin bekçiliği şekilde anlamışız, o bek
çiliğe büründükçe de Atatürk'ün başlattığı devri
mi bir yerde dondurmuşuz, sürdürememişiz. İşte baş
layan o devrimi bu Hükümetin bir üyesi olarak ve 
bu Hükümete destek olan grup olarak, o grupun top
lumdaki tabanı olarak biz tamamlamak azmindeyiz 
ve kararındayız arkadaşlarım. (CHP sıralarından al
kışlar) 

Bizim kültür alanındaki kurumsallaşmamız üç 
düzeyde olacaktır: önce kültür mirasımızı değerlen
dirmek için bir kurumlaşma düşünüyoruz, sonra bu 
mirası araştırmayla geliştirmeye yönelik bir ku
rumlaşma düşünüyoruz ve nihayet bunun ürünle
rini topluma yaygın bir biçimde adıaetli bir biçim
de, mümkün olduğu kadar eşit bir biçimde yay
mak için bir kurumlaşma düşünüyoruz. 

Burada «söz alan hemen tüm konuşmacılar dil 
konusuna da değindiler ve işin garip yanı, dil ko
nusuna değinen, dildeki arılaşmayı eleştirenlerin ço
ğu kendileri de oldukça öztürkçe kelimeler kullan
dılar. Bir yandan Atatürk milliyetçiliğini savunduk
larını söylerken bir yandan dildeki arılaşmanın biz
zat Atatürk tarafından başlatıldığını unuttular. 

Atatürk'ün nutkunu 1926'dtıki metinle bugün 
anlayamıyoruz. Doğrudur, ama unutmayın ki, 1926' 
da o nutku halk da anlamıyordu. Atatürk'ün büyük

lüğü, bunu görmesinde ve bugünün gereklerini ye
rine getirmek için en cesur adımı atmasındadır. O 
zamanki halkla bugünkü halk, hatta Yunus Emre' 
nin yaşadığı dönemdeki halk aynı dil kullanıyor. 
Çarpıklık onda değil, o zamanki aydınla^ Yunus Em
re dönemindeki aydınla bugünkü aydın aynı dili ko
nuşmuyor. Çarpıklık buradadır. Biz gerçek halkçı oî-
duğrraızu, gerçek milliyetçi olduğumuzu dilde de 
gösteriyoruz. Halkla aramızdaki kopukluğu gider
mek için, halkın anlayacağı bir dile aydınlar dü
zeyinde de ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Hepiniz 
biliyorsunuz. Alay etseniz de etmeseniz de, Sayın 
Ecevit'in kullandığı «olasılık» «olanak» kelimeleri-
ııi Sayın Ecevit'in dilini halk anlıyor, ama Kültür Ba
kanlığının eski mensupları beni hoş görsünler. Kül
tür Bakanlığının yani Devletin olanaklarıyla çıkarı
lan Milli Kültür Dergisinin diSini ha'k analimıyor. 
Siz «Toplum» dediğiniz zaman halk anlıyor ama, 
«Cemaat»dediğiniz zaman, «Cemiyet» dediğimiz za
man, «İçtimaiyat» dediğiniz zaman ne halk anlıyor 
ne de bugünün gençliği anlıyor. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

RECEP ÖZEL (İstanbul) — «Dinlence» den kim
se bir şey anlamıyor Sayın Bakan. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLALI 
(Devamla) — Sayın Adalet Partisi sözcüsü, Mili 
Kültür Dergisini benim bir emrimle durdurduğumu, 
bazı araştırma kurullarını lağvettiğimi söyledikten 
sonra diyor ki, «Korkmadan, cesarette bizim bırak
tığımız yerden devam etsinler» diîyor. Beni hoş gö
rün sizin bıraktığınız yerden devam edersem kendi 
kendimi inkâr etmiş olurum, bana güven göstermiş 
olanîan hayal kırıklığına uğratmış olurum. Daha 
da ötesinde ulusal demokratik bir kültür anlayı
şına ihanet etmiş olurum. Örneklerini vereyim, o 
Mili Kültür Dergisini ben durdurmadım. Yayınla
rını, içeriğini değiştirerek üç ayda bire indirerek 
devam edeceğiz ama, o sizin savunduğunuz Milli 
Kültür Dergisinin aslında neleri savunduğunu size 
göstermek için, kısa bir iki örnek vermek isterim: 

«Binaenaleyh, Kontenjan Senatörü olarak ter
cih edilen zatların, tefrikten sonra, bir partinin kad
rosunda resmen yer almaları veya alenen ağırlık koy
maları halinde, Senato üyeliklerinin sakıt olacağı 
hususunda Anayasada ve Seçim Kanununda bir hük
mün bulunmaması veya bir teamül teessüs etmemiş 
olması, kanaatimizce mühim bir eksikliktir.» Kim 
diyor bunu? Kültür Bakanlığının sayın müsteşarı 
diyor. Nerede söylüyor? Devletin parasıyla basılan 
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bir yaym organında söylüyor. Size sorarını ben: Bu 
bir kültür hizmeti midir? Yoksa, bir devlet memu
runun Devlet olanaklarını kullanarak, siyaset yap
ması mıdır? Siz buna izin verebilirsiniz; ama benim 
Devlet anlayışım buna izin vermeme olanak tanı
mıyor. 

Size başka bir örnek daha vermek isterim: «Bir 
muhafazakâr olarak ben, siyasi bir İnsanın en iyi 
durumda bana ne gibi iyilikler sağlayacağım değil, 
- Dikkatinizi çekerim - bu siyasi insanın en kötü du
rumda bana yapabilecekleri kötülükleri, asgari had
de tutmak için ne gibi şart'arın gerekeceğini düşü
nüyorum.» Yani, Küftür Bakanlığının Devletin ola
naklarıyla yayınladığı bir dergide rejimin temeli 
olan, siyasal insana inançsızlığın o insanın kötülük
lerinden nasıl korunması gerektiğinin savunulması ya
pılmaktadır, benden, buna mı izin vermemi isti
yorsunuz? Bu mudur sizin milliyetçilik anlayışınız? 
Bu mudur demokrasi anlayışınız? 

Başka bir yazıyı izninizle okuyayım1: «Ortaya atı
lışından beri sol zihniyet, sol ideoloji» sol rejim, 
sol rejim oJarak vasıflandırılan Marksizm - aradaki 
kısımları atıyorum -» diyor. «Bilindiği gibi, bu sol 
ideoîoji mukaddesatı, milleti, milliyeti, gelenekleri 
tarih bağını, ecdat hatıra ve bağlıhğını, velhasıl bü
tün manevi değerleri aile gibi, mülkiyet gibi, mülki
yet hakkı gibi, vatan gibi realiteleri ret ve inkâr ede
rek veya küçümseyerek, nazarlarda küçülterek, her 
şeyi iktisadi esasFara ve maddeye bağlamaktadır» sa
yın arkadaşlarım, rica ederimi, çoğulcu bir demok
raside, Devletin yayınladığı bir yayın organında, 
küIÜürü geliştirmek amacıyla yapılan bir yayında, 
ideolojik bir tartışmanın içine, bu biçimde girilme
sini hakh görmeye olanak yoktur. 

Başka bir yazı; «Dil Devriminin gayeleri şunlar
dır : 

1. Bütün milli kültürle ilgiyi kesmek. Dünkü, 
yani komünist olmayan yazarları okunmaz hale ge
tirmek. Komünist yazarları okunabilecek tek kaynak 
halinde bırakmak. Çocuğu ana babasıyla anlaşmaz 
kılmak. 

2. Türkiye Türk'ünün dilini dışarıdaki 60 milyon 
Türk tarafından anlaşılmaz hale getirmek. Bu doğ
rudan doğruya Moskova'nın planıdır. Esasları 1926'da 
Bakü'de tespit edilmiştir. 

