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I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
1973 yılı Bücçe kanunu" tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devanı olunarak; 
Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde Lir süre 

görüşüldü. 
Saat 15,00'te toplanılmak üzere Birleşime 

saat 13,30da ara verildi. 

İkinci Oturum 
Orman Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
Orman Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe 

kanunu tasarısının madde ve bölümleri onayla
narak, tümü açık ova sunuldu ve oyların ayrımı 
sonunda kabul olunduğu bildirildi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi kabul 
olundu. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı 
bütçe 'kanunu tasarısının madde ve bölümleri 
•onaylanarak, tümünün açık oya sunulacağı bil
dirildi. 

Saat 18,02?de Birleşime 10 dakika ara veril
di. 

Üçüncü Oturum 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı 

ibütec 'kanunu tasarısının tümü acık ova sunu

larak, oyların ayrıma sonunda kabul olunduğu 
(bildirildi. 

Turiam ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi kabul 
olundu. 

Saat 21,20'de toplanılmak üzere Birleşime 
saat 19,50'de ara verildi. 

Dördüncü Oturum 
Ulaştırana Bakanlığı bütçesi üzerinde bir sü

re görüşüldü. 
Saat 00,20 de Birleşime 10 dakika ara verildi. 

Beşinci Oturum 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
Devlet Hava Meydanları İşldtmesi Genel Mü

dürlüğü 1973 vılı Bütçe kanunu tasarısının bö
lüm ve maddeleri onaylanarak, tümünün gelecek 
birleşimde açık oya sunulacağı bildirildi. 

5 . 2 . 1973 Pazartesi günü ısaait 09,30-da top-
lanılmalk üzere Birlerime. ( 5 . 2 . 1973) saat 
02,00'de son verildi. 

Başkan Kâtip 
B a şkanv ekil i Kony a 
Macit Zeren Osman Nuri Canpolat 

Kâtip 
Diyarbakır 

Â?mi Erdoğan 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Meh

met özgüneş'':n, bir dernek tarafından makbuz-

suz para toplandığının ihbar edilip 'edilmediğine 
dair yazılı soru önergesi, İçilşeri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/109) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açıüma sıaati : 9,30 

BAŞKAN : BaşfeaaveiküM Sırrı Atalay. 

KÂTİPLER : Eiisöyliin öztürk (Sivas), Bıaltfiye Üçok (Cumfaurtaşlcaınııca S. Ü.) 

BAŞKAN — 27 nci Birleşimi açıyorum. 

ÜLEN İŞLER II — GÖRÜŞ 

1. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu Millet Meclisi 
(1/734); Cumhuriyet Senatosu (1/124) (S. Sa
yısı : 167) (1) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

2. — İstanbul Üniversitesi 1973 yıl Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/743; Cumhuriyet Sentosu 
1/128) (S. Sayısı : 181) (2) 

3. — İstanbul Teknk Üniversitesi 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/744); Cumhuriyet 
Senatosu 1/129) (S. Sayısı : 182) (3) 

4. — Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 1/740; Cumhuriyet Senatosu 
1/130) (S. Sayısı : 180) (4) 

5. — Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet 3Ieclisi 1/735; Cumhuriyet Senatosu 
1/131) (S. Sayısı : 176) (5) 

(1) 167 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1973 ta-
tarihli 21 nci Birledim tutanağına eklidir. 

(2) 181 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1973 ta-
tarihU 21 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(3) 182 S: Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1973 ta-
tarihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(4) 180 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1973 ta-
tarİhli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(5) 176 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1973 ta-
tarihli 21 nci Birleşim tutanağımı eklidir. 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/741; Cumhuriyet Sena
tosu 1/132) (S. Sayısı : 177) (6) 

7. — İktisadî ve Tiö&rî İlimler Akademileri 
1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/745; 
Cumhuriyet Senatosu 1/133) (S. Sayısı : 183) 
(7) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 
üz erinci öki müzakerelere başlıyoruz. 

Grupları adına söz alanları okuyorum. C.H.P. 
Grubu adına Sayın Atmaca, Millî Güven Parti
si Grubu adına Sayın Bahadırlı, Sayın Te-
vetoğlu A. P. Grubu adına, Sayın Kaplan 
Millî Birlik Grubu adına. 

Şahısları adına, Sayın Özer, Sayın Özrtürk, 
Sayın Hazerdağlı, Sayın Ege, Sayın Kalpak-
lıoğlu, Sayın Ayrım, Sayın Özden, Sayın Üçoik, 
ıSayın Cebe, Sayın Yıldız söz almışlardır. 

Sayın Atmaca C. H .P. Grubu adına buyu
run efendim. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN ATMA
CA (Denizli) — Sayın Başlkan, değerli arka
daşlarım, Millî Eğitim Bakanlığının ve eğitim 
ordusunun değerli mensupları; 

Bugün eğitimin toplum hayatındaki yeri, 
eskiye göre daha çok anlaşılmış durumdadır. 
Demokratik toplum yapısının kökleşmesi ve 
herkesin kabiliyetine, ilgisine ve ihtiyacına 
göre eğitim düzenlemeleri çağın ihtiyacma gö-

(6) 177 S. Say ıh basmayazı 30 . 1 .1973 ta-
tarihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(7) 183 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 .1973 ta-
tarihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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re yeniden şeldllendirilmektedir. Eğitim, sade
ce mevcut gelenekleııi aktaran bir süreç olarak 
değil, toplumu değiştiren bir manavele ola
rak düşünülmektedir. 

Eğitim, çocuğun ilerideki sosyal, ekonomik 
yaşantısının hayat sigortasıdır. Evlâtlarımız 
için yapacağımız en güvenilir, en kutsal yatı
rım onlara çağdaş eğitim olanağı sağlamaktır. 
Kişiler için olduğu kadar uluslar için de eği
tim geleceğe güven ve ulusal varlığın teminatı
dır. Çağlara uygun olarak ilerleyen teknoloji 
yeni kuşaklarla eğitim yolu ile aktarılmaktadır. 

Eğitim, ulusların varoluşunu, egemen ya
şayışını, sayılır devletler arasına girmesini, 
demokratik yöntemle yönetiminin huzur içinde 
devamını sağllayan bir araçtır. Bugünün ileri 
uluslar, geri kalmışlıktan, az gelişmişlikken 
eğitimin aydınlattığı ışıklı yoldan giderek kur
tulmuşlardır. Eğitim aşamasını yapamayan, 
iskolâstik eğitim saplantısından kurtullamıyan 
ulusların iç ve dış güvenliği zaman zaman sar
sıntı geçirmektedir. 

Sağlam bir ekonomi, ileri bir sanayi, huzur 
verici biı- sosyal yaşantı ve bunalmışız bir de
mokratik yönteme ulaşmamın teik çıkar yolu 
ulusal ve çağdaş eğitim düzeninin kurulmasıdır. 

«Eğitim, iyilik ya da kötülük için olağan
üstü güce sahiptir. Bu nedenle, toplumların ya
şamında doğrudan politika aracı olarak kullanı-
lır. Eğitim, ulusun bütünlüğüne, özgürlüğüne 
demokratik yöntemine, çağdaş teknolojik geliş
mesine yönelik olaraık uygulandığı sürece ulus
ların iyiliğine işler. Kısır parti çefeişmelerinin 
ve kökü dışarıda birtakım ideolojilerin saplan
tısında kalan eğitim, uluslar içlin kötü sonuç
lar verir. 

Eğitim tarihimizde bunun acı ve tatlı mi
sallerini görmüşüzdür. 

Eğitim, bu etkenliğiyle ele alınmalı ve yü
rütülmelidir. 

Saygı değer arkadaşlar; bizim eğitimimiz 
ne haldedir?. Eğitimimizin hangi düzeye ulaş
masını istiyoruz? 

(?. H. P.'niıı «Ortanın solu» politikası açı
sından görüşümüzü açıklamaya çalışacağız. 

Bugün, yurdumuzun genel eğitim düzeni 
içaçıcı değildir. Bozuk eğitim düzeni sonu
cu okuma - yazma bilmeyen vatandaş adedi
miz her yıl artmakta. 

i Öğretmensiz, okulsuz binlerce köy. 
Boş geçen binlerce saat ders. 

. Çağdaş eğitim ve manevî nosyonu olma
yan eğitim sistemi. 

Yapıcı, yaratıcı iş eğitimi yerine ezbercili
ğe ağrıdık veren müfredat programlan. 

İlk, orta ve yüksek öğrenim olanağından 
yoksun en verimli çağını sokakta geçiren 
gençlik kitlesi. 

I Mesleğe yöneltme yapılamadığından, ahıı-
I yazılarının sürüklediği okul ve branşlarda ba-
I şansızlığa uğrayıp sokağın bozucu boşluğu-
I na atılan yüzlünle re e öğrenci. 

I Bu yüzden onulmaz acı çekmekte olan aıı-
I ne - babalar. 
I Bakan değiştirdikçe yörünge değiştiren 
i sistem sonucu oturmamış bir eğitini felsefe-
1 si. 
i Ve nihayet mânevi ve maddî destekten yok-
] sun kırgın, küskün öğretmen ordusu. 
i 'İşte, olumsuz ve karamsar bir tablo. 
i Bu nedenlerle eğitim düzeninden öğrenci, 
j öğretmen, veli şikâyetçidir. Hattâ Sayın Ba-
j kan da bu eğitim düzeninden memnun değil-
1 d ir ki, eğitimde yeni düzen getirecek mevzu-
j at değişikliği hazırlığına girişmiştir. 
j Bütün bunların sorumluluğunu yalnız bu-
] günün veya dünün sorumluluk almış kişileri-
1 ne yüklemek haksızlık olur. Çünkü, yetersiz-
I lik kişilerde değil, düzendedir. Köydeki öğ-
| retmenden. Millî Eğitim Bakanlığının en üst 

kademesine kadar eğitim sorumluluğunu yük-
I İçilenlerin iyi niyet ve feragatle çalıştıkların

dan asla şüphemiz yoktur. 

I Eğitim, hem zamanımız ihtiyaçlarına ee-
I vap verecek hale getirmek, hem.de normal ev-
j rimi gerçekleştirebilecek işleyişe kavuştıır-
I mak zorundayız, Bilimsel araştırmalara da-
j yanmayan eğitim, toplumumuzun ihtiyaçları

nın gerisinde kalacaktır. Eğitim, sosyal, eko-
I nomik, kültürel, plânlı kalkınmanın en etkili 
] aracı olduğuna göre, genel kalkınma plânı içiıı-
I de programlandırılması gerekir. 
| 2>0 nci yüz yıl, yeniden oluş çağındır. Bi-
I i im ve teknolojideki gelişmeler, temel ilke-
I 1er, yapı, muhteva, yöntem ve hedefler bakı-
j mından bütün kuramların yeniden düzenlen-
-| meşini gerektirmektedir. Eğitim, bu düzenle-
I mede öncülük edecek, istenen insan gücünü ye-
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tiştireeektir. Cağımız koşullarına, ayak uydu
rabilmemiz ve uluslararası yarışmada geri kal
mamak için eğitim reformunu en kısa zaman
da yapmak zorundayız. 

Eğitim sistemiyle ekonomik sistem ve kal
kınma yöntemi arasında sıkı bir ilişki vardır. 
Bu ilişki kopuk olursa, ekonomik ve toplum
sal amaçlarımıza, ulusça ümit ve isteklerimize 
kavuşanlayız. İleri ülkelerde bu ilişkiyi sağ-
lamlaşturmak ve mutlu bir toplum haline ge
lebilmek için eğitim harcamaları her yıl art
maktadır. Bu ülkeler bütçelerinin üçte birin
den fazlası eğitime ayrılırken, bizde oran he
nüz bunun yansına bile ulaşamamıştır. 

Cumhuriyetten bu yana Hükümet program
larında eğitime önem ve ağırlık verileceği ya
zıla gelmiştir. Ancak, uygulamada eğitime 
ayrılan ödenekler nüfus artışından doğan ka
pasiteyi dahi karşılamak olanağına kavuşama
mıştır. Bu nedenle okul, öğretmen, öğrenci ta
leplerini karşılayabilmek için nitelikten fe
dakârlık etme zorunda kalınmıştır. Eğitimi
mizin çağdaş eğitim düzenine çıkarılmasın
dan yana olduğumuzu ilân ederken, bu geliş
meyi sağlayacak asgarî ölçüde ödenek ayır
mama çelişkisini her bütçede görüyoruz. Bu 
çelişkiden Cumhuriyetimizin 50 ııci yıl bütçe
sinde de kurtulamadımızı bütçe rakamları 
göstermektedir. 

Sayın arkadaşlar; 
Yapılan yoğun çalışmalar ve azda olsa büt

çe imkânları içinde verilen ödenekler oranın
da verim alınıp alınmadığı bir araştırma ve 
incelemesine şimdiye kadar eğiliumemiştir. 
Kanımız odur ki, bütçeden ayrılan ödenekler 
ve feragatle çalışan eğitimcilerin çabaları iyi 
organize yapılsa idi, bugünkünden daha çok 
verim alma imkânına kavıışabilirdik. Ancak. 
bu güzel çalışmalar, bozuk düzen içinde eri
mekte, varlığını yeterince gösterememektedir. 
Bütün olumsuz etkilere rağmen Türk millî 
eğitiminde görülen bugünkü yararlı gelişme
ler Türk eğitim ordusunun büyük bir eseri
dir. 

C. H. P.'nin.yıllardır savunduğu çağdaş eği
tim düzeni 12 Mart't an sonra sahne'leşmiş gö -
rülmektedir. 2 yıl içinde bir kısmının T. B. M, 
M.'ne getirildiğini gördüğümüz reform ka
nunlarının bozuk eğitim düzeninden etkilen

meden Türk Ulusunun ve Türk çocuğunun ya
rarına kanunlaşmasını gönülden istiyoruz. 

Sayın arkadaşlar; 
Bugün yurdumuzun en büyük ve en önce

lik taşıyan meselesi eğitimdir. Zaman zaman 
bunalımlara sürüklenmemizin nedenini, bozuk 
eğitim düzeninde aramak gerekir. Ulusumu
zun tümüyle değer ölçülerinde birleşemeyişi 
ve fikir çelişkilerinin sürüp gitmesi eğitim 
birliğinin sağlanamamasından ileri gelmekte
dir. Ülke bütünlüğünü sarsi'eı akımlar, huzur 
bozucu dışardan sahnelenmiş zararlı eylem
ler, gençler millî ve tarihî değerlerimizi ça
ğın istediği ölçüde veremeyişimizden ileri gel
mektedir. 

•Eğitim, yeni fikirlerden, akımlardan, geli
şen teknolojiden yararlanacaktır. Ancak, bu 
yararlanma toplum yapımıza uygun, ulusal çı
karlarımız yönünden olmalıdır. Eğitim dü
zenimiz çeşitli fikir ve akımları demokrasi po
tasından ülke yararına birleştiren bütünleşti
ren sisteme dönüşmelidir. 

Fikir özgürlüğünden yoksun eğitim, klâsik 
kalıp içinde kalacağımdan çağdaş bir gelişme 
imkânı hayal olur. Eğitimimiz uygar ve Ba
tılılaşmaya dönük olmalıdır. Ancak Batılılaş
mayı yabancılaşmaya dönüştürmeyecek ölçüye 
dikkat edilmesi gerekir. Eğitimimiz ayırıcı de
ğil, bütünleştirici etkisini gösterebilecek ol
gunluğa getirilmesi gerekir. Eğitim, ülkemi
zin sosyal, ekonomik yapısının bir parçası
dır. Eğitimi, sosyal ve ekonomik yapıdan ayrı 
düşünmek, onu kökü havada temelsiz bir ku
rum haline getirir. Eğitimimiz, ekonomik öz
gürlük ve mutlu çoğunluğu yaratacak şekil
de biçimlendirilmelidir. 

(Eğitimde, millîlik esastır; ama millîliği uy
garlığa açılan kapıyı kapama anlamında kul
lanmak ela zarar verir. Uluslararası etkileşim
den uzak kalan eğitim bilimsel ve teknolojik 
gelişmelerden yoksun kalacaktır. 

Eğitimde aşamanın şartlarından biri para
dır; ama bu ilk ve son etken değildir. İnan
dırıcı bir yönetim ve üretime dönük bir eği
tim sistemiyle büyük aşamalar yapmak müm
kündür. Üretim eğitim ilişkileri teoriyle pra
tik bağlantısını kurar ve yapıcı, yaratıcı in-
sangüeünün yetişmesini sağlar. Üretime kat
kı gücü olmayan okumuşlar kalem efendisi ol-
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inak için Devlet kapısına yüklenmek zorunda 
kalırlar. Bunun sorumluluğunu yetişende de
ğil, yetiştirende daha doğrusu Atatürk çizgi
sinden ayrık eğitim sisteminde aramak ge
rekir. Devlet memuru yetiştirmeye yönelik eği
tim sistemi Devlet bütçesine büyük yük ol
makla beraber, gençlerin işsiz kalmasına da 
yol açmakta, bunalımlara, patlamalara ortam 
hazırlamaktadır. 12 Mart'a gelişimizin kökeni
ni, bozuk eğitim düzeninde ararsak, daha isa
betli bir yargıya varmış oluruz. 

Saygı değer arkadaşlar; 
Türk millî eğitiminde reform, Atatürk'e dö

nüşün ifadesidir. Atatürk büyük kumandan 
olduğu kadar çağdaş bir eğitimci idi. Atatürk 
eğitimde büyük aşamalar yapmış eşine ender 
raslanır bir liderdir. 

Türk millî eğitiminde yenileşme Tanzimat-
la başlamuştır. Ancak, Atatürk'ün kurduğu 
Cumhuriyet dönemine kadar lâik, ileri atı
lıma öncülük edecek bir eğitim düzeni kuru
lamamıştır. Atatürk yaptığı köklü değişiklik
lerle Türk millî eğitimini çağdaş eğitimin yö
rüngesine oturtmuştur, ama bu aşamalar de
vam ettirilemediği için eğitimimiz çağın eği
tim gereksimelerinin gerisinde kalmıştır. Za
man zaman kişisel ve politik çıkarlar için ege
men güçler eğitim yoluyle Türk toplumunun 
çağdaş dünyaya açılan penceresinin genişle
tilmesinden kuşku duymuşlardır. Örneğin: Ata
türk'ün direktifiyle kurulan köye öğretmeni 
yetiştiren Köy Enstitüleri, kurucuları tarafın
dan kapatılmıştır. 

Atatürk, bilginin bir tahakküm vasıtası 
olarak değil, kişinin, ulusun, yurdun ve insan
lığın yararına kullanılması gereken bir araç 
olarak öğreti'lmesinden yana idi. Atatürk, öğ
retimde metot olarak yaparak öğrenmeyi öğüt-
lemiştir. Eğitimin hayatî olmasını, süs olmak
tan çıkarılmasını sağlayacak tedbirlerin alın
masını istemiştir. 

Türkiye Cumhuriyetinin ilk temelinin atıl
dığı yıl, Atatürk T. B. M. M. üyelerine ve eği
tim sorumluluğunu taşıyanlara şu direktifi 
vermiştir: 

«Eğitim - öğretimde, uygulanacak yöntem, 
bilgiyi insan için gereksiz bir süs, bir baskı 
aracı, ya da bir uygarlık zevkinden çok, yaşa
mada başarıya ulaşmayı sağlayan, işe yarar ve 
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kullanılabilen bir araç durumuna getirmek
tir.» 

Türk yurdunda düşmanın yakıp yıktığı en
kaz henüz kalkmadan cephedeki zaferin eği
tim çieekleriyle süslenmesini isteyen Ata
türk, 1 Mart 1973'de çağdaş eğitim düzenin 
kurulmasını şu sözleriyle istemiştir. 

«Yaparak öğrenmeye dayanan ve yaygın 
bir eğitim, öğretim için yurdun önemli mer
kezlerinde kitaplıklar, çeşitli bitkiler ve . hay
vanları içine alan bahçeler, konservatuvarlar, 
iş yerleri, müzeler, galeriler, sergi salonları 
kurmak gerekli okluğu gibi bütün yurdun ba
sım evleriyle donatılması gerekmektedir.:» 

Atatürk, fırsat ve imkân eşitliği ve karma 
eğitim konusunda da şu direktifi veriyor: 

«Yurt çocuklarının birlikte ve eşit olarak 
edinmek zorunda oldukları bilgiler ve teknik
ler vardır. Yüksek ve uzmanlık sahiplerinin 
ayrılacakları öğrenim basamaklarına dek, eği
tim ve öğretimde birlik toplumumuzun iler-
eleme ve yükselmesi bakımından çok önemli
dir. ,*> 

Büyük Ata, eğitimin hayatî olmasını, öğre
nimi bir süs bir tahakküm aracı olarak değil, 
yurda yararlı vatandaş yetiştirme amacma 
yönelik olmasını, öğrenimin ezber ve nazari
yattan kurtarılarak iş eğitimi prensibine uy
durulmasını ve nihayet fırsat ve imkân eşitli
ğinin sağlanması suretiyle millî ve çağdaş eği
timin nimetlerinden tüm Türk çocuklarının 
yararlanmasını istemiştir. 

Atatürk, bunu gerçekleştirmek için 1923'te 
beş maddelik bir «Maarif Misakinı» ilân etmiş
tir. Bu misakta; 

1. Milliyetçi, halkçı, devrimci, lâyik Cum
huriyet vatandaşları yetiştirmek, en önde bi
rinci maddeyi teşkil etmektedir. 

2. İlköğretimi fiilen genelleştirmek, her
kese okuma - yazma öğretmek. 

3. Genç kuşakları bütün eğitim kademe
lerinde genellikle bilimsel ve özellikle ekono
mik hayata etkili ve başarılı kılacak bilgilerle 
donatmak.. 

4. Toplum hayatında dünya ve ahiret ceza
ları korkusundan doğan ahlâk yerine hürri
yet ve nizamın bağdaştırılmasma dayanan 
gerçek ahlâk ve fazilete hâkim kılmak. 



O. ıSeaıatasu B : 27 

5. Türk milletini çağdaş uygarlık düze
yinde en ileri götürmek ve genç kuşakları, 
Türk olmak haysiyetinin gerektirdiği, bu ga
yeye en kısa zamanda varmayı sağlayacak ira
de ve kudrette yetiştirmek. 

Atatürk'ün, ilân ettiği bu eğitim ilkelerinin 
üzerinden 5!0 yıl geçmesine rağmen bu ilkeleri 
amacına ulaşturamamanın sıkıntılarını hâlâ 
çekmekteyiz. Acı tecrübelere rağmen, tarihi
mizin geçirdiği ve geçirmek zorunda olduğu 
millî devrimler içinde ayağımızın kuvvetle 
ve güvenle basacağı yeri henüz hâlâ tâyin ede
bilmiş değiliz. 

Her yönden güçlü millet olmanın yolunun 
eğitimden geçeceğini Atatürk göstermiştir. 
Buna rağmen hâlâ eğitim harcamalarının en 
güvenilir yatırım olduğu tartışmalariyle oya
lanıyoruz. Türk millî eğitimi yatırımları yö
nünden olduğu kadar, müfredat, ilke amaç ve 
metot yönünden de çağdaş eğitime giden yo
lunu henüz bulamamıştur. 

Sayın arkadaşlar; 
öznellikle ortaöğretimde her ilim dalından 

birer parça ezberletmek yerine, çocuğu haya
ta hazırlayacak bir öğretim usulüne dönmek 
zorundayız. Öğrencilere bilhassa orta derece
li okulların her sınıfında 12 ilâ 15 çeşit ders 
okutmakla bir şey öğrettiğimizi sanarak yıl
lardır, çarkı boş döndürmekteyiz. Bu yollu öğ
renme, kısa zamanda unutulacak geleneksel bir 
ezberciliktir. Çocuğu doğal ve toplumsal çev
resine bağlayacak bilgi ve kavramlar vererek 
deneyici ve araştırmacı yetiştirmek zorunda
yız. Dersleri sınıflara yayarak değil, teksifi 
olarak okutur ve ders çeşitini her sınıfta 5 - 6 
ya indirirsek, daha yararlı sonuçlar alınacak
tır. Millî Eğitim Bakanlığının bu yoldaki ça
lışmalarının kısa zamanda netice vermesini is
teriz. Ders çeşitlerinin çokluğu, sınav ve de
ğerlendirmede istikrarlı ve gerçekçi bir usul 
uygulanmadığından, her yıl yüzbinlerce çocu
ğumuz bütünleme veya sınıfta kalmak baht
sızlığına uğramaktadır. Bu haliyle okullarımız 
insangücü israf eden birer makine haline gel
miştir. 

Ders kitapları mevzuatı 23 yıldır yarardan 
çok zararlı hal'de yürübülnıektedir. Bir (kitap keş
mekeşi yalnız çocuklarımız için 'değil, veliler için 
do kaygı vericidir. 
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Gocuklariiiiiızın öğrenimine etki yapan bir ko
nu da ders aracıdır. Millî Eğitim Bakanlığının 
d-erü yapımında olumlu çalışması bütçe imkânla-
rıyle desteklenmelidir. 

Radyo ve televizyon örgün ve yaygın eğitim
de en etkili araçlardan biri haline gelmiştir. Rad
yo ve televizyon eğitim programlarını başarıyle 
yürüten eğitimcilerin emeklerinin karşılığının 
bu bütçede de düşünülmemesini doğru bulmuyo-
1"J,\ 

Öğrettim en ders ücretlerinin, geçim sıkıntısının 
en halt devreye geldiği bu yılda e'̂ kisd gâlbi 'bırakıl
mış olması ve ders ücretlerinden kesilen vergi 
oranlarının yüksekliği dolayısıyle bu miktarın 
da çok aşağıya düşmüş olması öğretmenleri mağ
dur etmekte ve açık ders sayısını daha da artır-
•maktadu. 

Okul çağı, hayat boyunca devam etmesi gere
ken eğitimin önemli bir bölümüdür. Hayatta ba
şarı için yalnız 'okul çağındaki eğitim ve diplo
ma yeterli değildir Okul sonu eğitimi devanı 
üttirilmezse çağın sosyal, ekcncmJk, teknolojik ve 
bilimsel gelişmesinin çalışanlara aktarılması müm
kün olamaz. Öğrenimin her hangi bir kademesin
den ayrılmış veya hiç öğretim görmeden hayata 
altılmı'ş olanlar için, yaygın eğitim yapılması zo
runluluğu vardır. Güçlü bir yaygın eğitim için, 
Devlet ve özel teşebbüsün ortaklaşa 'Sorumluluk 
yüklenmesi 'gerekir. Bu ortaklaşa çalışmayı sağ
layacak 'kanunun Millî Eğitim Bakanlığınca ha-
zırlanmaosını bekliyoruz. Mevzuattan mahram ve 
bütçe imkânsızlıkları içinde çalışan bugünkü Halk 
Eğitimi, 'imkânsızlıkların eğitimini yapmaktan ile
ri Ibir varlık gösterememiştir. Cumhuriyetin 50 
nci yılma 18 milyona yakın okuma - yasına bilme
yen vatandaşımızla giriyoruz. Cumhuriyetin 50 
nci yıl dönümünü kutlamak için yüz milyon öde
nek ayrılacağı 'söyleniyor. Bu yüz milyonu hirta-
kım şatafatlı merasimlere harcıyacağımız yerde, 
eği'tim hizmetlerine ayırırsak, okur - yazarlıktan 
yoksun vatandaşlarımızın hiç olmazsa 10 mil

yonuna yakınını ümmilikten kurtarırız, Böyle 
bir karar Atatürk'ü ebedi istlrahatgâhında da
ha rahat uyutacak ve aiziz ruhunu şadedecektir. 

Değerli arkadaşlar; 
Okul öncesi eğitim, ilköğretim orta ve tek

nik öğretim yeni bir düzenlemeye stkulm&dıfcça, 
gençlerimiz için olumlu Ve yararlı bir eğitim yap
tığımız kanısına daha uzun müddet varamayız. 
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Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Yüce 

Meclislere, sun ulan Temel Eğilim Kamımı, Türk 
Millî. Eğiliminde yeni bir aşamaya öncülük ede
cek ni'tel ilktedir. Eğilimin paralı olması bölümü 

'dışında diğer yemliklerini olumlu atılmış bir adını 
olarak kaimi ediyoruz. Bu kanunun komisyonlar
da ve Meclislerde yeni olumlu kavkılarla incele
nip çıkarılmasını ve acilen yürürlüğe 'konmasını 
İvmeımi ediyoruz. 

S yıllık İt om el eğitim, Afa>türk eğilim ilkeleri 
doğrultusunda kurulursa, ve işletilirse kısa zaman
da semereli sonuçlar alınacaktır. Ancak, bugün-
ıkü eğitim çarkının işleyişindeki aksaklıklar, büt
çelerde eğilime yele! ince ağırlık verilmeyişi ve 
bir kısım yetkililerin Atatürk'ün devrim sözcü
ğünü dalı i :t a sarıdan çıkarmak isteyişi kanunun 
geleceği bakımından umul verici ol m anlaktadır. 

Millî varlığımızın en sağlam direği olan genç
lerimizi bayatla başarılı olarak yelişltiremezsek, 
hayatla, ilgili bdgileri; tarım, ekonomi, sanayi kol
larında yeter güce sahip kılamazsak, eğitim aşa-
•masını yapamayız. Bu bilgileri, ve beceriyi yalan 
sevgisi haline dönüştürecek millî duygunun ço
cuklarımıza aşılanması, başarının devamlılığını ve 
üstünlüğünü sağlayacaktır. Millî duygunun mil
lete ve valana hizmet eş değerinde olduğu bilin
cini çocuklarımızın belleğinde kökleştirmek mec
buriyetindeyiz. 

Söz açılmışken milliyetçiliği kendilerinin le
kelinde sananlara şunu -hatırlatmak isteriz: 

Milliyetçilik başkasını karalamak, 'meydanlar
da, nutuk ;,vnr,k, çalışmadan çalışı;- görünmek an
lamında kabul edilemez. Milliyetçilik, geri fikir
leri ,bir kısım maksat ve çıkarlar için şal olarak 
kullanması anlamına da gelemez. Milliyetçilik, va
tan sevgisinin, vatanın imarına katkıda bulun
manın, milleıçv içtenlikle bağlılığın, millelin yok
luktan kurtarılıp mutluluğa ulaştırmanın simge
sidir. Milliyetçilikte sömürü yoktur, sosyal ve eko
nomik: özgürlük vardır. Milliyetçilikle, milletçe 
bütünleşme, fedakârlık ve dayanışma esastır. 
Atatürk, milliyetçiliğin en güzel dersini ve örne
ğini -vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugünkü uyguladığımız eğitim proigramları-

ımı amaç ve ilkeleri genellikle çağdaş görüşe 
ve millî çıkarlarımıza uygundur. Ancak, prog
ramların ders konuları ve öğretim metodumuz 
bu amaç ve ilkelerle uyumluluk halinde değil
dir'. 
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Programlar kitabîlikten kurtarılıp hayata 
dönük hale getirilmelidir. Millî tarihimizin, 
dünya, tarihinin önemli bir dönüm noktasında 
olduğumuz dikkate alınarak, milletçe çözümü
nü beklediğimiz problemleri halledecek yete
nekte gençlik yetiştirmek zorundayız. Aksi tak
dirde, yanlış eğitim yöntemleri gençliği milletin 
başına yeni problemler açmaya sürükler. 

Türk eğitimcilerine imkân sağlanırsa, Ata
türk'çü bir .eğitim düzeninin yerleşmesi kısa za
manda sağlanabilir. Millî Eğitim Bakanlığı kad
rosu içinde çağdaş Atatürk'çü eğitimi gerçek
leştirebilecek güç, bilgi ve tecrübeye sahip pek 
çok eleman vardır. 

Eğitim reformlarında ağırlık ve son sözün 
eğitimcinin olmasına dikkat edilmelidir. Temel 
Eğitim Kanununun hazırlanmasında bunun gü
zel örneğini gördük. 

Eğitimde yapılacak, reformlar Atatürk'ün 
çağdaş eğitim ilkesine dönüşün ifadesidir. Eği
timde Atatürk'ten uzaklaşma, millî çıkarları
mızla ters düşme anlamına gelir. 

Eğitim, çağdaşlaşma meslekî teknik öğreti
me ağırlık vermekle başlar. Yıllardır teknik öğ
retimin 1 fi fiyi a oyalanmış, müessir bir uygula
maya geçilememiş olmanın sıkıntısını çekmekte
yiz. İleri ülkelerle aramızdaki uzun mıesafe an
cak, meslekî teknik öğretimin yurt çapında 
yaygın hale gelmesiyle kapatılabilir. Bunun için 
kalkınma ve eğitim plânlamamızda, ne çeşit bir 
eğitim istediğimiz, ne kadar genel, ne çeşit mes
lekî teknik öğretime ihtiyacımız olduğu ve 
memleketimizin ne dereeede bunu başarabilece
ği evvelemirde bilimsel bir araştırma ile saptan
malıdır. Henüz memleketimizin her daldan ne 
miktar iıısangücüne ihtiyacı olduğu gerçeklere 
uygun olarak tam hesaplanmamıştır. 

Teknik öğretim, uygar millet olarak yaşa
manın ilk koşuludur. Bir ülkenin ekonomik ge
lişmesinin ve sosyal kalkınmasının başarısı bü
yük ölçüde o ülkenin eğitiminin niteliğine bağ
lıdır. 

Teknik bilgi ve bedenlerin artan gerekliliği, 
teknoloji alanını aşarak, özgür ve demokratik 
yaşamaya etki yapan hale gelmiştir. İnsanoğlu
nun, yapıcı, yaratıcı güçle donatma, gençliği 
ekonomik gereksemeler yönünde eğitmenin tek 
yolu teknik öğretimdir. Bu gerçeğe rağmen, 
meslekî teknik öğretime gerekli ağırlık verile-
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mediğini görüyoruz. Meslekî teknik öğretimi I 
güçlü hale getirmeden teknolojik, dolayı
sıyla sanayi ve ekonomik gelişmemizi sağlamak 
hayal olacaktır. Meslekî, teknik öğretimin geliş
mesini, yaygın hale gelmesini önleyen dar bo
ğazlar aşılmalıdır. Bu okullarımızda çalışan tek
nik öğretmenlerin sorunlarına da eğilmenin za
manı geldiğini sanırız. I 

Kayın Başkan; değerli arkadaşlarım; 
Eğitim mesleğinin anaunsuru öğretmen

dir. .Öğretmen huzuru sağlanmadıkça, öğ
retmene güven verilmedikçe, eğitimde aşa
ma yapılamaz. Eğitim sorunlarının çözü
mü, öğretmen sorunlarının çözümüyle baş
lar. Eğitimin fonksiyonel elemanı öğret
mendir. Kanun çıkarabiliriz, • eğitim programı
nı yenileyebiliriz, reformlar yapabiliriz, ama 
bunları hedefe ulaştıracak öğretmendir. Millî 
amaçlarımıza, Atatürk'ün izinde yürümeye 
inançlı, devrimci öğretmenler bizi ancak ulaş
tırabilir. 

Öğretmenlik, özel ve sürekli yetişmeyi ge
rektiren kutsal bir meslektir. Öğretmen dâvası, 
öğretmenin yetiştirilmesiyle başlar. Öğretmen I 
yetiştirmede sadece sayının önplâna alınması I 
dâvayı halletnıemiştir. Nitelikli öğretmen yetiş- I 
tirmenin vo öğretmen darlığım önlemenin yo- I 
lu, öğretmenlerin sosyal ve ekonomik durumla
rını, çalışma, geçim ve meslekte ilerleme koşul
larını cazip hale getirmekle 'başlar. Öğretmen- I 
lerin aylıkları, öğretim görevinin toplumdaki 
önemi ile dengeli olmalıdır. Öğretmen maaşları, I 
öğretmenlere ve ailesine ölçülü bir yaşam düzeyi 
sağlamak ve mesleksel niteliklerinin bilgi ve 
•kültürünün gelişmesine imkân verecek şekilde 
ayarlanmalıdır. 

Öğretmen dağılımındaki dengesizliğin gide
rilmesi için mahrumiyet bölgelerinde belli süre 
ve şartlarla hizmet yapmayı sağlayacak bir 
sistem kurulmalıdır, öğretmenlerin en çok şikâ
yetçi olduğu sorunlar artık anlaşılmıştır. 
Huzur içinde çalışma olanağı, terfi, nakil, kadro 
ve intibak gibi özlük işleri, hizmetlin gerekle
rine uygun sağlam prensiplere bağlanmalıdır. 

Öğretmenlerin bugün en şikâyetçi okluğu 
'konulardan birisi de maksatlı öğretmen düşman
lığı yaratılmasıdır. İmzalı imzasız, yerli yer
siz şikâyetler öğretmenleri meslekten soğut- I 
maktadır. Personel Kanununun getirdiği ada- j 
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letsizlikler, öğretmenleri büyük ölçüde mağ
dur' duruma düşürmüştür. 

Son Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile bü
yük kısmının halledildiğini; fakat yine pürüz
lerin kalacağını umduğumuz Karar namenin 
Meclislerde daha olgun hale getirileceği inan
cındayız. Personel Kanunundan doğan adalet
sizlikler en kısa zamanda giderilmelidir. Millî 
Eğitim Bakanlığı Özlük İşlerinin öğretmenle
rin bu adaletsiz intibaklarmı gidermek için çok 
ciddî çalışma yapmış ve neticeler almış, ancak 
Maliye Bakanlığı ve Devlelt Personel Dairesin
den bu çalışmalar baltaîlanmıştır. Sayın Baka
nımızın öğretmenlerin bu sorunları üzerine cid
diyetle eğilmesini bir defa daha rica ediyoruz. 