3. Dili fakirleştirmek, kelimeleri azaltmak, nü
ans farkı olan - nüans kelimesine dikkatinizi çeke
rim - birkaç kelimenin yerine, tek kelime koymak, 
mesela vakıa, vaka, hadise gibi Uç ayrı mefhumun 
karşılığında, yalnız olay demek.» 

Tüm yanlışlıkları bir yana bırakıyorum sayın ar
kadaşlarım, vakıanın karşılığının «olgu» demek oldu
ğunu bile, bilmekten aciz olan bir kişinin, bu dergi
de başyazı yazmasını herhalde bir Bakan olarak hoş-
görmemi benden bekleyemezsiniz. 

Son bir örnek daha vererek, zamanınızı daha faz
la almak istemiyorum. 

«iman, dil ile ikrar, kalp ile tasdiktir. Kalp ile tas
dik etmeyen kimse mümin sayılmayacağı gibi, her
hangi bir tehlike ve engel olmadığı halde, imanını 
diliyle ikrar etmeyen kimseye de mümin gözüyle ba
kılamaz. 

Bir kimsenin mümin olduğuna dair hüküm, o ki
şinin itirafına ve uygulamasına bakılarak verilir. İman 
esaslarına inandığını beyan eden kimsenin, gerçekten 
inanıp inanmadığını ayırt etmek Allah'a mahsustur.» 

Sayın arkadaşlarım, bu görüşlere saygı duyarım; 
ama bu görüşlerin yayılacağı, yayınlanacağı yer bu 
dergi değildir; olsa olsa Diyanet İşleri Başkanlığının 
yayınlayacağı dergiler olabilir. Ve ahlaktan bahseden, 
ahlakın bu ülkeyi, bu ulusu ancak, kurtarabileceğini 
ileri süren sayın cephe mensupları zamanında yayın
lanan Kültür Bakanlığının Kıbrıs rubailerinden, ba
kıyorum tribünlerde çocuk olmasına rağmen, iki-üç 
masum örnek vererek bu konuyu kapatmak isterim : 

«Zannetme ki yapmacıkla, naz naz gelirim, 
Bir gün çağırırsan beni durmaz gelirim. 
Lâkin daha çok küçükmüşüm koynun için, 
Korkum şu ki, yetmez sana ben az gelirim. 
Gördüm soyunurken dokunurken küçüğü, 
Böyleyse dedim küçük, aratmaz büyüğü. 
Her noktası, her çizgisi, her uzvu tamam, 
Hem bir teni vardı üstelik balköpüğü.» 
İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Vay eşekoğ-

!u eşek vay!.. 
EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Tuh ahlaksız

lar!.. 
KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA

LI (Devamla) — Sayın arkadaşlarım beni hoşgörün, 
örnekleri daha ileriye götürmek istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 dakikanız kaldı, lüt
fen toparlayınız efendim. 

KÜLTÜR BAKANI AHMET TANER KIŞLA
LI (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım, 
toparlıyorum. 

Son bir noktayı daha bu konuyla ilgili olarak açık
lamama izin verin. 

Bütün bunların yayınlanmasına karar veren 8 ku
rulu lağvettiğim için beni eleştiren arkadaşlarıma ifa-
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de edeyim ki, bütün bunlann başında, kendini oraya 
getiren kişi, yani o zamanın müsteşarı, kendi maaşı
nın dışında, ek ödeneklerinin dışında, bu işleri yap
masının karşılığı olarak, Yazı Kurulu Başkanı olarak, 
ayda 4 bin lira almıştır maaşının ötesinde. Soruştur
ma açılacaktır arkadaşlarım. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, oldukça yorucu bir 
günün akşamında Kültür Bakanlığı bütçesi için de 
sabredip sonuna kadar beklediğiniz için hepinize te
şekkürü bir borç bilirim. 

Sayın Kösoğlu konuşmasının bir yerinde dediler 
ki, «eğer bir milleti kendisine yabancılaştırmak isti
yorsanız...» 

Hemen kendilerine cevap verelim, biz bu ulusu 
kendisine yabancılaştırmak değil, kendisine yabancı-
laştınlmaktan kurtarmak istiyoruz; onu kendi öz ben
liğine kavuşturmak, başını dik tutar hale getirmek is
tiyoruz. 

Saygılar sunarım arkadaşlarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim. 
Sayın Mustafa Eşrefoğlu, son söz olarak buyurun 

efendim. 
Sayın Eşrefoğlu, söz süreniz 10 dakikadır. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın Kültür Bakanlığı 
temsilcileri; hepinizi gönülden gelen, şu anda kalbimi 
dolduran en samimi duygularımla selamlıyorum. 

1978 yılı Kültür Bakanlığı Bütçesi üzerinde şahsım 
adına şahsi görüşlerimi dermeyan etmek için huzur
larınıza çıkmış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, Türk tefekkür hayatının ke
male eren realist ve ilerleyici hikmetinden akıp gelen 
asil inançlarımız, hür tefekkürümüz, gerçek inançla
rımız ve milli kültürümüz bize şunu gösteriyor ki, 
yeryüzünde 80 devlet, 17 imparatorluk kuran, 4 bin 
yıllık tarihe sahip olan, krallar esir edip tahtlar çö
kerten, Roma önünde papaları yalvartan, kılıcıyla vu
rup bir çağ açarak bir çağı kapayan, Mete'nin, em
rinde, Atillâ'nın komutasında, Şolon'da, Kosova'da, 
Mohaç'ta, Mercidabık'ta ve Ridaniye'de, Çanakkale' 
de ve Sakarya'da harikalar yaratan, 3 kıta, 3 deniz
de muazzam ve muhteşem imparatorluklar kuran o 
Yüce Türk Milletinin, Büyük Türk Milletinin elbette 
ki bir milli kültürü vardır. Sayın Bakanım var mıdır? 
Vardır. 

türlü yaşayış, fikir ve sanat varlıklarının topudur. 
Kültür bir milletin yaşama tarzıdır. Milletin ta ken
disidir. Kültür maziyle atiyi birleştiren, insanların 
değer hükümlerini ve yaşayış tarzlarım, örf adetleri
ni, zevklerini, dilini, dinini, tarihini ve sanatını, ede
biyatını ve musikisini, ahlak anlayışın ve o milletin 
insanlan tarafından yapılmış her şeyi ihtiva eder. 

Büyük Atatürk, Yüce Atatürk bu milletimizin ye
niden kurucusu Atatürk' der ki; «Cumhuriyetimizin 
temeli Türk kültürüdür.» Ziya Gökalp kültüre «Hars» 
demiştir. Evet, «Bir milletin dili, dini, ahlaki, akli, 
estetik, iktisadi, fenni hayatının tümünü içine alır» 
der. Kültürün iki temel unsuru vardır. Birisi dildir, 
diğeri sanattır. 

Sayın milletvekilleri, büyük bilgin, mütefekkir Zi
ya Gökalp, şöyle der. «Türklüğün vicdanı bir, dini 
.vatani bir, fakat hepsi ayrılabilir, olmazsa lisanı bir. 
Türklüğün bir dili vardır, yalnız bir dili vardır, baş
ka bir dili var diyenin, başka bir emeli vardır.» 

Demin Sayın Halk Partili konuşmacı arkadaşım 
temas ettiler, kısaca ben de temas etmek istiyorum. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, lütfen sakin ola
lım. Son konuşmacı arkadaşımız. Rica ediyorum. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Çinli 
bilgin Konfiçyüs'e sormuşlar; «Bir ülkeyi idare et
meye çağnlsaydımz, ilk işiniz ne olurdu» Konfiçyüs 
şöyle cevap vermiş: «önce o ülkenin dilini düzeltir
dim. Dili bozuk olursa ahlak ve kültür bozulur; ah
lak ve kültür bozulursa, adalet yolunu şaşırır. Millet 
ne yapacağını bilmez ve bu nedenle dil en önemli 
unsurlarından bir tanesidir.» 