Son yıllarda öğretmenlik mesleğinde mey
dana gelen çekişme ve huzursuzlukların görün
tülerine göre değil, nedenlerine eğilmek sure
tiyle halledilmesi gereğine işarett etmek isteriz. 
Bakanlık:, öğretmen ilişkilerinin karşılıklı gü
ven esasına göre yeniden düzcnlenımesi ve öğ
retmen - Bakanlık diyalogunun kurulmasını 
görmek sevindirici olacaktır . 

Unutulmamalıdır ki, öğretmene sırt çeviren 
bir yönetimle öğretimde reform yapılamaz. Eği
timde amaç ceza vermek değil, suç işleme or
tamını yaratmamaktır. C. H. P. Grubu olarak 
Sayın Millî Eğitim Balkanından öğretmen - Ba
kanlık ilişkileri ve öğretmen sorunları yönünde 
olumlu adımlar atılmasını rica ediyoruz. Bun
dan Türk Millî Eğitiminin, çocuklarımızın 
büytük yarar göreceğine inanıyoruz. Öğretmen 
yönetime etkili olarak katılmalı, huzur içinde 
çalışma ortamı bulmalıdır. Öğretmenlere top
lum içinde hak ettikleri yer ve değer verilme
lidir. 

Haksızlığa mâruz kalmış, kendi mesleği 
içinde eşitsizliğin örneklerini görmüş şu veya 
bu sebeplerle mağdur edilmenin buruk acılarını 
çekmiş bir öğretmenin, içtenlikle çocuklarına 
hak, adalet, hürriyet ve müsavattan bahsetme
si ve çocuklarına bu bilinci vermesi mümkün 
değildir. Türk öğretmeni Türk çocuklarının 
yetişmesinde tek güvendiğimiz dayanaktır. 
Türk öğretmeninin vatan seferliğine, gerçek 
milliyetçiliğine evvelemirde inanmak zorunda
yız. Köyde münevver olarak yalnız Türk öğ-" 
rotmenlerinin mezarları vardır. 

Atatürk, fikri hür, vicdanı hür nesiller ye
tiştirmeyi emretmiştir. Kendi hür olmayan 
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öğretmenin, içtenlikle fikri hür vicdanı hür 
nesil yetiştirmesini ondan isteyemeyiz. 

Öğretmenlerin siyasete karıştığı iddia edilir 
ve bu yüzden imzalı imzasız ihbarlar öğretmen
leri tedirgin etmektedir. Öğretmenin, günlük 
politikanın dışında tarafsız olmasından yanayız; 
ama Türk Milletinin millî birlik, beraberlik, 
sosyal, ekonomik, kültürel kalkınması, de
mokratik ve özgürlük politikasında Türk öğret
meninin davasına sahip çıkmasından yanayız. 

Atatürk'e en iğrenç küfürleri yapanlara, 
teokratik devlet özlemcilerine, Türkiye Cum
huriyetinin demokratik yönetimine, özgürlü
ğüne ve Türk Milletinin millî çıkarlarına kar
şı olanlara ses çıkarmayan, susan, tepki gös
termeyen profesör, doçent ve öğretmenden ya
na olmadığımızı ifade etmek isteriz. Türk eği
timcilerinin millî varlığımızı her şeyin üstünde 
tuttuğuna ve tutacağına inancımız tamdır. 

C. H. P. nin eğitim görüşü ve milliyet an
layışı hür milletten ve Türk vatandaşından ya
nadır. Türk öğretmenine ve eğitimcilerine bu 
gözle bakmaktayız . 

Bu kadar fedakâr ve vefakâr hizmet gören 
öğretmen ordusuna ve onun sorunlarına eğil
mek Türk eğitimine yapılacak hizmetlerin en 
kutsalıdır. 

Değerli arkadaşlarım: 
1973 Eğitim Bütçesinin bölüm ve maddeleri

nin teker teker eleştirisini yapmakta fayda 
görmüyoruz. Bu, Bütçe ve Plân Komisyonun
da yapıldı. Ancak şu kadarını söyleyelim ki, 
1973 Eğitim Bütçesi yatırım ve carî giderleri 
ile okulların sayı ve kapasite olarak ihtiyaç
larına cevap vermekten uzaktır. Millî eğitim 
carî giderlerinin, diğer daireler carî giderle
riyle kıyaslanması hatalı bir değerlendirmedir. 
Eğitime ayrılan carî giderler ne pahalı halı 
almak, ne maroken koltuk almak, ne de mü
dür odalarını süslemek için harcanmaz. Eği
tim carî giderleriyle öğretim aracı, alınır. Ço
cukların ısıtılması, aydınlatılması yine carî 
giderlerle karşılanır. Araçsız öğrenimin müm
kün olmayacağını, kışın soğuğunda ders ya
pılamayacağını düşünmemiz gerekir. Bugün 
okullarımızın büyük çoğunluğu eğitim aracın
dan yoksundur. Birçok sınıflarda özellikle 
köy okullarında sıra olmadığı için çocuklar yer
de oturmaktadır. Hergün sınıfını ısıtabilmek 

I için tezek ve odunla okula gelen çocuklarımı
zın görüntüsü yüreklerimizi sızlatmaktadır. 

Bütçe Kararnamesinde bâzı mesleklere ta
nınan hakların öğretmenlerden esirgenmiş ol
masını doğru bulmuyoruz. Bütün bakanlıkla
rın müfettişleri yeni Bütçe, Kararnamesiyle yeni 
imkânlara 'kavuşturulurken, köy köy, yaya 

I dolaşarak feragatla vazife yapan ilköğretim 
müfettişlerine ve Türk öğretmeninin fazladan 
okuttuğu ders saatlerinin düşük gösterilmesine 
gönlümüz razı olmamaktadır ve öğretmen ders 
ücretlerinde yıllardır artırma olmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; C. H. P. Grubunun 
görüşü olarak sunduğumuz bu önerilerimizin 
sadece millî yararlarımız ve büyük Türk Ulu
sunun çıkarma olduğu inancındayız. 

Eğitim bütçesinin yüce Milletimize, Türk 
öğretmenine ve Türk çocuklarına hayırlı olma
sını candan diliyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca 18 dakikanız 
var, Üniversite Bütçesini bu 18 dakika, içerisin
de bitireceksiniz. 

C. H. P. GRUBU ADINA HÜSEYİN AT
MACA (Devamla) — Sayın Başkan, saygı de
ğer arkadaşlarım, değerli Bakan, yüksek öğ
renim kurumlarının saygı değer hocaları; 

Eğitim, istenilen bir yaşama düzenine ulaş
manın ve kalkınmanın en etkili aracıdır. Ör
gün eğitimin son basamağı üniversiteler ve yük
sek eğitim kurumlarıdır. Bu yönüyle millet 
hayatında önemli bir yer işgal etmektedir. Yük
sek öğrenim kurumlarının ilke ve programları 
milletçe ulaşmak istediğimiz amaca yönelik ol
ması zorundadır. Yüksek öğretim kurumları
mız, millî amaçlarımıza uygun işledikleri süre
ce sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmamız 
daha kısa zamanda sağlanacaktır. 

Son yıllarda rejim bunalımıyla, üniversite, 
anarşiyle, gençlik beraber söz konusu edilir 
hale gelmiştir. Gerçekte bir Anayasa kurulu
şu olan üniversite rejimimizin, demokrasimi
zin teminatlarından biridir. Atatürk'ün Cum-
huriyti emanet ettiği gençliğin rejim bunalı
mına sebep olacak davranışı olmamasını gönül
den isterdik. Bunun sorumluluğunu yalnız 
gençlerde aramak, hatalı bir değerlendirme 
olur. «Ne ekersen onu biçersin» ata sözü hâlâ 
geçerliliğini sürdürmektedir. Gençlerden ver-

) diğimizi istemek hakkımızdır. Ancak, gençle-

10 — 
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rin birtakım art düşünceli kişilerin tesirinde 
kalmasını önleyecek tedbirleri almak, sorum
luların görev olması gerekirdi. 

Atatürk'ün, Cumhuriyetin bekçimi olarak 
inandığı gençiğim sapmasının nedenleri üzerin
de durmak, bilimsel araştırmalar yaparak so
runlarına çözüm getirmek zorundayız. Türk 
gençliğinden küçük bir azınlığın, Atatürk 
çizgisinden sapmalarının sorumluluğunu, üni
versite özerkliğine yüklemenin isabetli ve ger
çekçi bir teşhis omadığı kanısındayız. Anaya
samızın 120 nci maddesinin öngördüğü üniver
site özerkliğinin amacı, düzeni bir özgürlük 
sağamaik, böylece fikir alanında yarışmayı, 
araştırmada işbirliği temin etmek ve Atatürk'ün 
sınırlarım çizdiği sosyal, ekonomik, kültürel 
ve millî politikamızın Türk Milletinin yararına 
işleyişinin bilimsel öncülüğünü yapmaktır. 
Anarşinin kaynağı özerklik olsaydı, özerkliği 
olmayan yüksek Öğrenim kurumlarında ve or-
ita dereceli okullarımızda anarşi hareSketeri gö
rülmezdi. Güney - Doğu rüzgârında esinlenip, 
teokratik devlet özlemi çekenler, Kuzey rüzgâ
rından etkilenip, Atatürk'ten başka lider ara-
ma sapıklığını gösterenler özerklikten değil, 
eğitim düzeninin boşluğundan yararlanmışlar
dır. 

Vatan bütünlüğünü sarsan, sosyal, siyasî 
bunalım yaratan, ekonomik düzensizliğe ortam 
hazırlayan olayların sorumluluğunu tarih de
ğerlendirecektir. Geçmişin tartışmasıyla oya
lanmak problemlere çözüm getirmeyecektir. 
Bu gibi münakaşalar, gecikmelere ve yeni ge
rilimlere sebep olabilir. Geçmişin tartışmasını 
bir tarafa bırakarak, Parlâmento olarak te
kerrürü önleyici tedbirler alıp, gençlik sorun
larını demokratik usuller içinde çözümlemeli-
yiz. 

12 Marttan sonra kurulan hükümetlerin an
gaje olduğu ilk memleket sorumlarından biri 
yükselk öğretim reformuydu. Lüzumsuz tartış
malar, hükümetlerin çelişkili tutumu ve Millî 
Eğitim Bakanlığıyla üniversiteler arasında iyi 
bir koordinasyoin kurulamayışı, Yüksek Eği
tim Reformunun Meclislere gelişini 20 ay ge
ciktirmiştir. 12 Marttan bu yana üç Millî Eği
tim Bakanı gelmiş geçmiştir. Yüksek Öğretim 
Reformu konusunu her üç Sayın Bakan da ay
rı görüşlerden ele almıştır. Yüksek Öğrenim 

Eeformu Kanununun Türk Mileltimin tarihi ve 
millî yararı açısından incelenmesi ve en iyi bir 
şekilde çıkarılması âcil bir ihtiyaçtır. 

Değerli arkadaşlarım. 
Müttefikimiz olan demokratik Batı ülkele

rinde de öğrenci ve gençlik patlaması bizden 
evvel olmuştur. Bu ülkeler, gençlerin sorunla
rına sıcağı sıcağına eğilmişler, polisiye tedbir
lere lüzum kalmadan demokratik, sosyal, eko
nomik düzenlerini sarsmadan gençlik sorununu 
halletmişlerdir. Bu halledilişte demokratik di
siplin esas alınmıştır. Fransa gençlik patlama
sından sonra üniversite reformunu hemen yap
mış ve kısa zamanda bunalımdan kurtulmuştur. 
Yeni Fransız Üniversite Reformunda özerklik 
kapsamı daha da genişletilmiş, buna karşılık 
gençliğin ve üniversitelerin sorunlarına ciddî 
çözüm getirilmiştir. Bizde ise, çok gecikmeler
le Meclislere sunulabilen Yüksek Eğitim Re
formu tasarısı, yüksek öğrenim kurumlarının 
ve gençliğin sorunlarına çözüm getirmeden çok, 
üniversite özerkliğimi hedef olarak almıştır. 
Anarşinin bütün suçunu özerkliğe yüklüyerek 
sorumluluktan ve kendi ihmallerimizden kurtul
mak mümkün değildir. 

Üniversiteler, Devletin üst kademe yöneti
cilerini, kurucu, yapıcı iş adamlarını ve eko
nomik, sosyal, kültürel kalkınmamızın ihti
yaç duyduğu insangücünü yetiştiren yüksek 
eğitim kuruluşlarıdır. Üniversitelerimiz, araş
tırmaları, buluşlarıyla memleket sorunlarına 
çözüm getirirler. Üniversitelerimiz bu görev
lerini özgür bir ortam içinde yaparlarsa yarar
lı olurlar. Özerklikten yoksun, susan bir üni
versitede bilim gelişemez, yüksek karakterli 
gençlik yetiştirilemez. Üniversitelerimiz «nab
za göre şerbet veren» gençlik yetiştirmekle 
asla görevli olamazlar. 

C. H. P. Grubu olarak özerkliğin, sorum
suzluk anlamına yorumlanmasının kesinlikle 
karşısında olduğumuzu da ifade etmek isteriz. 

Sayın Melen Hükümeti tarafından T. B. M. 
Meclisine sevk edilen Yüksek Öğrenim Refor
mu Kanunu tasarısı çeşitli yönlerden aydın çev
relerce eleştirilmiş ve eleştirilmektedir. Ken
dilerini yakından ilgilendiren bu tasarı hakkın
da üniversitelerden çok cılız görüşler gelmekte
dir. Memleketin beyin takımını teşkil eden 
üniversite hocalarımıza susmak yaraşmıyor. 
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Üniversite Reformu bir tepiri tasarısı ola
rak hazırlanmıştır. TepM ve önyargı ile ha
zırlanan tasarının pekeok açıkları olacağı da 
tabiîdir. Bu sebeple tasarının yüksek bilim ku
ruluşlarının ihtiyaçlarına cevap veremeceyeği 
kanaatindeyiz. 

Özerklik, bil' üniversite için temel koşul
dur. Özerklikten yoksun üniversitede yetişen 
genç, çorak toprağa ekilen tohum gibi gelişe
mez. Özerkliğin kanunsuzluklara kalkan olma
sı da düşünülemez. 12 Marttan öncesinde üni
versitede durum ne ise, özerkliği olmayan yük
sek öğrenim kurumlarımda hattâ orta dereceli 
okullarda ve bir kısım Devlet kuruluşlarında 
durum aynıydı. Bir kısım kötü niyetli boz
guncular boşluklardan sızma imkânını bulmuş
lardır. Bu nedenle tüm üniversitelerimizi ve 
tüm gençliği suçlayamayız. Nasıl birkaç emni
yet mensubunun, birkaç asker kişinin aşırı 
sağ ve aşırı sola sempati göstermesi, bu şerefli 

. kuruluşlara gölge düşüremezse, aynı şekilde 
üniversite mensuplarının ve gençliğini tümüyle 
itham etmek isabetli Mr hüküm olmayacaktır. 

Değ>eıii arka d aşıları m; 
Üniversitelerin ve yüksek öğrenim kurum

larının yeniden biçimlendirilmesi gereğine ina
nıyoruz. Ancak, bu biçimlendirmenin geriye 
değil, ileriye dönük olmasından yanayız. Özerk
liği kaldırıp üniversiteyi bir İrse yönetimine 
çevirmenin kusurları bugün anlaşılmasa bile, 
ileride büyük zararları görülecektir. 

Yüksek öğrenim yeniden düzenlenirken fır
sat ve imkân eşitliği ilkesi. Anayasamızın ön
gördüğü şekilde ele alınmalıdır. Yüksek öğre
nimin paralı olması imkân eşitliğini bozacak ni
teliktedir. Paralı öğretim yüksek öğrenimin ser
maye tekeline geçmesini sağlayabilir. Yüksek 
öğrenimde fırsat ve imkân eşitliği ölçüsünün. 
çalışma ve yetenek olması gerekir. Çalışkan ve 
yetenekli gençleri koruyacak, onlara yüksek 
öğrenim olanağı sağlayacak hükümler yeni ta
sarıda yeı* almalıdır. Fırsat ve imkân eşitliği 
yalnız yüksek Öğretimde değil, orta öğretim
den hattâ anaokulundan başlatılmalıdır. 

Fizik, kimya, matematik, yabancı dil gibi 
öğretmeni bulunmayan liselerden mezun olan
la, öğretmeni, lâboratuvarı ve ders araçları taıır 
olan okuldan mezun olan arasındaki eşitsizlik, 
yalnız üniversiteye girişte değil, öğretim haya
tı boyunca da devam etmektedir. 
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Burs ve kredi alamadığı için üniversite öğ
renimini yarıda bırakanların sayısı azımsana
maz. Paralı öğrenimin burs ve kredi olanağı1 

genişleteceği fikrinin, pratikte güçlükler yara
tacağı, hattâ yeni adaletsizliklerin doğmasına 
sebebolabileceği düşünülmelidir. Paralı öğretim 
varlıklı ailelerin eğitime katkıda bulunması yö
nünden yararlı olabilir, fakir, dar gelirli aile 
çocukları, imtihanı kazansa dahi para bulama
dığı için kayıt yaptırma güçlüğüne uğrayacak 
ve belki de bu yüzden okuma olanağını bula
mayacaktır. Hiç olmazsa bu gibi gençler için 
kayıtların parasız yapılması sağlanmalıdır. 

Kaynı arkadaşlar; 
Yeni Üniversite Kanunu reform niteliğinde 

yenilikler getirmemektedir1. Tasarı, yenilik ye
rine, geleneksel üniversite statüsünü kuvvetlen
dirmekte, bütün üniversiteleri tek kalıp içine 
sıkıştırmak durumuna sokmaktadır. Bütün üni
versiteleri tek kalıp içine sıkıştırmak coğrafî 
ve çevresel etkinliklerini engeller". Yeni tasarı 
bölge üniversitelerine coğrafî ve çevresel etkin
lik toleransını tanımamaktadır. İleri ülkelerin 
üniversiteleri, bölge şartlarını ve sorunlarım 
dikkate alarak kurulmuşlardır. Üniversitelerin' 
kalıplaştırılması ve tek elden idaresi, aşırı sağ 
ve aşırı sol dikta rejimi erin de görülmekt?dir. 
Böyle biı* sistem üniversitelerin gelişme ve ye
nileşme hamlelerini ve yaratıcılık gücünü en
gelleyecektir. 

Kürsü ve sınırlı akademik unvanlar siste
minin sakıncaları giderici çözüm yollarını getir
meyen yeni tasarı. Üniversite Reformuna bağ
lanan umutları zayıflatmıştır. Yeni tasarı yeni
den Üniversite kuruluşunu da zorlaştırmakta
dır. Tasarının, demokratik ileri ülkeler üniversi
telerine, ulaşma yollarında yeni teşvikler getir
mesini bekliyorduk. Yeni taşanımı fakülte ve 
meslek seçmede şans yerine yeteneği esas ala
cak bir sistemi geliştirmesi yerinde olacaktır. 

üniversite gençliğinin yönetimde sorumlu
luk alması, kişiliğini geliştirecek ve demokra
tik idare anlayışına tesir edecektir. Asistan ve 
gençlere yeni tasarıda bu imkânın yeterince ta
nınmamış olmasını eksiklik kabul ediyoruz. Üni
versitelerin tam gün çalışması, tesis ve değerli 
hocalarından azamî yararlanma yolları tasarı
da açıklığa kavuşturulmamıştır. Tasarının bu 
önerdiğimiz noksanları yanında, olumlu olan 



C. .Senatosu B : 27 

yönleri de bulunduğu gerçektir. Temennimiz, 
Türk gençliğinin davalarına çözüm getirecek 
tasarının öncelikle kanunlaşıp yürürlüğe girme- • 
si ve Türk gençliğinin, Türk üniversite ve yük
sek öğrenim kurumlarının sorunları çözümlene
rek, huzur içinde öğrenimlerine devam etme
leridir. 

^ayuı arkadaşlar; 
Üniversitelerimizin hür düşünceli, araştırı

cı, millî duygulan sağlam Atatürk'çü demok
rasi disiplinine uyumlu gençler yetiştirecek şe
kilde çalışması samimî dileğimizdir. 

Üniversitelerimizi laboratuvarları. kürsüle
ri, atölyeleri, arazileri, imalâthaneleri ve yayın
larıyla Türk ekonomisine ve sanayiine yol gös-
ıterici ve katkıda bulunucu çalışır görmek, 
milletçe sevincimiz olacaktır. İçe dönük bir 
yüksek öğrenim kurumu tecrübeden yoksun, 
topluma intibak gücü olmayan gem; yetiştir
mekten ileri bir varlık gösteremez. 'Bugün Dev
let kapılarında iş arayan gençlerin perişan du
rumları üzücü olmaktadır. Her isi yapabileceği
ni sanan, gerçekte yetişme koşullarından doğan 
başarı gücü zayıf diplomalılar toplumumuzda 
gün geçtikçe çoğalmakta ve toplumumuz için 
yeni problemler, yeni .bunalımlar yaratmakta
dırlar. 

ıSaygı değer arkadaşlar; 
Yüksek öğrenim denince, ilk akla gelen 

gençliktir, Gençlik sorunları ile yüksek öğre
nim kurumları sorunlarını beraber düşünmek 
zorundayız. Türk gençliği sorunları halledilir, 
Atatürk'çü bir görüşle çağdaş eğitimden geçiri
lirse, kuşkusuz güvenimiz daha çok artacaktır. 
Sorunları halledilmemiş, kendi kaderine bırakıl
mış gençler daima patlamalara sebep olacaktır. 
Bunun suçunu da herhalde gençlikte arayanla
yız. 

Gençlik sorunlarının hallini polisiye tedbir
lerle halletmeye çalışmak geçici ve aldatıcı ola
caktır. Temenni ve isteğimiz, gençliğin fikir öz
gürlüğünü anarşiyle eşdeğerde saymamasıdrr. 
Fikirler eyleme dönüşürse, zorbalık başlar. Zor
balığın bulunduğu yerde ise ilim yapılamaz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Özel yüksek okullar devletleştirilmiştir. An

cak sorunları çözülmüş değildir. Bir kısımları 
eskisinden daha güç şartlar içinde çalışmakta
dır. Öğretim üyesi temini, yönetici ve öğretim 
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j üyelerinin ücretlerinin ödenmesi halledilememiş, 
ders araç ve gereçlerinin noksanları giderileme
miştir. Eski öğrencilerin ücret ödemesi, yeni gi-

I renlerin ödememesi eşitsizliği ve adaletsizliği 
I sürdürmektedir. Sınav ve sınıf geçme usulleri 

düzene konamadığı kulaklarımıza kadar gelmek
tedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Eğitim kademeleri arasında bağlantı ve iliş

kilerin kurulamaması, eğitim piramidinin teşek-
I kül ettirilememesi Türk millî eğitimini darboğa

za sürükleyen nedenlerden birisidir. Her yıl or
ta dereceli okullardan mezun olan yüz bini aş
kın genç yüksek öğrenimi zorlamaktadır. Bun-

I lar bugün üniversite bahçelerinde çadır kuramı
yorlar ama küskün ve mutsuz olarak boş gezi-

I yorlar. Buna çare aramak zorundayız. Yüksek 
öğrenimi Anadolu'ya yaymak suretiyle hem 

i gençlerin bu mutsuzluğu giderilecek, hem de 
I Anadolu illerinin kalkınma ve gelişmesinde yük

sek okul ve üniversitelerin katkıda bıüuımıala-
I rı sağlanmış olacaktır. 

I C. H. P. Grubu olarak Türk gençliğinin va-
I tan severliğine güvenimizi, üniversite ve yüksek 
I öğrenim kurumla rıhın değerli yönetici ve hoca-
j lamını Türk gençlerine yararlı hizmette bugü-
j ne kadar olduğu gibi, bundan sonra da feragat-
I la devam edeceklerine inancımızı bir kere daha 

tekrar etmeyi zevkli bir görev sayıyoruz. 
I Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun gcnçleri-
I mize ve yüksek öğrenim kurumlarımızın değerli 
I yönetici ve öğretim üyelerine inancını bir defa 
I daha tekrarlar, üniversiteler bütçesinin Türk 
1 millî eğitimine, Millî Eğitim Bakanlığına, yük-
I sek öğrenim kurumlarımıza ATO bütün Türk Mil-
I Jetine ve onun değerli evlâtlarına hayırlı olma-
I sini candan diler, hepinizi saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı-
I na Sayın Turan. 

M. G. P. Glll BU ADINA SAMİ TURAN 
(Kayseri) —• Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Millî Eğitim Bakanlığı ve yüksek öğrenim ku-

I ramlarının değerli mensupları; 
Millî Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu 

Grubunun 1973 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı 
I Bütçesiyle ilgili olarak mâruzâtta bulunmak üze

re huzurunuzdayım. 
Geçen seneki bütçe konuşmamızda Millî Eği-

I tim Bakanlığının ilköğretim, ortaöğretim, yük-
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sek öğretim, yaygın eğitim, din eğitimi, özel öğ
retim kurumları, güzel sanatlar alanı gibi çeşitli 
konularda Grubumuzun görüşleri ve temennileri
ni arz etmiştik. Bu yıl mâruzâtımızı daha dar ve 
genel hususlara inhisar ettireceğiz. 

Son yıllarda memleketimizin geçirdiği çal
kantılar, millî eğitim politikamız ve bu politi
kanın yürütülmesinde görev ve sorumluluk alan 
personel ve öğretmenlerimiz üzerinde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin yakından ve ciddî ola
rak durması gerekli bâzı acı gerçekleri bütün 
çıplaklığıyle gözlerimiz önüne sermiş bulun
maktadır. Gerçekte, aziz yurdumuzu parçala
mak, engin ve şerefli bir tarihe sahip milletimi
zi birbirine kırdırmak suretiyle, Devletimizi çö
kertmek için yapılan sistemli propaganda ve kış
kırtmalar, artık bugün apaçık belli olmuştur 
ki, gençliğimizi kendine vasıta edinmek istemiş
tir. Üniversitelerden ve yüksek öğretim kurum
larından başlatılan bu tahrikler, orta öğretime 
intikal ettirilmiştir. Sıkıyönetim mahkemelerin
de yargılanan bâzı gençlerin âdeta kendilerin
den geçerek, şerefli mazimizi inkâr eden sapık 
ideolojilere mensup olduklarını açıktan ısrarla, 
kelimelerin üstüne basa basa beyan etmeleri üze
rinde ibretle ve dehşetle durulacak hallerdir. 
İşte bu hallerdir ki, yüce Meclisin millî eğitim 
politikamız üzerinde yakından durmak zorun-
luğunu ortaya çıkarıyor. 

Sayın senatörler; 
Millî eğitim politikamız, Anayasamızda açık

ça belirtildiği veçhile, Türk Milletinin bütün 
fertlerini, kaderde, kıvançta, tasada ortak, bö
lünmez bir bütün halinde, millî şuur etrafında 
toplamak amacına dayanmalıdır. Türk gençleri
nin millî dayanışma ve sosyal adalet anlayışına 
sahip Atatürk milliyetçisi vatansever yurttaş
lar olarak yetiştirmek Anayasamızın gereğidir. 
Gençlerimizin millî, ahlâkî, insanî üstün değer
lerini geliştirmek, onları şahsî teşebbüs zihniye
tine ve topluma karşı sorumluluk fikrine sahip, 
ilim, teknik, güzel sanatlar ve iktisadî bakımdan 
yapıcı, yaratıcı, seçkin yurttaşlar olarak yetiş
tirmek başlıca gayelerimizden olmalıdır. 

Millî Eğitim Bakanlığımızın son zamanlarda 
millî eğitim politikasında giriştiği reformcu te
şebbüsleri bu açıdan değerlendiriyoruz ve mem
nun oluyoruz. Millî eğitim politikamızın bu te
mel ilkeleri yanında, bu politikanın verimli ve 
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tesirli bir şekilde yürütülmesini emniyet altına 
alacak teşkilât ve personel konusunda da alın
masını temenniye şâyân gördüğümüz tedbirler 
olacaktır. Nitekim, Bütçe ve Plân Komisyonun
da, Millî Eğitim Bütçesini inceleyen değerli ra
portörler bu hususa değinmiş ve «lüzumundan 
fazla büyümüş, daireleri arasında koordinasyo
nu zayıflamış ve tesirsiz bir hale gelmiş bulu
nan Bakanlık merkez teşkilâtının ve organizas
yonunun kısa zamanda sonuçlandırılması» za
ruretine işaret edilmiştir. 

Yine aynı raporda, yöneticiliğin bir kariyer 
olarak Bakanlıkta ele alınmayışının bir eksiklik 
olduğuna işaret edilmiştir, ki, bu da uygulana
cak eğitim politikasının verimliliği üzerinde rol 
oynayacak mühim bir faktördür. Demek oluyor 
ki, Bakanlığın merkezde ve taşrada, doğrudan 
doğruya sorumluluğunu taşıdığı her kademede
ki eğitim ve öğretim hizmetlerinin lâyıkı veçhile 
ifa edilebilmesini teminen, modern idarecilik 
kurallarına uygun bir teşkilâtlanmaya gitmesi 
zorunluğu vardır. İlâve etmeye lüzum yoktur ki, 
bütün vazifelilerin tam bir ahenk içinde, birinin 
hizmetini diğerinin tamamlaması şeklinde orta
ya çıkacak bir dayanışma anlayışı Bakanlıkta 
pekçok meselelerin yönetim bakımından çözüm
lenmesine yardımcı olacaktır. Aynı anlayışın 
öğretmenler arasında da teessüs ettirilmesi, 
ahenkli bir politikanın yürütülebilmesi bakımın
dan elbette zorunludur. Son yıllarda, millî eği
tini camiamızda üzülerek g*ördüğümüz çekişme
ler ancak bu suretle izale edilebilir ve yukarda 
arz ettiğimiz anaamaçlarla bir politikanın yürü
tülmesi mümkün olabilir. Birbirine zıt özel fi
kirlere sahip, çeşitli ideolojilere saplanmış kişi
lerle ahenkli bir politikanın uygulanamayaca
ğı tabiîdir. Bu konuda başta Saym Millî Eğitim 
Bakanı olmak üzere; bütün üst kademedeki yö
neticiler, ifa edecekleri bu vazifeden dolayı, ka
tiyen kani bulunuyoruz ki, aziz Milletimizin şük
ranını kazanacaklardır. 

Merkezî idarede birlik sağlamadan, ahenkli 
bir politikanın yürütülmesi mümkün olamaz. 
Merkezî idaredeki çatışmalardır ki, derece de
rece alt kademelere ve öğretmenlere sirayet et
mektedir. Bu hususta çocuklarını okullara gön
deren ana babalar evlâtlarının öğrenecekleri 
şeyler YC alacakları terbiyeden ne kadar endişe 
eder hale geldiklerini vicdan sahibi hiç kimse 
unutamaz sanırız. Millî eğitimimizin mensupları 
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arasında açılan çok derin yaralar olduğunu bil
miyor değiliz. Yapılacak işin büyük müşküllerle 
dolu olduğunu da biliyoruz. Fakat bütün bun
lara rağmen, millî eğitim sorunumuzu milletimi
zin bekasıyle doğrudan doğruya ilgili bir konu 
olarak gördüğümüz içindir ki, alınacak isabetli 
cesurâne kararların uygulanması suretiyle va
tandaşlarımıza huzur ve güven verecek netice 
alınacağına da yürekten inanıyoruz. 

Cum'huriyet Senatosunun değerli üyeleri, 
'Milletimizin bekası ve Türkiye'mizin kalkın

masında çok önemli görevi olduğuna inandığımız 
öğretmenlerimizin yetiştirilmesinde ne kadar il
gi ve titizlik gösterirsek bunun o kadar yerinde 
olduğu kanaatini taşıyoruz. Her kademede va
zifeli öğretmenlerimiz, memleketimizin imkân
ları elverdiği ölçüde maddî ve fakat behemahal 
tam bir manevî huzur içinde çalışacak bir or
tam içinde olmalı ve vatandaşlarımızdan lâyık 
olduğu saygıyı görmelidir. Bunu sağlayabildiği
miz ölçüde, kendilerinden fedakârane hizmet 
beklemek mümkün olabilir. Her memur gibi öğ
retmenin de politikayla meşgul olmasına mev
zuatımız müsaade etmemektedir. Bu itibarla öğ
retmenlerimizin bu konuda hassasiyet gösterme
leri yer yer rastlanan nahoş hadiselerin zuhur 
etmesine de geniş ölçüde mâni olacaktır. Va
tandaşların zaman zaman politika ile aktif ola
rak uğraşan memurlara karşı asabî ve hırçın 
davranışları bu se'bepten doğmaktadır. 

Sayın senatörler; milletimizin ulaştığı bu
günkü öğretim ve eğitim merhalesinde, ilköğre
timin 5 yıldan 8 yıla çıkarılması konusu, üze
rinde durulmaya değer bir keyfiyettir. Henüz 
okul çağında olup öğrenime devanı imkânların
dan mahrum çocuklarımızın sayısı az değildir. 
Aynı suretle okul çağından çıkmış vatandaşla
rımızdan da okuma yazma bilmeyenler olduğu 
malûmdur. Bu şartlar içinde, ilköğretimi 8 yıla 
çıkartmak mı, yoksa, analfabetizmle köklü bir 
mücadele ile evvelâ herkesi okur - yazar bir ha
le getirmek mi millî ihtiyaçlarımıza cevap ve
recektir? Bunu münakaşa etmek lâzımdır. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi kısaca üniversi
teler konusuna da değinmek istiyoruz. 

Anayasa ile muhtariyete kavuşturulan üni
versitelerimiz, son yıllarda ideolojik mücadele
lerin, çeşitli arbedelerin sahnesi haline gelmiş
tir. 

Üniversite ve yüksek öğrenim kurumların
da cereyan eden müessif olayları sayıp dökme
yeceğiz, bunları hep biliyoruz. Ama, şu suale 
elbette bir cevap aramak durumundayız: Öğ
renciler bir anda mı bu noktaya geldiler! El
bette hayır. Uzun yıllar yüksek öğrenim kurum
ları içinde vazife görenlerden sayısı bir avuç 
profesyonel anarşist, yıllarca körpe dimağlar 
üzerinde işlediler. Bu hareketler karşısında üni
versite ve yüksek Öğrenim kurumlarının sorum
lu organları vazifelerini lâyıkı veçhile yapmak
ta ihmal gösterdikleri içindir ki, profesyonel 
anarşistler faaliyetlerini geliştirdiler. O kadar 
ki, gün geldi kendilerini kanunî yola sevketmek 
için girişilecek her teşebbüs, alınacak her ted
bir kahramanlık sayılıyordu. İçerde cereyan 
eden bu kesif sistemli çalışmalar, dışardan da 
destek ve teşvik görme olanaklarına kavuşun
ca, artık iş çığırından çıkmış oluyordu. Bu iti
barla biz o kanaatteyiz ki, üniversitelerde ve 
yüksek öğrenim kurumlarında gençlerimizi kış
kırtarak kanunsuzluğa teşvik edenler behe
mahal tasfiye edilmelidir. Aksi takdirde, ilk 
fırsatta aynı müessif hadiselerin hortlaması 
maalesef mukadder olacaktır. 

Eğitim problemlerimizin çözümlenmesi, üni
versite reformunun gerçekleştirilmesi, büyük 
önem taşıyan konularda Hükümetçe ve Parlâ
mentoda yapılan çalışmaları Millî Güven Parti
si olarak dikkatle izlemekteyiz. Bu konulara 
ilişkin tasarıların Meclislerdeki müzakereleri sı
rasında görüşlerimizi ayrıca belirtmek fırsatını 
bulacağız. Bunun için bu konuları dile getirmek 
istemiyorum. 

1973 malî yılı Millî Eğitim Bakanlığı ve üni
versiteler bütçelerinin memleketimize, milletimi
ze uğurlu olmasını temenni eder, yüce Senatoyu 
değerli Bakam ve Bakanlık mensuplarını ve gü
zide üniversite mensuplarını şahsım ve Gfrübum 
adına sevgi ve saygılarımla selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Tevetoğlu. 

A. P. GRUBU ADINA FETHİ TEVETOĞ
LU (Samsun)'— Sayın Başkan, sayın senatör
ler, Millî Eğitim Bakanlığımızın ve üniversite
lerimizin sayın mensupları; 

1973 yılı Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üze
rinde Adalet Partisi Senato Grubunun görüşle-
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rini arz etmek ve bu vesile ile millî eğitim ala
nında mevcut aksaklıkları tenkit, hastalıkları 
teşhis suretiyle yurdumuz, milletimiz ve de
mokrasi rejimimiz için büyük tehlike haline ge
len bu sakatlıkların düzeltilmesi ve tedavisi yo
lundaki bâzı tavsiyelerimizi belirtmek için hu
zurunuzdayım. 

Davanın büyüklük, derinlik ve genişliğine 
karşı zamanın son derece az ve kısıtlı bulun
masını dikkate alarak, bütçenin esası hakkında 
yalnız millet ve memleketimiz için hayatî bul
duğumuz bir tarafına kuşbakışı değinmeye, ışık 
tutma ya ç alış a cağız. 