Sayın milletvekilleri, yine Ord. Prof. Dr. rahmetli 
Arat'ın dil hakkındaki görüşlerini kısaca arz etmek 
istiyorum. «Dil tabii bir varlıktır. İnsan topluluğunun 
tarihi seyri içinde birlikte götürdüğü kıymetler ara
sında uzun ve kısa ömürlü değişen her şeyi içine alır. 
Bütün bu topluluklardan başka benzeri olmayan bir 
temel kavramdır. Milletin dili, milletin kendisidir» 
der. 

Sayın milletvekilleri, şu anda aklıma bir şey gel
di, karşımda Hasan Yamık Tekin'i gördüm. Bunu 
görünce bir hatıramı arz edeceğim, müsaade ederse
niz. 

1965 yılında Şebinkarahisar Lisesinde öğretmen
dim. Sayın Tekin, oranın çok saygı değer bir ailesin-
dendir, kendisine her zaman saygı duyarım. 10 Kasım 
günü (İyi hatırlayacaksınız Sayın Tekin, o zaman Be
lediye Reisi idiniz) Atatürk'ü anma töreni hazırlandı. 
Törende zamanın okul idaresi, Atatürk'ün gençliğe 

Sayın milletvekilleri, kültür latinceden bir kelime
dir. Toprağın verimini artırmak için çalışmak anla
mına gelir. Kültür bir toplumda hüküm süren her 
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hitabesini, bugünkü uydurukça konuşturdu. Sayın Va
lilik Tekin isyan etti. Yalan mı Vamık Tekin? 

HASAN VAMIK TEKlN (Giresun) — Doğru. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Doğru. 

Diyordu ki, orada, O Atatürk'ün büyük gençliğe hitabe
si de, tahrik ediyordu, tahrip ediliyordu. Şunu diyor
du: «Bütün gemi yapımevlerine getirilmiş olabilir...» 
Sayın Tekin buna haklı olarak isyan ediyorlu. Evet 
haklı olarak isyan ediyordu. Gemi yapımevlerinden 
Büyük Atatürk'ün kastı, sadece sadece o gemi in
şa edilen yerler değildir. 

Aziz Halk Partililer, muhterem Kültür Bakanlığı
nın mensuplan; oradaki «gemi yapımevleri» nden 
anlaşılan, Türkiye'de o zamanın Türk top
raklan üzerindeki tüm işyerleridir. Binlerce, 
yüzbinlerce işyerleridir. tşte yüzbinlerce iş
yerinin o adam, o zamanın kişisi tahrip ederek, bir 
gemi yapımevi olaraktan küçtiltmttştü. Buna Vamık 
Tekin isyan etmişti. 

Şunu diyordu, iyi hatırlıyorum: «Atatürk'ün... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sakin ol, sa

kin ol. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Sakinim, 

sakinim. 
ALTAN TUNA (Çanakkale) — Sen öğretmen 

değilsin, muallimsin. 
BAŞKAN — Sayın Eşrefoğhı, iki dakikanız kaldı 

efendim. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Daha 
konuya giremedim. (Gülüşmeler) 

Sayın milletvekilleri, Vamık Tekin şunu diyordu: 
«Size rica ediyorum Sayın Müdür Bey, Atatürk'ün 
gençliğe hitabesini okuyamayan bir öğrenciyi okuldan 
mezun etmeyiniz; onu o şekliyle, Atatürk'ün ağzın
dan çıktığı şekliyle anlatamayan öğretmene de bu 
okulda öğretmenlik yaptırmayınız.» 

HASAN VAMIK TEKlN (Giresun) — Doğru. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Alkış

ladım kendisini. 

Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz kısaca 
bugün TRT'nin diline de dokunmadan geçemeyece
ğim. Bugün Devletin radyosu olan TRT, Türk dilini 
bilerek tahrip etmektedir. Hatta, bunu o kadar ileri
ye götürmüşlerdir ki, Türk vatandaşı TRT'nin dilin
den bir şey anlamamaktadır. Dört yıldır Cem salta
natından kurtulamayan TRT, ülke ve millet bütünlü
ğünü sarsıcı, Cumhuriyet tarihindeki milli güvenliğe 
ve genel ahlaka zarar verici, milli kültürü bozucu, 
Türk dilini tahrip edici bir noktaya gelmiştir, İnce

den inceye, milleti sol, sosyalizm, komünizme doğru 
telkin etmektedir. 

Aziz milletvekilleri; bir milletin bayrağı olmaya
bilir, bir milletin hudutlarında nöbetçi askerleri, nö
bet beklemeyebilir, bir milletin vatanı olmayabilir; 
eğer bir milletin milli kültürü varsa o millet yaşıyor 
demektir. Milli kültürü yaşayan milletin, elbetteki 
yaşayacağını sizin de bilmeniz gerekir. Türk Milleti
nin, 4 bin yıllık tarihi olan Büyük Türk Milletinin 
milli kültürünü... (CHP sıralarından «Böyük» sesle
ri...) Milli Eğitim Bakanı, TRT'si, Ecevit'i, Cem'i ve 
Kültür Bakam yıkamayacaktır. Güçleri yetmeyecek
tir. 

BAŞKAN — Sayın Eşrefoğlu lütfen toparlayın, 
lütfen toparlayın. 

ALTAN TUNA (Çanakkale) —• Enkaz bıraktınız, 
enkaz. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, Sayın Bakanımız dedi ki: «Sağcı par
tilerden milliyetçi olamaz.» 

ALTAN TUNA (Çanakkale) — Olmaz tabii. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Ben, 

Türk aile mefhumuna inanmayan... (CHP sıralarından 
gürültüler...) Evet, Türk kültürüne inanmayan... 

İSMET ATALAY (Kars) — Kim inanmıyor? 
BAŞKAN — Sayın Eşrefoğlu, lütfen sözünüzü 

tamamlayın efendim. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Evet, 

inanmayan soku bir partinin miflryetçi olacağına ben 
inanmıyorum. Bakanın o sözünü şiddetle reddediyo
rum. (CHP sıralarından gürültüler) Şiddetle reddedi
yorum. Bütün milliyetçiler sağcıdır, maneviyatçıdır, 
mukaddesatçıdır, medeniyetçidir. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Alçak; sözünü 
geri alsın. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sözünü geri alsın. 
BAŞKAN — Sayın Eşrefoğlu, sözünüzü bağlayın 

lütfen, rica ediyorum efendim. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri... 
TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Sayın Baş

kan, sözünü geri alsın. 
BAŞKAN —- Sayın Eşrefoğlu, lütfen sözünüzü 

tamamlayınız. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Sayın 

milletvekilleri, 1 134 402 000 liralık bütçenin Türk 
Milletine, milli kültüre, hayırlı, uğurlu olmasını di
ler, Yüce Meclise saygılar sunarım. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
kürsüden indirmeden tavzih ettirin, 
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ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Bu alçak, sö
zünü geri alsın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Eşref oğlu, o son sözünüzü 
tavzih edin, yalnız sakin olarak. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Neyi 
neyi? 

BAŞKAN — «Kültüre inanmayan parti»; kültü
re inanıyorsunuz, yani o hususu.» «Kültüre inanma
yan bir parti» buyurdunuz. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Hayır ha
yır, «Aile mefhumuna inanmayan bir parti» dedi. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Hayır, 
demedim. «Bakan» dedim, «Bakan» dedim; «Kültür 
Bakam» dedim. (CHP sıralarından kürsü önüne gelip 
bağırmalar, gürültüler) 

NİZAMETTİN ÇOBAN (Kütahya) — Bakan da 
diyemez. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Eşref oğlu tavzih 
ediyor. Bir dakika... 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Hangi Bakan? 
Hangi Bakan olduğunu söyle. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Kültür 
Bakanı. (CHP sıralarından gürültüler ve sıralara vur
malar) 

BAŞKAN — Hayır arkadaşım, öyle söylememiş
tir... 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — «Ulu
sal kültür» diyor. Kastım budur. Evet, evet. «Milli 
kültür» diyemiyor, «Ulusal kültür» diyor. 