Cumhuriyetin ellinci yılma yaklaşmakta 
olan yurdumuz ve milletimiz, son yıllarda ciddî 
bir komünizm tehlikesi ile karşılaşmıştır ve iki 
yıldan beri de İm kızıl belâyı bertaraf etmek ve 
kökünden temizlemek çabası içindedir. Yalnız 
Orta Doğunun. İslâm ve Arap ülkelerinin, Afri
ka ve Avrupa'nın değil, bütün hür âlemin ve ba
rış dünyasının kilit noktasındaki tek müstakil 
Türk kalesini içinden çökertmeyi yıllardan beri 
hedef almış bulunan milletlerarası komünizm, en 
büyük sızma ve tahribatını Türk millî eğitimin
de. okullarımız ve üniversitelerimiz içinde, öğ
retmenlerimiz, profesörlerimiz ve öğrencilerimiz 
arasında yapmıştır. 

Türkiye'ye komünizm millî eğitim yolu ile 
sokulmuş, irfan yuvalarımız birer kızıl kolordu 
karargâhı haline getirilmiş, büyük Atatürk'ün 
Cumhuriyeti emanet ettiği bütün ümidimiz 
genç .evlâtlarımız yollarından saptırılıp, beyin
leri yıkanarak gözleri ve elleri kanlı birci" kı
zıl cani haline sokulmuşlar ve birbirlerini öldür
mekten, banka soygunculuğuna. kahraman 
kumandanlarımıza bomba atmaktan, masum ço
cukları kaçırmaya, aziz Mehmetçiklerimizi şe
hit etmeye kadar Türklüklerini, Müslüman ev
lâdı olduklarını unutur, insanlıklarım kaybeder 
hale getirilmişlerdir, gelmişlerdir. 

Aziz yurdumuzun, aziz milletimizin demok
rasi rejimimizin ve Atatürk'ün emaneti Cumhu
riyetimizin kızıl gayyaya itilmek üzere uçuru
mun kenarına getirilişi nasıl Millî Eğitim yolu 
ile yapılmışsa, komünizm belâsından sıyrılma
mız, kızıl tehlikeden kurtulmamız, mutlu kal
kınmış Türkiye'ye dönmemiz ve erişmemiz de, 
yine millî eğitim yolu ile olaca'ktır. Bu itibarla 
bütçesine, teşkilâtına, bugününe ve yarınına 
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! bütün dikkat, hassa s iyot ve gücümüzle, titizlikle 
ihtiama mecbur olduğumuz en önemli Bakanlık 

I Millî Eğitim Bakanlığımızdır. İşte bu sebeple-
1 diı- ki. Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi üzerin-
I de yapacağımız konuşmayı, bu Bakanlığın ve 
I üniversitelerin belirtilen hayatî, önemli tarafla-
I n ile ilgili hususa tevcih ve hasretmeyi ve mese-
I leyi bu açıdan ele alarak, kördüğümün çözülme-
I sine yardımcı olmayı faydalı ve zarurî gördük. 

I İstediğiniz milyonlar. milyarlar verilsin; 
1 ama bunlar, dün olduğu gibi, bugün de milletin 
i ve memleketin batırılmasına, çökertilmesine; 
I yani şerre değil, yükseltilmesine, kalkmdırıl-
j masına ; yani hayra harcanılsın. Mesele budur. 
] 12 yıldan beri bu kürsüden bilhassa Millî 
i Eğitim Bakanlığı ile ilgili kuruluş ve kişilerde 
I uç veren, başgösteren, meydana çıkan, kötü, 
I tehlikeli, zararlı kızıl faaliyet örnek ve ilişki

lerini daima ilgililerin dikkatine sunduğumuz 
I vakit, maskeleri düşenler veya düşecek olanlar 
i çöreklendikleri yerlerden bizleri Mc Cartlıy'ci-
I likle, faşistlikle ithama kalkışmışlardır. 
I İhmal ve gaflet içinde bulunan bâzı sorum

lular ve vazifelilerle, komünistlere arka çık
mak, kanat germek ve onlarla müşterek cephe 

i teşkil etmekten fayda uman bazı siyasîler de, 
1 «Bu felâketin gelince bütün yurdumuzu, mille-
j timizi ve demokratik rejimimizi yok etmek 
•I üzere hepimize birden geleceğini» defalarla 
j işaret ettiğimiz, belirttiğimiz halde, bizi müba-
1 lâğaeılıkîa, yersiz kuşku içinde bulunmakla ve 

hattâ daha da insafsızlık edip ileri giderek si-
1 yasî yatırımcılık, tüccarlık, temiz insanları ve 
.] müesseseleri lekelemek gibi, haksız suçlamalar-
I la töhmet altında bırakmaya yeltenmişlerdir. 

6 Şubat 1962 günkü oturumda tam 11 yıl 
önce, yine bir Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi 
görüşülürken, bu kürsüden yapılmış bir konuş
mamızın tutanakları okunur ve 23 Şubat 19G7 
günkü genel görüşme müzakerelerinde ortaya 
koyduğumuz belgeler dikkatle incelenirse, son 
derece ibret verici acı örnekler bütün çıplaklık-

J lan ile ortaya serilirler. Bu meyanda tipik bir 
I misâl, vatana faydalı bir öğretmen olsun diye, 

bir köy enstitüsünde yetiştirilen bir köylü çocu
ğunun komünistler tarafından beyni yıkanıp, 
midesi doldurıılıınca. kendi köyüne ve köylüsü-

I ne, yıllarca başına musallat olduğu meslek 
I kuruluşundaki yıkıcı faaliyetleri ile mesleğine 

16 — 



C. (Senatosu B : 27 5 . 2 . 1973 O : 1 

ve meslekdaşlarma ne kötülükler yaptığı, Sof- I 
ya'da komünistlerden aldığı paraları savcılık 
kanalı ile yolladığı tekzip yazısında iftiharla 
bizzat açıklamış, bu Moskova ve Sofya uşağını 
tertemiz yavrularımızın karşısına öğretmen, asil 
Türk öğretmeninin sınıfına müfettiş olarak 
gönderenlerin mesleğine vurgun, vatanına âşık 
idealist, milliyetçi, fedakâr Türk öğretmeninin 
en büyük meslek teşekkülü başında genel başkan 
olarak yıllarca tutanların ve takke düştükten 
sonra dahi, bu kızıl işçiye anarşist hovardala
rın kızıl karargâh ve Moulin - rouge haline 
sokup çöreklendikleri bir özerk üniversitede en 
yüksek bir Devlet memurunun maaşından üstün 
ücretle iş verenlerin ibretlik tutum ve durum
ları ve hepsinin bugünkü akibetleri eşine az 
rastlanılır bir kızıl facia şeridi halinde beyaz 
perdeye aksetmiş bulunur. 

Son müstakil Türk yurdunu haritadan sil-
mefc, Tünk Milletini ve Türkiye Cumhuriyetini 
tamamen yok etmek kızıl hedefi bugünkü kızıl 
.ihtilâlcilere tam yarım asır önce hazırlanmış 
bir komünist plânı ile intikâl etmiştir. Bu yur
du ve Milleti bütün maddî ve manevî varlığı ile 
yok etmeyi, 1917 den bu yana başlıca amaç 
bilmiş komünistler, her fırsatta kahraman Türk 
Ordusuna, yurt ve millet sever Türk işçisine 
çengel atmayı denemişler, basarı sağlayamamış
lardır. Bunun üzerine sabırla, fırsat gözleyerek 
yavaş yavaş gerçekleştirilecek bir kültür bol-
şevizminin tarihte, dilde, sanatta yaratılacak 
bir anarşi ve sukutun uzun vadeli bir kızıl eği
tim programının ve müfredatınım Türk eğitim, j 
kültür ve sanat alanında uygulanması ve ger
çekleştirilmesi için, dışarıdan da büyük yardım
lar görerek, bütün çabalarını harcamaya başla
mışlardır. 

Yanlış yorum ve değerlendirmeler yolunu 
fcapamalk için, burada bir hususu bilhassa belirt
mek, tekrarlamak istiyoruz. En mukaddes, en 
millî ocaklarda, en alçakça, en hainane kundak
ların kurulduğu, kurulmak istendiği örnekle
rine tarihte sık sık rastlamak mümkündür. Bu 
çeşit yıkıcı, vatana ve millete ihanet mahiyetin
deki faaliyetler ancak bunların failleri, kundak
çıları ile, bunları koruyanlar, bunlara yardım, 
yardakçılık ve avukatlık edenler için suçtur, 
yüz karasıdır. Yoksa ne o mukaddes ve millî mü
esseseleri topyekûn gölgelemek kimsenin kârı- I 
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dır, ne de bu irfan ocaklarında bulunmuş, bu 
okul ve enstitü veya üniversitelerden yetişmiş 
diğer temiz vatansever memleket evlâtlarını 
suçlamak, töhmet altında bulundurmak kimse
nin hakkıdır. Bu itibarla, bir kızıl faaliyetin 
tezgâhlandığı veya kızıl elemanların çöreklen
dikleri tespit edilmiş şu veya bu millî eğitim 
müessesesinde vazife görmüş veya buralardan 
yetişmiş milliyetçi, Atatürkçü kendisini kızıl 
vebadan koruyarak bu okul, enstitü veya üni
versiteyi bitirebilmiş vatan ve milletsever Türk 
evlâdı büsbütün takdire ve tebrike şayan bir 
kimsedir. Açık alınlı, cesur ve kuvvetli olan 
böylelerinin çalıştıkları veya yetiştikleri millî 
eğitim müessesesinde cereyan etmiş bölücü, yı
kıcı faaliyetler ve yüz kızartıcı hainane kun
daklar bahis konusu olunca, dün temiz tanıdık
larının ve sandıklarının bugün gerçek kirli, 
kızıl kimlikleri ortaya çıkınca şahsen alınacak
ları, yüksün e çekleri, gocunacakları bir husus 
yoktur. Hassasiyet, allerjl gösterenler ise an
cak gizli sıtma, tedavisi tamamlanmamış gizli 
frengi gibi saklı rahatsızlıkları tepen kızıl has
taları olabilirler. 

Türkiye gizli komünist partisinin millî 
eğitim yolunu, okuları, öğretim ve öğrencileri 
hedef seçerek Türk Millî Eğitim teşkilâtına 
musallat olmak ve Türk öğretmen ve öğrencile
rini kızıl ağına düşürmek çabası, Atatürk'ün 
ölümünden sonraki maarifte milliyetçilikten, 
hümanizmaya, beynelmilelciliğe sapılan devrede 
ve bilhassa 1943 - 1945 yıllarında başlamıştır. 
Rejimin teminatını gençlikte bulan Büyük Ata
türk, gençlerimizin ne yolda yetiştirilmesini ve 
millî eğitim temel politikamızı tam bir açık
lıkla şöyle tespit, ifade ve işaret buyurmuştur : 

«Biz doğrudan doğruya milliyetperveriz ve 
Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayana
ğı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne 
kadar Türk kültürü ile meşbu olursa, o toplu
ma dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli 
olur. Türkiye'nin terbiye ve maarif siyasetini 
her derecesinde tam bir aydınlık ve hiç bir 
kararsızlığa yer vermeyen açıklık ile ifade ve 
(tatbik etmeJk lâzımdır. Bu siyaset, her mânası 
ile millî bir mahiyet gösterir. Yetişecek çocukla
rımıza ve gençlerimize görecekleri tahsilin hu
dutları ne olursa olsun, en evvel ve her şeyden 
evvel Türkiye'nin istiklâline, kendi mülküne 
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ve millî ananelerine düşman olan bütün unsur
larla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir.» 
İşte Atatürk'ün tavsiyesi bu. 

Atatürk'ten sonra ki durum ise şudur : Özü, 
le-sası her mânası ile millî olması işaret edilmiş-
maarif politikası, tam aksine çevrilmiş ve saptı
rılmıştır. Yalnız bu devredeki kundak ve tah
riplere ait olarak yine bu kürsüden sunduğu
muz belgeler Senato Tutan aik Dergisinin 39 ncu 
cildinde 25 sayfa yer tutmalktaıdır ki, bunları 
tekrarlayacak değiliz. Yalnız tâ 1920, 1921'ler-
deıı, 1945, 1947'lere ve oradan 1968, 1970'lere 
kadar sürüklenen kızıl zincirin halkalarını ta
nıtmak bakımından okul ve öğrenciler üzerinde 
Atatürk'ün açık ve katı milliyetçi prensipleri 
yerine, uygulanması denenmiş hususların neler 
olduğunu resmî kayıtlardan aynen okuyarak 
hatırlatmak istiyoruz. 

kundağın günümüze kadar gelen temel prensip 
ve değişmez metotları şu okuduğum vesikadan 
görüyoruz ki, hakikaten aynıdır ve devam ede-
gelmektedir ve yüksek dikkatlerinizden kaça
maz. Bugün zehirli meyvelerini veren ağaçların 
tohumları işte bu yıllarda bilhassa ilkokul köy 
öğretmeni yetiştirecek enstitülerle liselere ve or
ta okullara Türkçe, edebiyat, tarih, coğrafya 
öğretmeni yetiştirecek fakülte ve enstitülere 
ekilmiştir. Buralarda yapılan yetersiz, korkak
ça, sathî, acemice mücadeleler müspet bilgiden, 
metottan ve tecrübeden yoksun olarak alınmış 
tedbirler, üç - beş komünistle mücadeleyi komü
nizmle mücadele sanan ve sayan gafil sorumlu
ların ve daima şükranla anacağımız bir 1970'in 
Türk kadın kahramanı Prof. Dr. Saffet Alpar 
örneğini o günlerde ve daha sonra veremeyen 
profesör ve yöneticilerimizin nemelâzımcılıkları 
faciayı bugünkü korkunç mertebesine vardır-
mıştır. (A. P. sıralarından, Bravo' sesleri) 

Millî mücadeleye başlamış Anadolu'da, öğ
retmenlik yapmak bahanesiyle İstanbul'dan yo
la çıkıp İnebolu'dan Bolu'ya gelen ve bu fakir 
memleketin yolluk diye verdiği para ile Mosko
va'ya kaçan yerli komünistlerden birinin yıllar
ca sonra, 1965 'te İstanbul'da yayınlanmış bir ki
tabında kendi kalemiyle, hakikî komünistliğe 
ulaşma yolu ve çaresi aynen şöyle ifade edil
miştir: «Yeni nesli eskilerin mülevvesliğine bulaş
masın diye ayırıp, dağ başlarına kurulacak 
mekteplerde terbiye ettirmeli.» 

İşte yine bu maksatla, Romanya'da yetiştiri
len ve Türkiye'ye gelince, yalıudi dönmesi ko
münist Şefik Hüsnünün parti arkadaşı üstün 
mevkili bir maarifçinin desteğiyle bu resim ho
casının birden bire İlköğretim Genel Müdürlü
ğüne çıkarılışı sonunda, hayırlı gayeler ileri sü
rülerek kurulan köy enstitüleri için 1962'de ya
yınlanan bir açıklama aynen şudur : 

«Köy enstitülerini kurmak Türkiye gizli ko
münist partisinin ilk merkez komitesi âzası Ed-
hem Ne i ad'm vasiyetinin yerine getirilişidir.» 

Burada demin benden evvel konuşan arkadaş
larımdan bir sayın arkadaşım, köy enstitüleri
nin Atatürk'ün emir ve direktifiyle kurulmuş 
müesseseler olduğu şeklinde bir söz sarf ettiler. 
Atatürk'ün ne sağlığında köy enstitülerinin ku
rulmasına dair, ne de köy enstitülerine dair her
hangi kullanılmış bir sözü, bir direktif bulun-

Meclis zabıtlarından okuyorum : «Bu çalış
malarda cemiyetteki mukavemet unsurlarını 
zayıflatmak ve mevcut içtimaî nizamı tutan 
bağları gevşetmek ve mümkünse koparmak, di
ğer taraftan aydınlar sınıfına ve bu sınıfın be
şiği olan mekteplere komünizm ideolojisini aşı
lamak işini esas olarak ele almışlardır. Bu kata-
gorye giren çalışmaların gayesi, mevcut millî 
ve kanaatleri yıkmak ve yerine komünist iman 
ve kanaatlerini yerleştirmektir. Bu maksatla 
cemiyette mevcut her müessese ve yapılan her 
iş sureti haktan görünerek tenkit edilecek ve 
baltalanacak, cemiyetin manevî destekleri olan 
varlıklar yıkılacak, siyaset, askerlik, kültür sa
halarındaki büyük şahsiyetlere karşı halkın 
sevgi ve saygısı, zabıta, idare ve adelet meka
nizmasına güven duyguları yok edilecek, sebebi 
ne olursa olsun bütün memnuniyetsizlikler kö
rüklenecek ve bütün bunların mevcut nizamı 
yıkmak hedefinde birleştirilmesi sağlanacak
tır. 

Bu devrede dikkatimizi çeken mühim bir 
nokta da, komoünistlerin köye nüfuz ederek, 
köyde şehirden ayrılık, münevver tabakaya düş
manlık ve-bilhassa Devlete emniyetsizlik hisle
rini uyandırarak, mücadeleci ve saldırgan bir sı
nıf şuuru yaratmaya karar vermeleri ve bu yol
da faaliyete geçmiş olmalarıdır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ocak 
1947 günkü oturumunda, zamanın İçişleri Baka
nı tarafından o yıllarda meydana çıkarılan kızıl 
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madiği gibi, bu kuruluşların Atatürk'e ad ve 
izafe edilip, ona bağlanması da boş ve asılsız bir 
iddiadan ibarettir. 

Bunu savunanlara yüksek huzurunuzda ve 
milletimin huzurunda bir şeyi ispatlamalarını 
rica edeceğim. Bu enstitülerin çıkardığı ve üs
tünde Millî Eğitim Bakanlığımızın resmî amble
mi bulunan «8 cilt Köy Enstitüleri Dergisi» di
ye zavallı gençlerimize ikinci sayısından itibaren 
tamamen kızıl zehir akıtan birtakım gizli dergi
ler vardır. Bunların içinde, hiç mi Cumhuriyet 
Bayramı geçmedi? Hiç mi 10 Kasım geçmedi? 
ilâç olsun diye bir tek sayfasında herhangi bir 
yerinde Atatürk'ün şu veya bu vesileyle adının 
geçtiğini bana göstermelerini ve bunu ispat et
melerini rica ediyorum. Gerçek böyle olunca, 
Atatürk'ü artık istismar etmek yolundan lütfen 
vazgeçmelerini ve sapmalarını da kendilerine 
hatırlatmayı vazife biliyorum. 