BAŞKAN — «Aile mefhumu» lafı geçmemiştir 
arkadaşlar. 

TEVFİK FİKRET ÖVET (Sinop) — Aile mefhu
mu sende yoktur. 

BAŞKAN — Söz tavzih edilmiştir, «Aile mefhu
mu lafı geçmemiştir. Bu, tavzih edilmiştir efendim. 
Tamam. (Gürültüler) 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — «Aile mefhumu» 
lafı kullanılmıştır. 

BAŞKAN — Beyefendi, Sayın Tığlı, «Aile mef
humundan bahsetmedim» dedi. Binaenaleyh... (CHP 
sıralarından şiddetli gürültüler) 

NECATİ CEBE (Balıkesir) — Zabıtları getirtin. 
BAŞKAN — Sayın Eşrefoğlu, neredesiniz? «Aile 

mefhumuna inanmayan» tarzında bir beyanda bulun
dunuz mu? Bunu oradan, yerinizden tavzih edin. 
Kürsüye çıkmayın efendim, çıkmayın. Tavzih edin 
rica ederim. Söylenmemiştir... 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — (Kür
süye gelerek) Sayın milletvekilleri, benim demek is
tediğim şu.., 

BAŞKAN — Sayın Eşrefoğlu, böyle bir söz söy
lenmediğini beyan edin. 

MUSTAFA EŞREFOĞLU (Devamla) — Aile 
mefhumundan kastım, Kültür Bakanının eşinin Türk 
kızı olmayışıdır. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Niçin 
kürsüye çıkardınız Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, ben, «kürsüye 
çıkmayın» diyorum, İsrar ediyor. Ne yapabilirim? 
Rica ederim, burada kuvvetim yok ki ona mani ola
yım. Rica ederim Sayın Karagözoğlu, rica ederim, 
rica ederim... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmik) — Siz Baş
kansınız, hâkim olunuz. Bugün vazifenizi yapmıyor
sunuz. (CHP sıralarından gürültüler ve «Tavzih et
medi Sayın Başkan» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, sayın Cumhu
riyet Halk Partililer, bir dakika. Zatıâlilerinizin gürül
tüsünden söyleneni ben anlayamıyorum, özür dile
rim. 

ILYAS KILIÇ (Samsun) — Buz gibi söylemiş, 
ifade ettiler. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, sizin izniniz olmadan Yüce Meclisin kürsüsü 
iğgal edilmiştir. Görevinizi yapın, disiplin cezası ve
rin, aksi halde ben sizden davacıyım. Görevinizi ya
pın. İzniniz olmadan Yüce Meclisin kürsüsü işgal 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Karagözoğlu, görevi
mi bütün dikkatimle yapıyorum. Ö itibarla... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sizin 
göreviniz, izniniz olmadan kürsünün işgaline mani 
olmaktır. 

BAŞKAN — Bir dakika, rica ederim, rica ede
rim... 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Zaptı getirin Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, ham zabıtlar he
nüz çözülmemiştir. Biraz bekleyiniz, 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Saym Baş
kan, müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Uysal. 
Sayın Eşrefoğlu, yerinizden durumu tavzih edin. 
İLYAS KILIÇ (Samsun) — Eşrefoğlu değil, eş-

şekoğlu. 
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Kılıç, rica ede

rim. 
MUSTAFA EŞREFOĞLU (Kırşehir) — Öyle bir 

şey söylemediğim kanaatindeyim, fakat öyle bir şey 
söyledi isem geri alıyorum. 
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BAŞKAN — Tamam, tamam. Yalnız Sayın llyas 
Kılıç, zatıâiinizin parlamento tecrübesine yakıştıra
madığım bir söz sarf ettiniz, üzüntümü beyan ede
rim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Eşrefoğlu, «Böyle 
bir söz söylemediğini, söylediği sözü geri aldığını» 
beyan etmiştir. Saygı ile arz ederim. 

Meseleyi büyütmeyelim sayın arkadaşlarım. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın Baş

kanım meseleyi tabii İçtüzük açısından siz doğru ya
pıyorsunuz. Fakat tutanağı lütfen - son kısım olarak 
yazıldı - alınız tetkik ediniz. Siz, ifade ediniz, ondan 
sonra kendisine bu konuda tavzih sözü veriniz. 

Yerinden; «Böyle bir söz söylemedim; fakat söy-
lediysem geri alıyorum» sözü geçerli değil. Çünkü, 
evvela diyor ki; «Söylemedim» halbuki söyledi, söy
ledi efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın Uysal, değerli arka
daşlarım; «Söylemedim» dediğine göre... (CHP sıra
larından gürültüler) Bir dakika, «Söylemedim» dedi
ğine göre, evleviyetle, bir söylememe hali var. Bina
enaleyh; «Söylediysem de geri aldım» dediğine göre, 
mesele; bekçiyi mi dövmektir, üzümü mü yemektir? 
Binaenaleyh değerli arkadaşlarım, mesele anlaşılmış
tır. Sayın Uysal... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — O zaman 
bana söz hakkı doğar. Onun için ben burada, onun 
hırsı ile değil, ama şüphesiz Cumhuriyet Halk Par
tisinin onuru içerisinde ona cevap verme hakkını kul
lanırım. Onun için, onu ben kabul etmiyorum, tuta
nağı alacaksınız ve bize doğan söz hakkını vereceksi
niz, söylediği anda. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, sayın üye, «Ben böyle 
bir şey söylemedim», (CHP sıralarından gürültüler) 
«Söylediysem geri alıyorum» dedikten sonra, neyin 
sataşmasının konuşmasını yapacaksınız? 

Rica ediyorum sayın arkadaşlarım, İçtüzük muva
cehesinde, yaptığım işlem isabetlidir. Binaenaleyh, 
Kültür Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. (CHP sıralarından, «Aile mefhumuna 
inanmayan» diyor; «Zabıtta var Sayın Başkan»; Sayın 
Başkan, yalnız onu söylemedi» sesleri) 

Sayın arkadaşlarım, Kültür Bakanlığı Bütçesinin 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... (CHP sıralarından şiddetli gürültüler; 
«Hayır, yapamazsınız Sayın Başkan» sesleri) 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Hayır, kapatamazsı
nız, en az biz de onun kadar aileye inanıyoruz. Hep 
senin yüzünden oldu. 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, zatıâiinizin bu kadar 
asabileşmesine ben hayret ediyorum. Rica ediyorum, 
bir dakika. 

Eşrefoğlu sözünü aldıktan sonra, bu, zabıtlara geç
tikten sonra, binaenaleyh daha ne isteniyor değerli 
arkadaşlarım? 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Evet Sayın Tığlı. 
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 

mesele çok hassas ve önemlidir, Arkadaşımız, «Aile 
mefhumuna inanmayan bir parti» demiştir. 

BAŞKAN — Bunu söylememiştir, «Söylemedim» 
diyor, «Geri alıyorum» diyor. 

SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Bir dakika, onun 
için lütfen kapatmayınız, tahkik ediniz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, ne konusunda söz istiyor
sunuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
lütfen mikrofonu açın, anlaşalım efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, görüşmeler bitmiş
tir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Konuşmak is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, görüşmeler bitmiş
tir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Rica ederim, 
ya İçtüzüğü doğru dürüst uygulayınız, ya da bu kür
süden ininiz efendim. Benim hakkımı engelleyemez
siniz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkam... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Benim, İçtü
züğün 62 nci maddesine göre, bütçenin her aşamasın
da, öncelikle, birinci sırada söz isteme hakkım var. 
(AP sıralarından «Oylamaya geçildi» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, İçtüzüğün 
62 nci maddesine göre söz isteme keyfiyetiniz, nor
mal bir zamanda Başkanlıkça kabul edilir. Ancak, 
şimdi öyle bir noktaya geldik ki, söz isteme talebinizi 
görüşmeler bittikten, oylamaya geçtikten sonra yapı
yorsunuz. O itibarla isaf edemeyeceğim efendim. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
Sayın Başkan... 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Kültür Ba
kanlığı Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
(CHP sıralarından şiddetli gürültüler; «Böyle oyla
ma olmaz Sayın Başkan» sesleri) 

SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Başkan, 
Sayın Eşrefoğlu kürsüye ikinci defa geldiğinde «Aile
den kastım, Sayın Bakanın karısının Türk olmayışın
dandır» demiştir (CHP sıralarından gürültüler) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan 
söz istiyorum, duymuyorsunuz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlanm, bir dakika, bir 
dakika... (CHP sıralarından gürültüler) 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Zaptı 
okuyacaksınız. (Gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakayra) — O zaptı size 
okutturacağım Sayın Başkan, okutturacağım. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, inatla bu işi yürütme
yin, rica ediyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sız bizim 
İçtüzük hakkımızı kullandırmıyorsunuz. Başkan ola
rak uygulamak mecburiyetindesiniz. (CHP sıraların
dan gürültüler, anlaşılmayan müdahaleler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım» bir dakika, bir 
dakika». 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — O Tüzük 
maddesini okutacağım size. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Bu Meclisi iç
tüzüğe göre yöneteceksiniz, başka türlü yönetmenizin 
imkânı yok, bunu yaptırmayız. 

BAŞKAN — İçtüzüğe göre yönetiyorum Sayın 
Günay, İçtüzüğe göre yürütüyorum, rica ederim. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — Sayın Baş
kan, sataşma vardır, söz hakkı doğmuştur, vermiyor
sunuz. Komisyon Başkanı söz istiyor vermiyorsunuz, 
ondan sonra da bütçeyi çıkmaza sokuyorsunuz. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Beyefendi, beyefendi, bir dakika, Sa
yın Komisyon Başkanı öyle bir noktada söz istemiş
tir ki... (CHP sıralarından gürültüler) Bir dakika, bir 
dakika efendim.... Binaenaleyh, Başkan olarak... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ben yarım saat
tir söz istiyorum, vermiyorsunuz. 

BAŞKAN — ilk defa muttali oluyorum Sayın 
Alpaslan, ilk defa muttali oluyorum, yarım saattir 
söz istemediniz, 

22 . 2 . 1978 O ; 2 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — istedim. 

BAŞKAN — Hayır, ilk defa muttali oluyorum. 
(CHP sıralarından gürültüler) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sadece bağır
makla meşgulsünüz. Yarım saattir bağırıyorum, duy
muyorsunuz. (AP sıralarından «Oylama yap» sesleri, 
gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Size zaptı 
okutacağım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlanm, iki taraftan da 
anlayış bekliyorum. Rica ediyorum... (CHP sıraların
dan gürültüler) Bir dakika Sayın Uysal, Grup Baş-
kanvekili olarak zatıâlinizden bir hususu rica ediyo
rum. Burada... (Gürültüler) Bir dakika... (AP sıraların
dan, «Oylama ne oldu» sesleri) 

M. İSMET ANGI (Eskişehir) — Oylama neticesi 
ne oldu? (Gürültüler) 

BAŞKAN — Burada, Sayın Eşrefoğlu arkadaşı
mız, böyle bir beyanda bulunmadığım... (CHP sı
ralarından, «Nasıl bulunmadı sesleri, gürültüler) 

Bir dakika... «Aile mefhumuna inanmayan» tarzın
da, gerek partinize ve gerekse Sayın Bakana böyle 
bir beyanda bulunmadığına dair ifadede bulundular. 
Binaenaleyh, Sayın Uysal'ın, samimiyetle beyan edi
len bu ifade muvacehesinde halen İsrarla; «Size zap
tı okutacağım» demesini parlamenterliğin mantığına, 
Parlamentomuzun ciddiyetine yakıştıramıyorum. (Gü
rültüler) 

O itibarla değerli arkadaşlarım... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Müsaade 
eder misiniz? (CHP sıralarından, «Zabıtları getir» 
sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi, değerli arkadaşlarım, bir da
kika değerli arkadaşlanm... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Okur musu
nuz? 

BAŞKAN — Bir dakika, aynen dediklerimiz bu
rada mevcut. («Oku» sesleri) Bir dakika, 

«Ben, Türk aile mefhumuna inanmayan, Türk 
kültürüne inanmayan... 

«Kim inanmıyor?» 
«Sayın Eşrefoğlu, lütfen sözünüzü tamamlayın 

efendim, lütfen.» 

«Solcu bir partinin milliyetçi olacağına ben inan
mıyorum. Bakanın o sözünü şiddetle reddediyorum, 
Şiddetle reddediyorum.» 
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Binaenaleyh, Sayın Eşrefoğlu buyurmuştur ki, 
«Ben gerek Cumhuriyet Halk Partisine ve gerekse 
Sayın Bakana böyle bir beyanda bulunmadım» de
miştir. Binaenaleyh değerli arkadaşlanm, söz tavzih 
edilmiştir. (CHP sıralarından gürültüler, «Sözünü ge
ri alsın» sesleri) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Hayır efen
dim, hayır. Siz bizim içtüzük hakkımızı kısıtlaya-
mazsınız. O İçtüzük maddelerini okutacağız. Bu sa
taşmayı cevapsız bırakamayız. 

BAŞKAN — Söz tavzih edilmiştir Sayın Uysal. 
«Geri aldım, dedikten sonra neyin savunmasını yapa
caksınız? 

NECATİ CEBE (Bahkesir) — Burası Adalet Par
tisi kongresi değil. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Söz tavzih 
edilmemiştir efendim. (CHP sıralarından kürsüye yü
rümeler, gürültüler) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
Sayın Başkan... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika bir dakika, ben Sayın 
Uysal'Ia görüşüyorum. Bir dakika beyefendi, Sayın 
Uysal'Ia görüşüyorum. Bir dakika, Sayın Uysal'Ia gö
rüşüyorum. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İçtüzüğü çiğ
niyorsunuz. (CHP sıralarından ayağa kalkmalar, gü
rültüler) 

BAŞKAN — Hayır çiğnemiyorum. 
ORHAN SEZAL (Kahramanmaraş) — Partimi

ze söz hakkı doğurur bu söz. Grup Başkanvekiline 
söz vermiyorsun, Bakana söz vermiyorsun, Komis
yon Başkanına söz vermiyorsun. (CHP ve AP sırala
rından gürültüler) 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Tutumunuz 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika, (AP sırala
rından gürültüler) 

Sayın arkadaşlar, tutumum hakkında konuşmanı
zı gerektirecek hiçbir şey yok sayın arkadaşım. 
(CHP sıralarından gürültüler, AP sıralarından ayağa 
kalkmalar) Bir dakika... 

Sayın Bakan da, «Eşrefoğlu tavzih için kürsüye 
çıktığında eşime ve bana hakaret etmiştir» diyor. 
(CHP sıralanndan ayağa kalkmalar) 

Sayın Bakan, meseleyi büyütmeyelim. Sayın eşini
ze de, size de herhangi bir sözde bulunmadığını be
yan etmiştir, geri almıştır. Binaenaleyh... 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Aile haysiyeti
ne, aile mefhumuna bundan daha büyük hakaret ola

maz. Aile haysiyetinden daha büyük bir mesele ola
maz. (CHP ve AP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Geri almıştır. Bu gürültü arasında... 
Bir dakika Sayın Günay, bir dakika. Sayın Uysal'Ia 
görüşüyorum daha. Bir dakika. 

ERTUĞRUL GÜNAY (Ordu) — Sizin partinize 
böyle bir hakaret yapılsa, biz böyle bir sözü söyle
sek... 

BAŞKAN — Şimdi sayın arkadaşlanm, sayın ar
kadaşlanm, bir dakika. Biraz evvel Sayın Uysal... 
(CHP sıralanndan gürültüler) 

Sayın arkadaşlanm, biraz evvel Sayın Eşrefoğlu 
sözünü söylemediğini, sözünü geri aldığını beyan et
miştir... (CHP sıralanndan gürültüler) Ben o sırada 
oylamayı yaptım. (CHP sıralanndan «Ne oylaması 
yahu» sesleri, gürültüler) Binaenaleyh sonucu arz edi
yorum... (CHP sıralanndan «oylama yapılmadı» ses
leri, gürültüler) 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Hangi oylama, ne oy
laması? 

BAŞKAN— Oylama yapılmıştır sayın arkadaşım. 
Oylama neticesinde... (Şiddetli gürültüler) 

Sayın arkadaşlanm, bir dakika, bir dakika, bir 
dakika. (CHP ve AP sıralanndan şiddetli gürültüler) 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Sayın Başkan, 
oylama sonucu açıklansın, ondan sonra söz verirsiniz. 
Sonucu açıklayın. (CHP sıralanndan şiddetli gürültü
ler) 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
tutumunuzu protesto ediyor ve komisyon sıralanndan 
çekiliyorum.( Komisyon üyeleri Komisyon sıralarını 
terk ettiler) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bir dakika. Sa
yın arkadaşlarım, durum Başkanlıkça kesinlikle anla
şılmamıştır. Oylamayı, onun için, ayağa kalkmak su
retiyle yapılmasını teklif ediyorum, 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Ne oylaması? Söz 
vermediğiniz için Komisyon çekildi gitti. Daha ne oy
laması?... (CHP sıralanndan «nasıl oylama yaparsın» 
sesleri) 

ıBAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, oylamayı ayağa 
kalkmak suretiyle yapılmasını tek... (CHP sıraların
dan, «Komisyon yok, Hükümet yok» sesleri, gürül
tüler, CHP sıralarından «Ara verin» seisi) 

İSMET ATALAY (Kars) — Nasıl oylama yapı
yorsun? 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efendim» 
sizi protesto edip gitti, Komisyon ve Hükümet; biz 
de protesto edip gidiyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, sayın arkadaş* 
tarım, sayın arkadaşlarım... 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Sayın Başkan, bu-
rası politika oyunu sahnesi... 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika. (Gürültüler) 
Bir dakika sayın arkadaşlarım. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Lütfen oylama^ 
nın neticesini ilan edin.. 

Sayın Başkan, neticeyi ilan edin. Bir tespit yaptığı
nızı ifade ettiniz. Lütfen Sayın Başkan. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, sayın arkadaş
larım, ortada ciddi bir samimiyetsizlik vardır. Ben 
biraz evvel, sayın arkadaşlarıma durumun tavzih 
edildiğini arz ettim. O sırada oylamaya geçtim. Sa
yın Komisyon Başkam söz istediler. Kendilerine bu 
söz Memenin samimiyetten uzak olduğunu beyan 
ettim. Müzakerenin bu noktasında söz istenilmeyecek 
ğini beyan ettim ve oylama neticesinde «Kabul eden
ler» dedim, el kalkmamıştır. «Kabul etmeyenler» de
dim el kalkmıştır ve binaenaleyh, Kültür Bakanlığı 

Bütçesinin bölümlerine geçilmesi kaini! edilmemiştir. 
(AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

I E R T U Ğ R U L /GÜNEY (Ordu) — «Kabul eden
ler» dedin, kendin duydun. Başka kimse duymadı. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Kendi söyledikleri tu
tanaklara geçti. 

BAŞKAN — Günlük programımız tamamlamıştır. 
Yarın görüşeceğimiz bütçeler, basılıp dağıtılan 

programdan farklı olduğu için ayrı ayrı belirteceğim. 
Bu değişiklik daha evvel Genel Kurula sunulmuştur. 
Buna göre: 

1. Bayındırlık Bakanlığı, 
İt Ticaret Bakanlığı, 
3. Dişişîeri Bakanlığı, 
4. Yerel Yönetim Bakanlığı bütçelerini görüş

mek için, 23.2Jİ978 Perşembe günü saat 10.001da top
lanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Saygılarımla. 

Kapanma Saati : 21.23 

» « « 
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SUNUŞLARI 
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ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

X 1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
'Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52); C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 2. — 1978 yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi : 1/56; C. Senatosu : 
1/529) (M. Meclisi S. Sayısı : 21; C. Senatosu S. Sa
yısı : 733) (Dağıtma tarihi : 1 5 . 2 . 1978) 

X 3. — 1978 yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kamunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. 
Senatosu ve Bütçe Karnia Komisyonu başkanlıkla
rı tezkereleri. (M. Meclisi : 1/62; C. Senatosu : 1/535) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 22; C. Senatosu S. Sayısı : 739) 
(Dağıtma tarihi : 15 , 2 ... 1978) 

X 4. — 1978 yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
1978 yılı istanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu tasarı
sında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu rakoru. (M. 
Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/539) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 743) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 2 .1978) 

X 5. — 1978 yılı istanbul Teknik Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/67; C. Sena
tosu : 1/540) (M. Meclisi S. Sayısı : 23; C. Senatosu 

:S. Sayısı : 744) (Dağıtma tarihi: 15 a 2 ± 1978) 

X 6. — 1978 yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/64; C. Senato
su : 1/537) (M. Meclisi S. Sayısı : 24; C. Senatosu S, 
Sayısı : 741) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 7. — 1978 yılı Ifctiisadi ve Ticari İlimler Akademi-! 
leri Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/69; 
C. Senatosu : 1/542) (M. Meclisi S. Sayısı : 25; C 
Senatosu S. Sayısı : 746) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 8. —1978 yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/60; C. Sena
tosu : 1/533) (M. Meclisi S. Sayısı : 26; C. Senatosu 
S. Sayısı : 737) (Dağıtma tarihi : 15 , 2 , 1978) 

X 9. —1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/61; C. Senatosu : 
1/534) (M. Meclisi S. Sayısı : 27; C. Senatosu S. Sa
yısı : 738) (Dağıtma tarihi : 15 , 2 . 1978) 

X 10, — il 978 yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/59; C. Sena* 
tosu : 1/532) (M. Meclisi S. Sayısı : 28; C. Senato
su S. Sayısı : 736) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 11. — 1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu Başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/68; C. 
Senatosu : 1/541) (M. Meclisi S. Sayısı : 29; C, Senaı 
tosu S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 12. — 1978 yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık-» 



lan tezkereleri. (M. Meclisi : 1/58; C, Senatosu: 1/531) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 30; C. Senatosu S. Sayısı: 
735) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 13. — 1978 yılı Fırat Üniversitesi Bütçe kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlık
ları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/63; C. Senatosu : 
1/536) (M. Meclisi S. Sayısı : 31; C. Senatosu S. Sa
yısı : 740) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 14. — 1978 yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başj 

kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/55; C. Senatosu: 
1/528) (M. Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sa
ya» : 732) (Dağıtma tarihi : 15 . 2 , 1978) 

X 15. — 1978 yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi: 1/57; C. Senatosu: 
1/530) (M. MeeM S. Sayısı : 33; C. Senatosu S. Sa
yısı : 734) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 16. — 1978 yılı İnönü Üniversitesi Bütçe ka
nunu (tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/65; C. Senato
su: 1/538) (M. Meclisli S. Sayısı: 34; C. Senatosu 
S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 17. — 1978 yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Korrüsyonu raporuna 
dâir C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu: 
1/544) (M. Meclisi S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sa
yısı : 748) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

X 18. — 1978 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/70; C. 
Senatosu: 1/543) (M. Meclisi S. Sayısı: 36; C. Se
natosu S. Sayısı: 747) (Dağıtma tarihi: 1 5 . 2 . 1978) 

X 19. — 1978 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo
nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/72; C. 
Senatosu: 1/545) (M. Meclisi S. Sayısı: 37; C. Sena
tosu S. Sayısı: 749) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

X 2Q. — 1978 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyo

nu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/80; CV 
Senatosu: 1/553) (M. Meclisi S. Sayısı: 38; C. Sena
tosu S. Sayısı: 757) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