Bizim yayınladığımız belgelerde az önce bah
settiğim Edhem Nejad, Mustafa Kemal ve arka
daşlarını yok ederek, Türkiye'de kurulmakta 
olan millî idareyi daha başlangıçta bir komünist 
rejim haline sokmak ümidiyle Rusya'da yetişti
rilip bir hükümet darbesi plânı ile Türkiye'ye 
sevk edilen ve fakat Trabzon'da öldürülen 15 
kişilik Mustafa Suphi ve arkadaşları ekibinde 
iki numaralı adamdır ve Millî Eğitim Bakanlı
ğına aday bir komoünist öğretmendir. İsmail 
Hakkı Tonguç'un «Eğitim Yolu ile Kalkmdırı-
lacak Köy» kitabının 1947'de çıkmış ilaveli ikin
ci baskısında, birinci baskısı gayet küçüktür, 
bu fasıl yok, ikinci baskısına «Edhem Nejad ve 
İlköğretim Islahatı» başlığı altında eklenmiş 12 
sayfalık bir yeni bölümde, kim olduğundan ve 
şüphesiz kızıl komoünistliğinden hiç bahsedil
meden karanlıklar içinde parlayıp sönmüş bir 
yıldız olarak tanıtılan ve aynı fikirlere inanan
lar tarafından tekrar ele alman plânlarının ger
çekleştirileceği bildirilen komünist Edhem Ne
jad, «Darülmuallimli Gençlere» başlığı altında 
yazıp bıraktığı kızıl vasiyette, Türkiye'de kızıl 
ihtilali, kendi izinde yürüyeceklerin gerçekleş
tirmesini istemekte ve bunu öğretmen okulu 
gençlerin yapacaklarına inandığını yazmaktadır. 

Çeşitli vesilelerle son 15 yıldır yapılan gizli 
veya açık anma ve yıldönümü törenlerinde ha
tıraları ve vasiyeti tekrarlananlardan biri de iş
te bu eski komünist öğretmen Ethem Nejad'tır. 

Maarif yolu ile Türkiye'yi 25 yılda kızıllaş-
tırmak plâncısının Türk Milletinin boynuna ge
çirilmek istenilen kızıl zinciri hazırlayan, imal 
eden usta basılardan biri olan Edhem Nejad'm 
1923'te Moskova'da Kızıl Şark Matbaasında ba
sılmış bir kitapta ve mikrofilmini Hoover Ens
titüsünden getirtip kopyesini çektirip Millî Kü
tüphanemize ve Meclis kütüphanemize de verdi
ğim bir kitapta yer alan ve öğretmen adaylarına 
yazılmış bulunan kızıl hezeyanı, ne yazık ki, 1945, 
1946'lardaki hayvanlarının da son yıllarda aynı 
kızılbaş âyinlerini sürdüren elikanlılarm da 
başlıca sloganı olmuştur. 

Yanan mangala bir iki el su serpiştirme ka
bilinden birkaç yer ve ad değiştirme ile 1947'-
lerde köy öğretmeni, ilkokul öğretmeni yetişti
ren okul, fakülte ve enstitülerde testsiz, imtihan
sız, esersiz profesör, doçent ve asistan nasbedi-
len Kansu, Boratav, Berkes, Boran, Cemgil, Ba-
şoğlu ve Erhat gibi sosyalist ve komünist yetiş
tiricilerin rektörlükten kürsü hocalığına kadar 
en mühim mevkilere yükseltildikleri, 1948'lerde 
Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde 
meydana vuran faaliyetleri üzerine alınmış ye
tersiz tedbirler sathî oyalayıcı ve aldatıcı olmuş
tur. Müfettişler, disiplin kurulları, güvenlik teş
kilâtı ve mahkemeler komünistlerle meşgul olun
du desinler kabilinden göstermelik bir takip ve 
cezalandırma yolunu ihtiyar etmişler; fakat asıl 
komünizmin okullardan, kitaplardan, sahneler
den, kafalardan, kalplerden ve ruhlardan temiz
lenmesine eğilmemişler, bu hususta tesirli hiçbir 
ilmî, fikrî çaba harcamamışlardır. O günlerde 
ekilen ve daha sonraki yıllarda ihmallerin, hi
mayelerin gölgesinde gelişen tohumlar bugün fi
liz değil, ağaç olmuş, zehirli meyvelerini vermiş
lerdir. 

Millî eğitimin çeşitli kuruluşlarına, Devlet 
Tiyatrosuna, basma, propaganda ve kültür ku
rumlarına yerleşmiş bu kadro, 1948'in bu kad
rosu Gizli Türkiye Komünist Partisiyle ilişkile
rini devamlı olarak sürdürmüş, çeşitli sınıflara 
ve yollara ayrılarak çeşitli kılıklara girerek 
yurt içinde ve yurt dışında, demirperde ülkele
rinde ve hattâ Kanada, Kuzey, Amerika, İngil
tere ve bilhassa Fransa gibi, hür ülkelerde tah
sil gören doktora, mastar yapan gençlerimizi 
dikkatle takibedip, çeşitli yollardan onları av
layarak mühim bir kısmını birer kızıl yetiştiri-
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ei haline sokmuşlar ve yurdumuzun üniversite
lerine yollamışlardır. Son 20 yılın millet, mem
leket ve rejim zararına olan her sahadaki her 
türlü hareket ve faaliyetlerinde ve nihayet va
tanın bütünlüğünü, milletin varlığını, demokra
si ve Cumhuriyet rejimimizi ciddî surette teh-
dideden son anarşik kızıl hareketlerde müspet 
teşebbüs ve faaliyetleri menfî hale sokmakta ya
rarlıyı zararlı yapmakta, umumî bir hoşnutsuz
luk, tatminsizlik ve dengesizlik yaratmakta, üni
versitelerde, basında, plânlamada ve Bakanlı
ğın kilit noktası birçok tesirli köprü başlarını 
ele geçirmekte, 27 Mayıs, 12 Mart öncesi ve son
rasında bu maskeli ve maskesiz kızıl kadronun 
büyük hüner, marifet ve maharetleri görülmüş
tür. 

Meselenin bu noktasında size buradan oku
yacağım 1963te İstanbul Matbaasında basılmış 
sosyalist kültür derneği tüzüğü ve bildirisinde-
ki kurucular listesini ibretle hep beraber incele
meye mecburuz. Bu 41 kişilik, kırkbir kere ma
şallah, ilgine ilişkiler tablosu listede sicilli eski 
ve yeni Türk komünisti eriyle, yoldaşlık cephe 
ve işbirlîkçiîiği yapanlardan 20'süıin Millî Eği
tim ve üniversite mensubu bulunduklarını hatır
lamak. hattâ bunlardan birine Sayın Orel'in ba
kanlığı sırasında millî eğitim reformu tasarısı 
hazırlatıldığını bilmek, son zamanlarda bunların 
bazılarının tutuklu, bâzlarının tutuksuz yeni 
dünyada, eski dünyada, Moskova'da, Doğu Al
manya'da faaliyetlerine ne suretle devam ettik
lerini dikkate almak, başta Sayın Bakan olmak 
üzere. Millî Eğitim Bakanlığının ve üniversitele
rimizin her sayın sorumlusu ve görevlisi ve bu 
Bakanlığın bütçesini, reform ve temel kanunla
rını görüşen her sayın parlamenter için alacağı-

. mız kararlar, vereceğimiz ödenekler, varacağı
mız reformlar ve çeşitli müspet tasarruflar ba
kımından lüzumlu ve faydalıdır. 

41 kişilik sosyalist dernek kurucuları şun
lardır : 

1. — Osman Nuri Torun ; maliyeci. 
2. —• Attilâ Karaosmanoğlu; iktisatçı, eski 

plâncı ve Başbakan Yardımcısı. 
3. — Cahit Tanyol; profesör. 
4. —• Necad Erdcr ; sosyolog. 
5. — Hilmi Özgen; Yüksek Murakabe Heye

ti Başkanı. 
6. —• Nurettin Şazi Kösemihal; sosyoloji pro

fesörü. 

7. — Hüseyin Korkmazgil; yazar, sicilli ko
münist. 

8. — Nihat Türel, TİP li avukat, 27 Mayıs 
Fikir Kulübü İkinci Başkanı. 

9. — Tarık Ziya Ekinci; Diyarbakır Bölgesi 
Tabip Odaları Başkanı, TİP Diyarbakır Millet
vekili. 

10. — Erdoğan Alkm; asistan. 
11. — İşıl Ersan; asistan. 
12. —- Mükerrem Hiç; asistan. 
13. — Merih Teziç; asistan. 
14. — Mahir Kaynak; asistan. 
15. — Metin Sözen; asistan. 
16. — Gülten Kazgan ; doçent. 
17. — Cemal Kesit Eyüpoğlu; avukat, 

C. H. P. eski milletvekili. 

18. — Güney Özcebe; yüksek mühendis. 
19. Doğan Avcıoğiu; Kurucu Meclis Üyesi, 

Yön Dergls; sahibi. 
20. Nejad İzar; Yüksek Mühendis. 

21. Tüık Kaya Ataöv; TİP'li asistan o za
man. Halen 2 Aralık 1970'te giktiği Moskova'dan 
yeni dönen Siyasal Bilgiler Fakültesi Doçenti. 

22. Erhan Işıl; Maliye Müfettişi. 
23. Mümtaz Soysal; Aşktan. 
24. Niyazi Ağırnasli; Avukat, E:dki TİP'li 

Senatör. Kemlinizin sucundan kapatılan TİP'in 
bu eatmın altında bulunmuş eski senatörü. 

«Bu çatının altında komünist yoktur.» diye 
söz eden arkadaşlarımızın •bulunabildiğini ve ko
münistlikten bir partiyi Türk mahkemeleri kapat
tığı halde, hâlâ bunların temsilcilerinin arala
rında, ortalarında gül. giıbi bulunduğunu da unut
mamaları lâzımdır. 

25. Galip Aknil; Yükzd; Mühendis. 
26. Mehmet Selik; Aşktan. 

27. Aslan Başer Kafaoğlu; Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Uzmanı. TİP'li. 

28. Müşerref Hekim oğlu; Gazeteci. 
29. A. Sırrı Hceaoğlu; C, H. P. eski millet

vekili. 

30. Şevket Süreyya Aydemir; 1925'te komü
nistlikten 10 yıl mahkûm olmuş, Türkiye Komü
nist Paıtisi. teşkilât 'bölümü Başkanı, kadrocu, 
yaza,.'. 

31. Adnan Başer Kafaoğlu; Maliye Müfettişi. 
32. Reşat Titiz; İktisatçı. 

— 20 — 



O. (Senatosu B : 27 5 . 2 . 1973 O : 1 

33. Yahya Kanpblat; Asistan, TlP'li, eski 
Hatay Milletvekili. 

34. Sadun Aren; Profesör, TİP Yönetim Ku
rulu Üyesi, sonra Milletvekili. 

35. Seyfi Deminscy; Türk - İş Genel Baş
kanı, sendikacı. 

36. İdris Küçükömcr; Doçent, TİP Yürütme 
Kurulu Üyesi. 

37. FalkJh Özlen; C. H. P. Milletvekili. 
38. Asaf Prtekin; Matbaacı. 
39. Abdullah Kızılırmak; Doçent. 
40. Hamdı Konur; Öğretmen. 
41. ilham t Soysal; Gazeteci. 

Birçok örneklerden ancak biri olarak hatır
lattığımız bu çeşit listeler üzerinde şimdi yeni
den düşünmeyi 've inceleme, değerlendirme yap
mayı ilgililere bırakırken, 10 Kasım 1964 'te yine 
bu kürsüden yaptığımız bir konuşmada adları bu 
listede (bulunanlardan (bâzılarının Atatürk ilkele
rini korumak, gericilikle savaş ilke ve metotlarını 
tespiıt ve tatbik bahanesiyle Kızılay binasında 
yaptıkları «Millî Kurtuluş Cephesi» adı altında
ki bâzı öğretmenlerin ve öğretmen 'kuruluşları 
temsilcilerinin, yöneticilerinin 'kızıl faaliyetlerini 
şöyle haber vermiştik : 

«Plânlı yıkıcılığın propagandacıları fırsattı, 
istismarcı hürriyet düşmanları, gafillerin gafle
tinden, müsamaha hududunu aşan müsaadelerden 
faydalanarak, yasaları hiçe sayarak veya istedik
leri gibi kötüye kullanarak memleketimizi bir 
anarşi diyarı haline getirmek üzere her yanda 
kol gezmektedir! er » 

1964'te söylediğimiz 'bu hâdisenin canlı şahit
lerinden biri o zaman C. H. P. Edirne Eenatörü 
ibulunan Sayın Banguoğlu ve diğeri de Sayın Ta
biî Senatör Mehmet Özgüneş'ti. 

Bu görmezlikten ve •duymazlıktan gelmelerin, 
ıbu kayırmaların millet ve memleketimize ne ka
dar pahalıya malolduğu, hâlâ telâfisi mümkün 
kîlmamayan ne büyük kayıplara sebep teşkil et
tiği hepimizin malûmudur. 

Bugün Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerinin 
başta değerli askerî savcı ve hâkimlerimiz olmak 
üzere, örfî idare görevlilerinin, Türk güvenlik 
'kuvvetlerinin, fedakâr Tüık polis ve jandarması
nın 'komünist anarşistleri yakalamak, muhakeme 
etmek ve cezalandırmak suretiyle sağlanmış kıs
mî ferahlığın tam gerçekleşmesi yolunda her va
tansever Türk'e ve bilhassa okullar, üniversite-

j 1er yöneticileriyle profesör ve öğretmenlerine, 
Millî Eğitim Bakanlığı görevlilerine düşen mü
him vazife ve hizmetler 'de bulunmaktadır. 

Yurdumuzun kalkınma yolunda geçirdiği eko
nomik ve maddî 'bunalımdan çok daha tehlikelisi, 
milletimizin manevî, ahlâki ve ideolojik bir felâ
ket uçurumunun kenarına getirilmiş bulunması
dır. Bu kundak, okullarmuzda, üniversitelerimiz
de tezgâhlanmıştır. Gençlerimizi kurtarmak ve 
formdan böyle korumak, millî eğitim müesse'sele-

I rimizi yalnız millî eğitim ve öğretimin birer kut
si mabedi haline getirmek, çok büyük çoğunluğu 
ile vatan ve milletsever gerçek Atatürkçü öğret
men ve profesörlerimizin çabalarına bağlıdır. 

Türkiye'de komünizmi yoketmek, gerçek bir 
millî eğitim, millî kültür ve üniversite reformu ile 
mümkündür. Bugüne kadar bilgisiz, tecrübesiz 
ve cesaretsiz vazifeLleree Türk m'illî eğitimini ko
münizmden temizlemenin, taOhir etmenin, kııkla-
<manın yolu birkaç öğretmen veya öğrenciyi, daha 
küskün, daha hırslı faaliyet görecekleri bir başka 
yere nakletmek veya mevkuten, okuldan ahmak sa
nılmıştır. KöinünisJt anarşistle mücadeleyi polis, 
güvenlik kuvvetleri, Millî İstihlbarah Teşkilâtı, 
mahkemeler ve hâkimler yapar, yapmaktadır. Fa
kat komünizmle mücadeleyi sağlam bilgi ve kültü
rü millî müfredatı ile öğretmen, okul, profesör, 

i üniversite, Devlet tiyatroları, Millî Eğitim Ba
kanlığı ile ortaklaşa eğitim programları dü
zenleyen Devlet Eaclyo ve Televizyonu ve bil
hassa Türk tarihî ve Türk dili üzerinde müs
pet çalışmalar ortaya koyacak ilim kuruluşla
rı ve akademileri, kısacası, müspet ve modern 
ilim, millî kültür ve millî sanat faaliyetleri
nin araştırma, eğitim ve öğretim vazifesinin 
sorumlusu, gerçek sahibi ve yetkilisi Millî 
Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerimiz yapar. 

Türkiye'de millî eğitim alanına kanser gi
bi, ahtapot gibi musallat olmuş ve oradan her 
tarafa yayılmış komünizmin kökten tamamen 
temizlenmesi yerine, yalnız bâzı komünistler
le lâf olsun diye uğraşılmakla yetinilmiştir. Ko-
münizimle mücadele yalnız anarşist komünistle 
mücadele demek değildir. Unutmamak lâzımdır 

I ki, komünizm sağlam bir akıl ve mantık mahsu
lü değil, hasta, bulaşıcı bir inanç metaldir. Men
suplarının iddia ve propagandaları hilâfına 

I ilmî bir temele dayanmayan, ve asla bir fikir 
I olmayan komünizm, körükörüne inançlara hi-
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tabeden bir inatçılar mezhebinden başka bir 
şey değildir. Mesele, Büyük Atatürk'e sunul
muş bir raporda da; «ıSiyasî ve içtimaî 'bir 
nizam olmayıp, insanlığı boşlukta bırakmayı 
yaşama şartı yapan bir imha tarikatı, insanı 
insanlıktan alıp, bir eşya parçası haline so
kan sistem» diye tarif olunan bu sapık mez
hep veya tarikatın pençesini uzatacağı, uzat
tığı gencıi, kolay kazanca, kolay bir mutlu ha
yata-kavuşmak boş hayal ve içgüdüsünden kur
tarmaktadır. Mesele, idealsiz ve ilimsiz bırakı
lan genci çalışarak kazanmanın zevkine, Türk 
olmanın, bu vatanı kalkındırmakta payı, hiz
meti, alın teri bulunmanın gururuna, millî şuu
runa eriştirmektedir. Onu, bilgi ve emeğinin 
sömürüleceği korku ve kuşkusundan kurtar
maktır. Mesele gence, yurt gerçeklerimize uy
gun, millet ve memleketimize yararlı, millî 
tarihimize ve Atatürk'ümüze yaraşır, yanılmaz, 
yılmaz yiğit ve yurtçu kuvvetli bir millî şah
siyet kazandırmaktır. Bu ise, bir millî eğitim, 
bir millî ilim ve millî üniversite meselesidir. 

Üniversitelerimizin, ilim adamlarımızın bi
ze göre bir mühim kusurlu noksan tarafları, 
metot ile muhtevayı daima birbirine karıştır
malarıdır. Batıdan metot öğrenen ve alan, muh
tevayı da beraber getirmektedir. İşte kusur 
ve noksan buradadır, alman metot, yerli millî 
muhtevaya uygulanmalıdır. Bu her ilim dalın
da düşünülmesi, dikkate alınması gerekli bir 
metot ve uygulama şartı olmalıdır. Hukuk, pe
dagoji, ekonomi, tarih, coğrafya ve bütün ta
biat ilimlerinde bu husus tatbik edilmelidir. 

Tam mânası ile millî varlığımıza erişmek, 
sahibolabilmek için, her şeyin millileştirilmesi 
yaygın ve salgın bir moda haline getirilen ülke
mizde, her şeyden evvel üniversitelerin ve ilmin 
Atatürk'ün istediği işaret ettiğ ve anladığı mâ
nada millileştirilmesi şarttır, zarurettir. Mo
dern pedagoji metotlarını alırken yabancı ül
kelerin çocuklarına okutulan ve uygulanan muh
tevayı da getirip Türk çocuklarına ve gençleri
ne öğretmeye kalkışmakla lüzumsuz, noksan, sa
kat ve çok kere de zararlı bir yol tutulmuş ol
maktadır. Türk'ün yüzyıllar boyu süregelmiş 
bir millî terbiye sistemi vardır. Bilim adamla
rımızın ve terbiyecilerimizin önce bunu incele
mek, modern metotlara göre tespit etmek ve bu 
millî örnek ve kaynaklardan faydalanmak su

retiyle kendimize göre millî bir terbiye sistemi 
kurmaları gerekmektedir. Hukuk ve ekonomi 
için de durum aynıdır. 