X 21. — 1978 yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
lisi: 1/74; C, Senatosu: 1/547) (M. Meclisi S. Sayı
sı: 39; C. Senatosu S. Sayısı: 751) (Dağıtma tarihi: 
15 < 2 . 1978) 

X 22. — 1978 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
si : 1/75; C. Senatosu: 1/548) (M. Meclisi S. Sayısı: 
40; C. Senatosu S. Sayısı: 752) (Dağıtma tarihi : 
15 , 2 . 1978, 

X 23. — 1978 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

.raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/76; C. 
Senatosu: 1/549) (M. Meclisi S. Sayısı: 41; C. Sena-, 
tosu S. Sayısı: 753) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978)̂  

X 24. — 1978 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü' 
bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/77; C. 
Senatosu: 1/550) (M. Meclisi S. Sayısı: 42; C. Sena
tosu S. Sayısı: 754) (Dağıtma tarihi: 15 . 2 . 1978) 

X 25. — 1978 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma: 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mecli
si : 1/79; C. Senatosu: 1/552) (M. Meclisi S. Sayısı: 
44; C. Senatosu S. Sayısı: 756) (Dağıtma tarihi : 
15 . 2 . 1978) 

X 26. — 1978 yılı Tekel Genel Müdürlüğü (bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna: 
dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/78; C. Senato
su: 1/551) (M. Meclisi S. Sayısı: 43; C. Senatosu 
S. Sayısı: 755) (Dağıtma tarihi: 1 5 . 2 . 1978; 

X 27. — 1978 yılı Orman Genel Müdürlüğü bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu-* 
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş-r 
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi: 1/73; C. Senato* 



su: 1/546) (M. Meclisi S. Sayısı: 45; C. Senatosu S, 
Sayısı: 750) (Dağıtma tarihi: 1 5 . 2 . 1978) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 1978 yılı Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığı Bütçe Kanunu tasarısı (M^ Meclisi : 1/53; 
C. Senatosu: 1/526) (U.: Meclüsi S. Sayısı : 19; C. 
Senatosu S. Sayısı: 730) 

X 2. — 1978 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe 
Kanunu tasarısı (M. Meclıisii : 1/54; C. Senatosu : 

(1/527) (M. Meclisi S. Sayısı : 20; C, Senatosu Sa 

Sayısı : 731) 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 





Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 21 
Toplantı : 1 

1978 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/56; 
C. Senatosu : 1/529) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 733) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 a 2 , 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6233 - 1/529 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgj : 30 . 1 . 1978 gün ve 1/56-3 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Ankara Üniversitesi 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı A t alay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : (97) 

Kalbul : (62) 
Ret : (35) 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 2 . 1978 

Esas No. : -1/56, C.S. 1/529 
No. : 10 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 1 . 2 . 1978 tarihli ve 29 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
(1978 mali yılı Ankara Üniversitesi bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 





Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 22 
Toplantı : 1 

1978 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Kornişonu 

Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/62; 
C. Senatosu : 1/535) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 739) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 13 . 2 . 1978 
Sayı : 6239 - 1/535 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 30 . 1 , 1978 gün ve 1/62-9 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Ege Üniversitesıi 1978 yıh bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : (96) 

Kabul : (66) 
Ret : (30) 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 2 . 7975 

Esas No. : 1/62, C.S. 1/535 
No. : 16 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihli ve 29 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
(1978 mali yılı Ege Üniversitesi bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak gön
derilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 

> • • < « 





Dtaem , s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 23 
Toplantı : 1 

1978 Yılı İstanbul Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/67; 
C. Senatosu : 1/540) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 744) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 2 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6263 - 1/540 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgl : 5 . 2 . 1978 gün ve 1/67-14 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihti 29 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 yıh bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : (98) 

Kaibul : (68) 
Ret : (30) 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 2 . 1978 

Esas No. : 1/67, C.S. 1/540 
No. .21 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihli ve 29 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
(İstanbul Teknik Üniversitesi 1978 mali yılı bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli 
olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 

• • » • < ^ > - < » •<• • • 





Dönem : 5 
Toplantı : 1 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 24 

1978 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C, Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/64; 
C. Senatosu : 1/537) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 741) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 , 2 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6248 - 1/537 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 5 . 2 . 1978 gün ve 1/64-İ1 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 1 . 2 . 1978 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Hacettepe Üniversitesi 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. A , 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : (97) 

Kalbul 
Ret 

(62) 
(35) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/64, C.S. 1/537 
No. : 18 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

13 . 2 . 1978 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihli ve 29 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
(Hacettepe Üniversitesi 1978 mali yılı bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Bütçe Karrna Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 

»>-•<« 





Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 25 
Toplantı : 1 

1978 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri Bütçe Kanunu 
Tasarı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi: 1/69; 

C. Senatosu : 1/542) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 746) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 , 2 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6243-1/542 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilga : 2 , 2 . 1978 gün ve 1/69-16 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 1 . 2 . 1978 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : (97) 

Kabul : (62) 
Ret : (35) 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 2 . 1978 

Esas No, : 1/69, C.S. 1/542 
No. : 23 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihli ve 29 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
(İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1978 mali yılı bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 





Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 26 
Toplantı : 1 

1978 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/60; 
C. Senatosu : 1/533) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 737) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 2 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6237 - 1/533 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 5 . 2 . 1978 gün ve 1/60-7 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Çukurova Üniversitesi 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : (96) 

Kalbul : (61) 
Ret : (35) 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 2 . 1978 

Esas No. : 1/60, C. S. 1/533 
No. : 14 

Millet Meclîsi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihli ve 29 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
(Çukurova Üniversitesi 1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 

»B-<t 





Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 27 
Toplantı : 1 

1978 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/61; 
C. Senatosu : 1/534) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 738) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 2 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6238 . 1/534 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 3 . 2 . 1978 gün ve 1/61-8 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 taribM 29 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Diyarbakır Üniversitesi 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : (98) 

Kalbul : (62) 
Ret : (36) 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13.2. 1978 

Esas No. : 1/61, C. S. 1/534 
No. : 15 

Millet Meclîsi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 , 1978 tarihli ve 29 ncu Birleşiminde aynen 'kabul edilen 
(Diyarbakır Üniversitesi 1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 

•> • • •<« 





Dönem -. s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 28 
Toplantı : 1 

1978 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/59; 
C. Senatosu : 1/532) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 736) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 2 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6236 - 1/532 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1 , 2 . 1978 gün ve 1/59-6 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 , 2 . 1978 tar'hlii 29 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Cumhuriyet Üniversitesi 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederini. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : (97) 

Kabul : (62) 
Ret : (35) 

Bütçe Karma Komûsyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 2 . 1978 

Esas No. : 1/59, C. S. 1/532 
No. : 13 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihli ve 29 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
(Cumhuriyet ÜniversJtesi 1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum; 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 
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Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 29 
Toplantı : 1 

1978 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/68; 
C. Senatosu : 1/541) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 745) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13.2. 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6242 - 1/541 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Ügi : 1 , 2 . 1978 gün ve 1/68-15 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 , 1978 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan 19 Mayıs Üniversitesi 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : (97) 

Kalbul : (62) 
Ret : (35) 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13.2. 1978 

Esas No. : 1/68, C. S. 1/541 
No. : 22 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 1 . 2 . 1978 tarihli ve 29 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
(1978 Mali Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum, 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 





Donem . 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 30 
Toplantı : 1 

1978 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna Dair C, Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/58; C. Senatosu : 1/531) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 735) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 2 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6235 - 1/531 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 30 , 1 , 1978 gün ve 1/58-5 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Bursa Üniversitesi 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı A t alay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : (97) 

Kalbul : (62) 
Ret . : (35) 

Büiçe Karma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 2 . 1978 

Esas No. : 1/58, C. S. 1/531 
No. : 12 

Millet Meclîsi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 1 . 2 . 1978 tarihli ve 29 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
(1978 Mali Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum, 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 
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Dönem . s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayıs ı : 31 
Toplantı : 1 

1978 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/63; C. Senatosu : 1/536) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 740) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 2 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6241 - 1/536 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 27 , 1 , 1978 gün ve 1/63-10 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Fırat Üniversitesi 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : (97) 

Kaibul : (62) 
Ret : (35) 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 2 . 1978 

Esas No. : 1/63, C. S. 1/536 
No. : 17 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihli ve 29 ncu Birleşiminklet aynen kabul edilen 
(Fırat Üniversitesi 1978 Mali Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum; 
'Saygılarımla, 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 
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Dönem : 5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 32 
Toplantı : 1 

1978 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/55; 
C. Senatosu : 1/528) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 732) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği - 13 . 2 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü ' 
Sayı : 6232 - 1/528 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 1 . 2 . 1978 gün ve 1/55-9 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Gene! Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Anadolu Üniversitesi 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

AÇIK OY NETİCESİ : (97) 

Kaibul : (62) 
Ret : (35) 

Bütçe Kanma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 2 . 1978 

Esas No. : 1/55, C. S. 1/528 
No. : 9 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 1 . 2 .1978 tarihli ve 29 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
(1978 Mali Yılı Ana'd'olu Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli ola
rak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla.; 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkam 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 





Dönem : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Say ısı : 33 
Toplantı : 1 

1978 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/57; 
C. Senatosu : 1/530) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 734) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 2 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6234 - 1/530 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 6. . 2 . 1978 gün ve 1/57-4 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Atatürk Üniversitesi 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETÎCESt : (97) 

Kabul : (62) 
Ret : (35) 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13.2. 1978 

Esas No. : 1/57, C. S. 1/530 
No. : 11 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 .1978 tarihli ve 29 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
(1978 Mali Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum, 
Saygılarımla, 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz At paslan 
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Dönem :5 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 34 
Toplantı : 1 

1978 Yılı İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/65; C. Senatosu : 1/538) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 742) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 2 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6241 - 1/538 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 1 . 2 . 1978 gün ve 1/65-12 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihi- 29 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan tnönü Üniversitesi 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı A (alay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : (97) 

Ka'bul : (62) 
Ret : (35) 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 2 . 1978 

Esas No. : 1/65, C. S. 1/538 
No. : 19 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 .1978 tarihli ve 29 ncu Birleşiminde aynen 'kabul edilen 
(1978 Mali Yıh İnönü Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Kanna Komisyonu raporu ekli olara'k 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum., 
Saygılarımla, 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 
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D * * * : * M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 35 
Toplantı : 1 

1978 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları Tezkereleri (M- Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1/544) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 748) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 2 ? 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6247 - 1/544 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 1 , 2 . 1978 gün ve 1/71-18 sayın yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 1 . 2 . 1978 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Selçuk Üniversitesi 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : {97) 

Kalbul : (62) 
Röt : (35) 

Bütçe Karma Komlüsyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 2 . 1978 

Esas No. : 1/71, C. S. 1/544 
No. : 25 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 1 . 2 .1978 tarihli ve 29 ncu Birleşiminde aynen kabul edilen 
(1978 Mali Yıü Selçu'k Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla, 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkam 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 
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Dönem : 5 
Toplantı : 1 

M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 36 

1978 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/70; 
C. Senatosu : 1/543) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 747) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6244 - 1/543 

13 . 2 . 1978 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ligi : 30 , 1 . 1978 gün ve 1/70-17 sayılı yazınız : 
Cumlhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Karadeniz Teknik Üniversitesi 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : (96) 

Kalbul 
Rdt 

(61) 
.(35) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/70, C. S. 1/543 
No. : 24 

Bütçe Karma Komisyonu Rapora 

Millet Meclisi Başkanlığına 

13 . 2 . 7975 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 .1978 tarihli ve 29 ncu Birleşiminde aynen 'kabul edilen 
(1978 Mali Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
ekli olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 
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Dönem : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 46 
Toplantı : 1 

1978 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu ile 1978 Yılı İstanbul Üniversitesi 
Bütçe Kanunu Tasarısında Yapılan Değişikliğe Dair C. Senatosu 
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu. (M. Mec

lisi : 1/66; C. Senatosu : 1/539) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 743) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 2 . 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6250-1/539 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30 . 1 . 1978 gün ve 1/66-13 sayılı yazınız. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 tarihli 29 ncu Birleşiminde değiştirilerek ve açık 

oyla kabul olunan İstanbul Üniversitesi 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : 97 

Kabul : :60 
Ret : 37 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 14 . 2 . 1978 

Esas No. : 1/66, CS 1/539 
Karar No. : 30 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 2 . 1978 gün ve 29 ncu Birleşiminde değiştirilerek kabul edi
len (İstanbul Üniversitesi 1978 mali yılı bütçe kanunu tasarısı) nın, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 
(131-20-2-001-600) harcama kalemine, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kl'inikli kürsüler makine, teçhi
zat alımlarının (001) madde faaliyetinin altına açıklık getirilebilmesi amacıyla «Fakültede yeni hizmete açı
lacak tüm tesislerin donatımı ile, kürsüler makine teçhizat alımları» ifadesinin eklenmesi suretiyle yapılan 
değişiklik Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir, 



Genel Kurulun olurlarının 
Saygılarımızla. 

sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum. 

Başkan 
Tekirdağ 

Y. Alpaslan 

Afyonkarahisar 
K. Karaağaçlıoğlu 

Babkesir 
N. Sarlıcalı 

Denizli 
E. A. Şohoğlu 

İstanbul 
M. Tüzün 

Konya 
Y.\ Akıncı 

Ordu 
B. Taranoğlu 

Sivas 
A., Köylüoğlu 

Sözcü 
İstanbul 

S. Korum 

Ankara 
S. Ataman 

Bolu 
N. Akmandor 

Erzincan 
N. Unsal 

Kars 
D. Ar aslı 

Konya 
A. Menderes 

Çanakkale 
Orhan Çaneri 

Tabii Üye 
S. Karaman 

Kâtip 
Trabzon 

JS.ı V. Suiçmez 

Antalya 
K.j Çakmakçı 

Bolu 
M. Bayraktar 

Eskişehir 
Jf. Angı 

Kırklareli 
M., Dedeoğlu 

Niğde 
A.\ E. İleri 

Samsun 
î. E. Kılıçoğlu 

Tekirdağ 
M îlgün 

Zonguldak 
/4.ı Di Yüce 

Adıyaman 
A, Unsal 

Artvin 
M. Balta 

Bolu 
H. Karabörklü 

İstanbul 
A. N. Ölçen 

Konya 
M. Abay 

Ordu 
}. Gür soy 

Siirt 
M. N. Oktay 

Zonguldak 
A. Gürsoy 

Millet Meclisi (Si Sayısı : 46) 



Daire : 
Kurum : 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 

K O D L A R 

İSTANBUL ÜNİV 
Ö D E N E 

{Bütçe Karma Komisyonunun kabul ettiği 
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP 
FAKÜLTESİ 
FAKÜLTE HASTANE HİZMETLERİ 

Kllinikli kürsüler malktioe teçhizat alımları 
600 MAKİNE TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 
620 Makine teçhizat alımları ve büyük onarımları 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP 
FAKÜLTESİ * 
FAKÜLTE HASTANE HİZMETLERİ 

Fakültede yeni hizmete açılacak tüm tesislerin dona
tımı ile kürsüler makline techizalt alımları 

600 MAKİNE TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI 
620 Makirçe teçhizat alımları ve (büyük onarımları 

Harcama 
kalemi 

25 ooo ooo. 
25 ooo OOÖ 

Madde 
(Faaliyet -

Proje) 

25 000 000 

Ödenek 
türü 

65 000 000 

Kesim 
(Alt program) 

156 225 OM» 

Bölüm 
(Program) 

276 365 000 

Millet Meclisi 