Köklü bir geçmişe sahip Türk hukuk ve eko
nomisini bir tarafta iterek yalnız hazır yabancı 
metodu ve muhtevayı almak ilimde kopyacılık 
ve aktarmacılıktan ileri gitmeyen bir millî yok
sunluk zaafıdır, özel sektör düşmanlığı ile her 
şeyi millîleştirmekte fayda iddia eden fetvacı 
bilginler, «İlimde milliyet olmaz» yahudi lâfın
dan, İsrail örneği karşısında vazgeçmeye mec
burdurlar. İlimde milliyet şarttır. Milliyet ol
mazsa ilim de olmaz. 

En zarurî ve en âcil gördüğümüz teklif şu
dur; Türkiye'de her şeyden önce ilim ve üniver
siteler Atatürk'ün anladığı, işaret ettiği yolda 
ve mânada millileştirilmelidir. Hümanizma mas
kesi altında kültür emperyalizminin ilmiğini ken
di elimizle boynumuza geçirmek hatasından, 
millî kültür ve sanat kaynaklarımızı araştıra
rak Atatürk'ün arzuladığı yolda gençlerimize 
millî kültür şuuru ve gururu kazandırmaya, ha
zır Batı kaynaklarını aktarmak hastalığından, 
kültür eğitimcilerimizi kurtarmaya mecburuz. 
Klâsik Türk musikisini sevmeyi, Divan şiirini 
hor görmemeyi, Koca Sinan'ı Leonardo'dan 
önemsiz, Mevlâna'yı Dante'den küçük, Itrî'yi 
Bach'tan aşağı görmemek duygusunu evlâtları
mıza, milletimize ciddî ilim. sanat ve kültür ça
lışmaları ile kazandırmalı, mal etmeliyiz. Tanı 
ve mükemmel bir program ve teşkilât kanunu 
ile Millî Kültür Bakanlığı kuruluşunu sağlayıp, 
gençlerimizi, milletimizi millî kültür eserlerimiz
den ve kaynakarımızdan gıdalanmak imkânına 
bir an önce kavuşturmalıyız. Böylece Millî Eği
tim Bakanlığının büyük yükünü de paylaşmış 
ve hafiflettirmiş olmalıyız. 

Büyük bir millî ıstırap haline gelen, Ata
türk'ün kemiklerini sızlatan dil davamızı, kül
tür anarşisinin en tehlikeli ve âcil bir konusu 
olarak gerçek filologlarımızın, ilim ve sanat er
babımızın himmetleri ile ele almaya ve kurtar
maya mecburuz. Atatürk'ün Türk tarihi ve 
Türk dili, kısacası millî kültürümüz için Türk 
milletine bıraktığı mirası, kendi babalarından 
kalmış bir miras gibi hoyratça kapışan mirasye
dilerin millî kültürümüze de, anadilimize de ta
sallutları artık sona erdirilmelidir. 

1 Kasım 1936 günü Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Türk tarihi ve Türk dili kurumlarm-
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dan bahseden Büyük Atatürk'ün; «Bu ulusal 
kurumların az zaman içinde ulusal akademiler 
halini almasını temenni ederim. Bunun için, ça
lışkan tarih ve dil âlimlerimizin, dünya ilim ale
mince tanınacak orijinal eserlerini görmekle 
bahtiyar olmamızı dilerim.» sözleri ile işaret 
buyurduğu ve rahmetli Doktor Reşit Galip'in 
Bakanlığı sırasında kurulması hazırlıklarını 
emrettiği «İlimler ve Sanatlar Akademisi» nin, 
bir «Türk Akademisi» nin en kısa zamanda me
denî ülkelerdeki örnekleri gibi memleketimizde 
de kurulmasını gerçekleştirmek hepimizin bor
cudur. 

İlk nefesinden son nefesine kadar daima öğ
renen canlı bir varlık olan insan için eğitimin 
amacı, zihnî gelişmeyi uyarmak ve bu yolda 
rehber ve kılavuz olmaktır. Bu hizmetin yapı
labilmesi de öğretmenin değerine, canlı, sağlam 
ve faydalı bilgi ve düşüncelerle dolu millî bir 
ruh ve şuur örneği olmasına bağlıdır. İdeal ve 
idealist öğretmen, millî ve manevî değerlerini 
başlıca prensip ve temel kaynak bilen bir prog
ramla yetiştirilmiş tam gerçekçi, tam doğrucu 
bir ruh ve imanla kendisini vatanına, milletinin 
çocuklarına adamış çok sevilen ve sayılan ör
nek bir insandır. 

Atatürk öğretmenliği; insan toplumunun en 
fedakâr ve saygı değer kimselerden kurulu, en 
ulvî bir meslek mertebesine yükselttiği ve yaşa
dığı yıllara göre millî eğitim ve millî kültür po
litikasını, bugün hâlâ bize ışık tutan son derece 
başarı ile düzenlediği içindir ki, onun gününde
ki mefkûreci muallimler tarafından yetiştiril
miş Türk gençleri, büyük bir milletin yoksul fa
kat çalışkan, güvençli, övünçlü, inançlı, feda
kâr, ülkücü ve mutlu fertleri olmuşlardır. Bu 
itibarla öğretmenlerimizin haklı bütün şikâyet
lerini, kuşkularını bertaraf etmeyi, onları huzu
ra kavuşturmayı ve Atatürk çağındaki ulvî 
mevkilerine yükseltmeyi hep beraber ve önce
likle gerçekleştirmeliyiz. Mesleğine âşık, vatan 
ve milletine vurgun, örnek ahlâklı, bilgili, iman
lı, idealist, fedakâr öğretmen elbette hepiminiz 
bu cemiyette en çok saydığımız, sevdiğimiz bir 
kimsedir. 

Gözbebeğimiz evlâtlarımızı bu vatan ve mil
letin yararına bir insan olarak yetiştirsin diye 
teslim ettiğimiz asil öğretmen, elbette şahsına 
büyük minnet ve şükran duyduğumuz ulvî bir 
varlıktır, baştacımızdır. 

Dünün sağlamlığı, içelliden ve dışarıdan 
j harcanan çeşitli yıkıcı ve çökentici çabalara 

rağmen bugüne kadar süren mukavemet gücü, 
bugün dahi başarıyı sağlayacak maddî ve ma
nevî kudret hep Atatürk çağının mefkûreci 
öğretmenininden feyiz almış millî ruhtan, Ata
türk'ün izinde yön ve yol almış vatan ve millet-

I sever Atatürk neslinin gerçek mensuplarından 
gelmektedir. Bugün karşılaştığımız tehlike 
ve sıkıntılarda, Atatürk'ün o günkü şartlara 
göre felsefesini en doğru şekillide bir millî prag
matizm olarak tarif edip hedefini gösterdiği 
millî eğitim yolumuzdan saptırılmış, uzaklaş
tırılmış bulunmamızın büyük tesirli ve payı 
vardır. Bugün bütün gayretimiz, milliyetçi 
Türk öğretmenini yetiştirmek: ve onun reh
berliğinde çocuklarımızın yeniden doğru yolu, 
Atatürk'ün yolunu bulmalarını sağlamak olma
lıdır. 

Atatürk 1 Mart 1923 giıırn Türkiye Büyük 
Millet Meclisi kürsüsünden şunları belirtmiştir: 

«Efendiler, eğitim ve öğret'imde uygulana
cak metot, bilgiyi insan için fazla bâr süs, bir 
baskı aracı, yahut medenî bir zevk olmaktan 
çok, maddî hayatta başarıya ulaşmayı sağla
yan işe yarar ve kullanılır bir araç haline ge
tirmektir. Millî Eğitim Bakanlığınız bu esasa 
ehemmiyet vermektedir. Amelî ve yaygın bir 
eğitim ve öğrettim için yurdun önemli merkez
lerinde modern kütüphaneler, botanik ve hay
vanat bahçeleri, konservatuvarlar, işyerleri, 
müzeler, güzel sanat galerileri ve sergileri 
kurmıak lâzımgeldiği gibi, bilhassa bugünkü 
mülkî teşkilât uyarınca, ilçe merkezlerine ka
dar bütün yurdun matbaalarla donatılması da 
gerekmektedir. 

Efendiler, telif ve tercüme işleri millî hâ
kimiyetin dayanağı ve millî kültürün en mü
him yayım vasıtasıdır. Bir taraftan basılan ve 
yeniden yazdırılması kararlaştırılan kitapları 
parasız olarak her tarafa dağıtmak ve halkı 
okumaya alıştırmak için Hükümetçe çaba har
canacaktır. Devlet kitabı adı altında parasız 
olarak yayınlanacak işe yarar ve sade, anlaşılır 
dilde eserlerle halkımıza hayatın gerçeklerini 
öğretmek çok faydalı bir usul olarak tavsiyeye 
değer. 

Efendiler, yurt çocuklarını birlikte ve eşit 
i olarak edinmek zorunda bulundukları bilgiler 
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ve teknikler vardır. Yüksek meslek ve ihtisas 
sahiplerimin ayrılacakları öğrenim basamakla
rına kadar eğitim ve öğretimde birlik, toplu
mumuzun ilerleme ve yükselmesi bakımından 
çok mühimdir.» 

Bundan bir hafta sonra Millî Hükümetin 
eğitim politikasını etraflı bir surette açıklayan 
bir tamimde ise; «Eğitim, öğretim ve üretim» 
olarak gösterilen üç gayeye yönelmenin mecbu
riyeti de şöyle belirtilmiştir: 

«İlk amacımız millî ve çağdaş eğitimi yur
dumuzun en uzak köşelerine kadar dağıtmak 
olacaktır. Her neslin vazifesi yeni nesli gelece
ğin ihtiyaçlarına göre yetiştirmektir. Biz ta
rihin geçirdiği ve geçireceği umumî inikılâplar 
içinde ayağımızın kuvvetle ve güvenle basaca
ğı yeri bilmeliyiz. Yarının fikrî, hukukî ve 
bilhassa iktisadî prensiplerine göre doğacak me
deniyetini gençlerimiz metanetle karşılayabi
lirler. Biz her yaşta kuvvetli, güçlü olaca
ğız. Çünkü daha elde edileoek haklarımız, 
millî, medenî, insanî ülkelerimiz mevcuttur. 
Zaaf, bütün kötülüklerin anasıdır. Kuvvetli-
lik insana güveni, sorumluluğu ve hakları ko
rumayı öğretir.» 

8 Nisan 1923'te Müdafaa-i Hukuk Grubunun 
seçim bildirişimi yayımlatan Atatürk, Millî Eği
tim Bakanlığı Bilim Kurulu Başkanlığına ge
tirdiği büyük Türk düşünürü Ziya Gökalp'e 
hazırlattığı «Doğru yol» adlı broşüründeki 9 
umdenin (ki, bu 9 umde bilâhara kurduğu si
yasî partinin tüzüğüne esas olmuştur.) 5 nci 
maddesinde yine millî eğitim konusu ile ilgili 
olarak şunlları belirtmiştir. 

«İlköğretimde eğitimin gerçekleştirilmesi ve 
bütün okullarımızın ihtiyaçlarımıza ve çağdaş 
metotlara uydurulması, öğretmenlerimizin, öğ
retim üyelerimizin geliştirilmesiı güçlendirilme
si sağlanacaktır. Uygun, elverişli vasıtalarla 
halkın aydınlatılmasına ve eğitilmesine girişile
cektir.» 

Sayın senatörler; Sayın Millî Eğitim Baka
nı ve sayın Millî Eğitim erkânı; kıymetli va
kitlerinizi alarak Atatürk'ün bugün de yolu
muza ışık tutan millî eğitim üzerindeki prensip 
ve işaretlerini de huzurunuzda tekrarladım. 
Bunlardan bugün millî eğitimimizi ve ülkemi
zi çıkmazdan kurtaracak anayolu ısıtan bir so
nuncusu ile sözlerimi tamamlayacağım. Ay
nen, Atatürk'ün sözleri: 

«Bir millî terbiye programından bahseder
ken, eski devrin hurafelerinden ve yaradılış 
vasıflarımızla hiç de münasebeti olmayan ya
bancı fikirlerden, Doğu'dan ve Batı'dan gele
bilen bütün tesirlerden uzaik, millî seciye ve 
tarihimizle mütenasip bir kültür kastediyorum. 
Kültür, zeminle mütenasiptir. O zıem'in, mil
letin seciyesidir. Çocuklarımız ve gençlerimiz 
yetiştirilirken, onlara bilhassa mevcudiyeti ile, 
hakkıyle, birliği ile tearruz eden, ters düşen 
bilûmum yabancı unsurlarla mücadele lüzumunu 
ve millî düşüncelerimizi kemali istiğrak ile her 
karşı, fikre karşı şiddetle ve fedekârane mü
dafaa zarureti telkin edilmelidir. Silâhla ol
duğu gibi, dimağı ile de mücadele mecburiye
tinde olan milletimizin birinakinde gösterdiği 
kudreti, ikincisinde de göstereceğine asla şüp
hem yoktur. Milletimizin saf seciyesi istidat 
ile doludur. Ancak bu tabiî istidadı geliştire
bilecek usullerle teçhiz edilmiş vatandaşlar lâ
zımdır. Bu vazife de size düşüyor, vazifeniz 
pek mühimdir ve hayatîdir. Bunda muvaffak 
olmanızı Cenabı Hak'tan temenni edenim.» 

Aziz senatörler ve Millî Eğitim Bakanlığı-
ğımızm, üniversitelerimizin değerli mensupları; 
1973 Bütçesinin Millî Eğitim Bakanlığımıza, 
okul ve üniversitelerimize, aziz öğretmen ve 
profesörlerimize yalnız hayırlar getirmesini 
yüce huzurunuzda dileyerek, Yüce Senatoya, 
değerij Millî Eğitim camiamıza Adalet Partisi 
Grubu ve şahsım adına saygılar sunarım. (Şid
detli alkışlar) 

BAŞKAN — Millî BirMk Grubu adına Sa
yın Kaplan. 

M. B. G. ADINA KADRİ KAPLAN (Tabiî 
Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın 
Bakan ve Balkanlılk 'mensupları, üniversitelerimi
zin sayın 'mensupları; 

Millî Birlik Grubu adına görüşlerimizi sunu
yorum. 

Bu «bütçe, ilginç bir döneme rastlamaktadır. 
Halen, 20 - 25 yıldan beri sürekli deneylere sah
ne olan ve bu yüzden a&lî bünyesini yitiren millî 
eğitim alanında, bozulan sistemi derleme, (topar
lama ve sistemin birçok unsurlarında büyük de
ğişiklikler yapma hazırlığı içerisinde bulunuluyor. 
Millî Eğitim Temel Kanunu ile Üniversiteler Ka
nunu tasarıları Parlâmentodadır. Millî eğitimi
mizle yakından ve hayatî ilişkisi bulunacak olan 
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Atatürk Akademisi tasarısı yine buradadır. Amaç
ları, hedefleri r e stratejisi, eskilerinden oldukça 
farklı hir plân 'dönemine girilmiştir. Bu nitelik
lerinden ötürü, içinde bulunduğumuz 'dönemin, 
yoğun .hazırlıklar <ve çalışmalarla geçeceği muhalk-
kaktır. Bu çalışmaların verimli sonuçlara ulaşa
bilmesinin 'temel şartı, hiç kuşkusuz, hazırlıkların 
hinbirlerini tamamlama bakımından bir bütün
lük göstermeleri ve 25 yıllık perspektif plândan 
başlayarak,' III. Beş Yıllık Plân, 1973 yılı pro
gramı, temel kanun tasarısı ve öbür »tasarılar ve 
'bütün bunların gerçeikleşt irilmesin e aracılık ya
pacak olan dokümandan birisini ifade eden bu 
'bütçen'in, tam bir tutarlılık içinde bulunması ge-
rökL'. 

Böylece bütünlüğü ve tutarlığı sağlanmış 
olan millî eğitim düzeninin en önemli bir yönü 
olan, felsefesi, temel düşüncesi, örgütlenme ve 
kurumsal yapı esasları 'konularında, yurt gerçek
lerine ve Türk Ulusunun bünyesine ve ihtiyaçla
rına uygunluğu sorunu da, plân ögrüşmelerinde 
ele alınmış 'olmakla beraber, yine de incelenmesi 
gereken hayatî bir sorunu ifade etmektedir. 

Değerli arkadaşlar; 
Biz grup olarak görüşlerimizi, bu iki anayö-

nü bir arada mütalâa ederek belirteceğiz. 
İncelemeye, plân dckûmanmdaki genel amaç

lar ile III . Plân hedeflerinden bir yaklaşım sağ
layarak başlayacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Uzun dönemli 'kalkınma plânında belirtilen 5 

»temel amacın m'ii'lî eğitim alanına yansıyan he
defleri şunlardır; 

Temel eğitimin 8 yıla çıkarılıp, bu sistemin 
kentler ile merkezî köylerde tamamen uygulan
ması ve dönemin sonu olan 19 951 e; İlköğretim 
çağ nüfusunun % 100'ünün eğitim görmedi, 'te
mel eğitim ikinci kademesinin % 75 oranına çı
karılması, ortaöğretimin okullaşma oranının 
% 50'ye çıkarılması, yüksek öğrenimin % 15'e 
çıkarılması. 

Genel amaçların Üçüncü Plâna yansıyan he
deflerinden bir tanesi hu. Örgütlenmeye, kurum
sal yapıya ve normatif değerlere dayanıyor. 

İkincisi, etkili bir yaygın eğitim siötcm'inin 
kurulması, 

Üçüncüsü, sanayileşmeyi hızlandırmak ve ya
ratacağı istihdam sorununun çözümlenmesi için 
meslekî ve teknik dallara gereken önemi vermek. 
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Üç tane a'nabelir'gin ve tutarlı hedef tarzında 
ortaya konmuştur. O halde millî eğitim sorun
larına yaklaşımımız bu objektif ölçülere daya
nacak. Demogojik birtakım tartışmaların dışına 
çıkacak, bu öbjektivite içerisinde meseleye baka-
ca!k demektir. 

Belirtilen bu uzun dönemli hedeflerle, Plânın, 
sonuna konulan teşhis ile stratejik düzeyde ifade 
edilen tedbirler bakımından yurt gerçeklerine -ve 
'ihtiyaçlarına uygun olduğu açıkça 'görülmekte
dir. Gerek uzun dönemli amaçlar, gerek Beş Yıl
lık Plâna yansıyan hedefler konusunda. 

Konuya bir ba'şka açıdan, eğitimin örgütlen
mesi ve kurumsal yapısı açısından 'baktığımızda, 
teorik plânda uygunluğunu gördüğümüz Ibu uzak 
dönemli hedeflerin, benimsenen ve kurulmaya ça
lışılan eğitim düzeniyle kolay kolay gerçekleştiri
lemeyeceğini, bu yönden, toplum yapısı ve i'h'ti-
yaçlarıyle çelişkilere düşüldüğünü görmek güç ol
mayacaktır. İşte millî eğitim politikamızın, bizce 
üzerinde durulma'sı gereken ilk aksaklığı burada
dır. 

Bunu biraz daha ae'mak isterim. Önce, örgün 
eğitim alanını inceleyelim. Acaba 3 yıllık temel 
eğitim, ülke koşullarına, toplum yapısı !ve ihtiyaç
larına ne derece uygundur? Bilindiği giıbi bu eği
tim sisteminin esası, üst öğrenim kademelerine ge
çecek veya meslek ve iş hayatına yönelecek çocu
ğa, daha yüksek düzeyli ve yönlendirilmiş bir ge
nel ve meslekî kültür vermektir. Asıl espri, asıl 
ruh burada. Bugün uygulanan sistemdeki ilkokul 
öğrenimi veya hu öğrenimden sonra bir meslek 
veya sanat okulunu veya ortaokulu bitirdikten 
sonra hayata atılan; veyahut üst öğrenime yö
nelen çocuğun bilgi ve hüneri yetersiz görülmek
tedir. Bu doğrudur. Bakalım getirilen sistem bu 
'sankıncaları önlüyor ve bugünün ihtiyaçlarcyle 
bağdaşıyor 'mu1? 

Önce gözümüzü okullaşma oranına ve istihdam 
tablolarına çevirelim. 1 9 7 7 ^ Türk çocuğunun 
ancak % 50'si temel öğrenimi görmüş olacağın
dan öbür yarısı, 5 yıllılk öğrenimle hayata atıla
cak demektir. Bu ortalama genel oranın, gerek 
yerleşme yapısı, gerelkse imlkânlar arasındaki 
dengesizlik ve öbür bâzı nedenler yüzünden, kır
sal bölgelerde, köylerde % 5!0'nin oldukça altına 
düşeceğini, kentlerde ise daha yüksek olacağını 
Ikabul etmek gerekir. Bu gerçökte 1955'lere doğ
ru kentleşme tablosu oldutkça değişeceğinden bu 
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oranda da bir düzelme görülecektir. Bununla be- I 
raber dengesizliğin 10 - 15 yıl daha süreceğini 
kabul etmeliyiz. Bunun açık anlamı, kırsal nüfu
sun temel eğitim görme şansının yine oldukça az 
olacağıdır. Bu görüşün pratük sonucu, daha uzun 
süre köy çocuğunun yarıdan fazlasının 5 yılhlk 
öğrenimlinden sonra hayata atılıma zorunluluğuy-
la karşı karşıya bulunduğudur. | 

Esasen köy çocuğu çok küçük yaştan üreti
me katılmaktadır. Aile işletmesi bakımından bu 
gereklidir. Dün sabanın, sürünün peşine gönde
rilen bu çocuğun bugün, köye giren makinenin 
üstüne çıkacak, onun elektrik ve mekanik dona-
nımıyla uğraşacak, köye giren elektrik ve su te
sislerinin işletilmesinde ve arızaların giderilme
sinde hizmet yapacak bir niteliği kazanması ge
rekir. Gerçekler bunu bize anlatıyor. Çocuğun 
üretime katılma yaşında bir değişiklik olmaya
cak; fakat kültür ve eğittim niteliği büyük bir 
değişiklik gösterecektir, işte yurt gerçeği, top
lum yapısı ve ihtiyaçları buradadır. Bu çocukla
rı meslekî ve teknik bakımdan bilgi ve beceri ka
zanacak şekilde eğitmek zorunludur. Bu çocuk
ların bir yönden örgün eğitimle, b»:r yönden de 
yaygın eğitimle gereken konularda eğitilmesini 
sağlayacak bir düzen gerekir. Getirilen sistem, 
örgün eğitim tipi ile bu yola kapılarını kapamış
tır. Zira, ilk okula dayatılmış olan okul yolu ile 
teknoloji öğretimi kaldırılmaktadır. Getirilen 
sistemde temel eğitimin ikinci dönemi vardır ki, 
bunun niteliği, kısa sürede hayata hazırlamak 
değil, bir üst öğrenime geçiş için daha kuvvetli 
bir genel ve meslekî kültür temeli vermek, Ço
cuğu İlerde göreceği öğrenime yönlendirmektir. 

Programların üçte ikisinin genel, üçte birinin 
meslekî ve teknik olacağı anlaşılmaktadır. Bu
nun içindir ki, yeni sistemin, uzun dönemde bir 
tutarlı tarafı varsa da, kısa dönemde ihtiyaçlara 
cevap veremeyeceği açıktır. İlkokula dayalı mes
lek ve sanat okullarının kaldırılmasında acele 
edilmiştir. Köy çocuğunun büyük kısmı daha 
uzun süre temel eğitimin tamamını göremeyecek
tir. Bu husus yatırımlardan doğduğu gibi, köy
lerdeki okulların tek derslikli olması, araçları
nın kıt bulunması gibi olanaksızlıklardan da ile
ri gelmektedir. Temel öğrenimin ikinci kademe
si bu olanakları kıt olan bölgelere daha uzun za
man giremeyecektir. Plân böyle söylüyor, prog
ram böyle söylüyor, strateji böyle söylüyor. J 
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Aslında var olan; fakat sistem değişikliğiyle 
daha da büyüyen, bu en altkademe teknik eğitim 
boşluğunu doldurmak için, ayrı bir okul tipinin 
kırsal nüfus tabanına oturtulması, ülkemiz ko
şullarına çok uygun olacaktır. Bu okullar, kır
sal üretimde ihtiyaç duyulan tekniğe uygun ola
rak, ilkokuldan yukarıya öğrenim görmek olana
ğını bulamadan üretilme dönecek olan çok genç 
nüfusu, meslekî ve teknik konularda eğiten birer 
kurum olacaktır. Köyün ihtiyacı olan elektrikçi
likten sağlık hizmetlerine ; kooperatifçilikten mo
tor bilgisine kadar, bâr çatı altında, dallara ay
rılmış eğitim verecek olan ve bu yapısıyla aynı 
zamanda genel kültür eğitimini de rahatlıkla 
yürütebilecek olan bu okullara (Köy kalkınma 
eğitim kolları) denebilir. Bölge okulları ile 
merkezî köy okulları bu tipte geliştirilebilir. 

Kırsal bölgedeki çocuklar için ortaya çıkan, 
bu zamanında eğitilememe durumu, gittikçe yo
ğunlaşarak kentlere göç eden aileler içinde ay
nen söz konusudur. Bu ailelerin çocuklarını en 
kısa sürede sanayi ve hizımetler sektörlerindeki 
üretime katmaya, çalışacakları ve çalıştıkları 
kaçınılmaz bir gerçektir ve ihtiyaçtır. Bu ihti
yaçtan ötürü aynen kırsal nüfus gibi bu çocuk
ların da eğitilmeleri gerekir. 

Okullaşma oranı ve yerleşme yapısından do
ğan bu olağanüstü eğitim tedbirleri, hızlı sana
yileşme ve kentleşme olaylarının da doğan bir 
isteği olmaiktadır. Zira 1992\le 8 milyon yetiş
kin işgücüne olan ihtiyaciimızı ancak ve ancak 
çocuklarımızı çok genç yaştan ihtibaren uygun 
bir eğitimden geçirmekle sağlayabiliriz. 

Burada bir nokta üzerine parmak basmak 
istiyorum. Deneylerimiz odur ki, genç nüfusta
ki çocuklarımız pratik bilgi kazanmak, beceri 
kazanmak ve hüner göstermek bakımından müs
tesna bir yapıya sahiptir. Bu yolda kolaylıkla 
eğitilebilmektedir. Bu getirilen sistemin dayan
dığı nazariyeler hakkındaki görüşmelerimizi ve 
tartışmalarımızı reform tasarıları geldiği vakit 
yapacağız. 

1992'de 8 milyona çıkacak olan bu işgücü 
ihtiyacını ancak böyle tedbirlerle kapatmaktan 
başka çıkar yol olmadığına özellikle değinmek 
işitiyorum. Görünüşe göre örgün eğitim bu hiz
metten elini ayağını çekip, bütün yükü yaygın 
eğitime bırakmıştır. Açık deyimlerle, açık ted
birlerle plân, strateji, program böyle söylemek-
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tedir. Ortaöğretim kademesinin tekniikleştiril-
mesi, soruna yardımcı olacıaktır; fakat tabanlda 
çözümü sağlayamayacaktır. Yaygın eğitimi ala
nındaki ha.zırliklar ise, çok karışık ve zayıftır. 
Tekrar ediyorum 1977-de dahi oikullaşma oranı 
baskınımdan % 50'elen çok daha fazlası, ilkokul 
öğreniminin üstünde öğrenim görmek fırsatını 
bulamayacak olan köylü çocuğun eğitilmesi da
vasıdır yurt gerçekleri. Duna çare bulmaya mec
buruz. Yeni sistem bunu okul yolu ile yapmı
yor, yaygın eğitimle yapıyor. Pratik sanat okul
ları filan birtakım şeyler. Tedbirdir onlar, ge
leceğim şimdi. 

Kaçınılmaz durumdan doğan bu boşluğu dol
durmak için pratik sanat, pratik sağlık, pratik 
tarım gibi okullara ve iş öncesi meslelkî ve tek
nik eğitime büyük önem verilmesi gerekiyor. 
Plân da «vereceğiz» diyor. Bu okulların hızla 
(kırsal alana kaydırılması lâzımdır. Yalnız vere
ceğiz demekle olmuyor. Eğitim olanaklarının bü
yük çapta bu kurumlar için kullanılması ve en 
önemlisi de, yukarıda sözü geçen yeni bir tip 
okulun yaratılması şarttır. Pratik okullar, ör
gün eğitimin imkânlarından daha uzun süre 
yararlanmak suretiyle iş görecektir. Plân böy
le söylüyor, strateji böyle söylüyor, temel tasa
rı böyle söylüyor. Oysa ki, köylerde bugün 30 
binin üstündeki ünitelerin 16 bini köylerde ol
mak üzere tek dersliktir. Tebeşirli ve silgilidir. 
iSağa baktığımız vakit beşinci sınıfa, sola baktı
ğınız vakit birinci sınıfa ders veren öğretmen
lerin tablosunu hesaplayın. Pratik sanat okulla
rı bunun neresine girecektir, malzeme bunun ne
resine girecektir? Oysa ki, ihtiyaç kırsal alan
dadır. Bir boşluk olduğu açıktır. Bu boşluğu 
nasıl dolduracağız? Bütün mesele buna bir çö
züm getirmektedir. 

Plân hedeflerini ifade eden rakamlara göz 
attığımızda, Üçüncü Plânın bu okullar için ayır
dığı 2 milyar 150 milyon lira var. Bundan bu 
yıl kaç milyonun bu okullara ayrıldığını ve bu
nunla nelerin yapılacağını açıkça anlamak miürn-
kün olmuyor. Bir düz varsayım üzerinden hare
ket ederseniz, 450 milyon liranın düşmesi lâzım 
bu yıl; ama sistem birden bire bir geçiş sağla
mayacağı için, eskisi devam edecek, yenisi ya
vaş yavaş monte edileceği için, belki bu 450 mil
yon lira olmaz; ama ihtiyaç 1973den itibaren 
başlayacaktır. Pratik sanat okulları için ne ka-

I dar para, ne maksatla ayrılmış ve bütçenin nere
lerinde, ne şekilde gösterilmiştir? 1974 bütçesi
ni aldığımız vakit, program - bütçe bakımından 

j biz neleri inceleyeceğiz? Bunun için kesin bir 
I açıklamaya ihtiyaç vardır. 
I 1973 programı ile yeni bütçeye bu rakamla

rın nasıl yansıtıldığına ilişkin bir açıklama el
bette zarurî olarak kendisini gösteriyor. Bu tür 

I eğitimde sağlam bir örgütlenmeye gidilebilmesi 
iein, plânda, programda ve temel kanunda ön
görülen meslekî ve teknik eğitim kurumu tasa-

1 rısının kısa sürede Parlâmentoya verilmesi ge
rekir ki, görünüşe göre bu hazırlık yavaş git
mektedir. îşte aksaklık bir kere buradan başlı-

j yor. Aylar geçecek, 1973 yılı kanaatimize göre 
böylece bitecektir. Yapılamayacaktır bir şey. 

Aynı zamanda bu kanun tasarısının öbür 
mevzuatla olan ilişkisine çok dikkat edilmeli
dir. Halen Mecliste olan çıraklık kanunu bunun
la ilgilidir. Koordine bir hazırlığa şiddetle ihti
yaç vardır. Örgün eğitimin elini ayağını çekti
ği alt kademe teknoloji eğitimden yük yaygın 
eğitime verilimş iken, yaygın eğitim; örgütlen-

I meşinin ihtiyacı kendiliğinden ortaya çıkıyor. 
Bu ise, yeni plânda çok iyi bir buluş olarak bir 
meslekî ve teknik yaygın eğitim, kurumu ihdas 
edilmek suretiyle, onun planlanmasına ve yöne
timine verilmiştir. Oysa ki, bu kurum henüz 
meydanda yoktur, olması için henüz hazırlıklar 
zayıftır ve bir taraftan da hayat yürümektedir. 
İşte bu boşluğu doldurmak için, bence Millî 
Eğitimin çok dikkatle ve hızla üzerinde düşün
mesi gereken nokta budur. 

I Bir taraftan Çıraklık Kanunu yürürken, bir 
taraftan meslekî ve teknik eğitim kurumu ka
nunu hazırlıkları başlarken, bunlar arasında 
bir koordinasyon sağlanamazsa, ortaya bir çor
ba şeklindeki tablodan başka hiç bir şey çıka
maz. Örgün eğitimden çok daha güçtür, yaygın 
eğitimin örgütlenmıesi. 

Bu konudaki son kanaatimiz odur ki, pratik 
I sanat okulları uygulaması ve iş öncesi eğitimin 
. örgütlenmesi ve kurumsal yapısı konusunda en 

azından temel eğitim ikinci kademesi kadar hız 
I ve açıklık kazanılamazsa, sözü edilen köy kal

kınması eğitim okulları tipindeki kurumlarla 
ihtiyaç karşılananıazsa, bu sistem değişikliğin-

I den köydeki çocuklarla, kentlerde yoğunlaşan 
dar gelirli ailelerin çocukları büyük çapta za-
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rar görürler. Bu konuda Sayın Bakandan ra
kamlarla ifadesini bulan kesin bir açıklama bek
liyoruz. 

Sayın senatörler; yeni sistemin orta öğre
nim kademesi yurt gerçeklerine ve toplum ih
tiyaçlarına uygundur. Esasen şimdi uygulanan 
sistemden tüm değişikliğe gitmeden bu yönde 
bir gelişme başarılabilirdi. Orta öğrenim kade
mesi için program tedbirleri ile bütçeye yansı
yan ödenekler ise, şöyle bir göz atıldığı zaman, 
Plâna uygun gözükmektedir. Eğer bu yeni sis
temin orta kademesi bir yönden temel eğitimin 
ikinci kademesine; yani yeni sisteme, bir yön
den de tenxel nitelikteki teknolojiyi veren okul
lara dayatıİsa idi, çok daha gerçekçi hareket 
edilirdi, çok daha verim sağ1 anabilirdi ve bir 
yiriği yıllık perspektif içersinde sarsıntılara 
meydan vermeden bir geçiş sağlanabilirdi. Boş
luk burada kendisini açıkça gösteriyor. 

Tarihsel deneylerimiz bu konuda olumlu so
nuçlarını da ifade ediyor. Türk çocuğu ilk öğ
renimden sonra, pratik bâzı yollarda örgün eği-
tim yolu ile meslek ve sanat kazanabiliyor. 

Ortaöğretimle ilgili olarak olumlu bir dav
ranışa da açıkça değinmek istiyorum. Değerli 
arkadaşlarım, her yönü ile istismara açık nite
liğinden ötürü, tatsız bir tartışma konusu hali
ne getirilen imam hatip okullarının Türk eği
tim ve sosyal bünyesindeki yerini, Türk devri
minin yeni Anayasa da kesin olarak yansıyan 
düşünce temeline oturarak, bu eğitim kurum
larının durumlarına tam bir açıklık getiren, te
mel tasarının bu tutumunu övgüye değer bulu
yor ve bu sağlam tutumun tasarı kanunlaşır
ken bozulmaması için, titiz davranılması gere-
ğjne işaret etmek istiyoruz. Temel tasarının in
kılâpçılık, milliyetçilik ve dine karşı saygıyı da 
yansıtan ilkeleri bakımından getirilen tedbirde 
çok haklı ve gerçekçi davrandığı açıkça gözükü
yor. Temenni edelim ki, bu gerçekçilik tasarı ka
nunlaşırken birtakım değişikliklere uğramasın. 

Bu konudaki son kaatımız, bir an önce uz-
manlaştırılmış orta öğretime geçmek; fakat eği
timin yönetiminde ve program uygulamaların
da çok karışık yollara saparak, yurt gerçekle
rine ters düşmemek. Yeni sistemin en kritik me
selesi program meselesidir. Çok komplikedir, çok 
karışıktır, çok uzmanlaşmış hir sistemin uygu
lanmasıdır. Bugünkü kıt olanaklarımız, deneyle-
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rimiz ve ihtiyaçlarımız karşısında bu komplike 
sistemin uygulanması çok dikkat ve basiret is
ter. 

Değerli arkadaşlarım; yüksek öğretimin bü
tünü ile üniversiter eğitim kabul edilmesini, bu 
eğitimin niteliği ile ve yurt gerçekleri ile bağ
daşır görüyoruz. Yüksek öğrenimin araştırma, 
teknoloji üretme ve bu nitelikte öğretim üyesi 
yetiştirme fonksiyonu ile, geliştirilen yöntemleri 
ve teknolojiyi uygulama fonksiyonu birbirine 
asla karıştırılmamalıdır. Yanlış bürokratik uy
gulamanın sonucu olarak ortaya çıkan statü 
farklılıkları, istihdam sorunları (Kişisel bunlar) 
ve değer yargıları bu iki fonksiyonun birbirine 
karıştırılması biçiminde çözüme bağlanmamalı-
dır. Üniversitelerin birinci fonksiyonu yapacak, 
yüksek okulların ikinci fonksiyonu temsil ede
cek şekilde belirgin çizgilerle birbirinden ayrıl
ması ve eğitim idaresinin de buna göre düzen
lenmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Üniversi
te bünyesindeki enstitü ve yüksek okullar me
selesi var. Bunun için de bugünkü gibi, büyük 
şehirlerde aşırı olarak toplanmış üniversiteler 
yerine, yurt yüzeyinde çeşitli kültür merkezle
rine serpiştirilmiş az mevcutlu; fakat imkân yo
ğunluğu sağlanmış, çağdaş üniversiteler benze
rî çalışan ve yönetilen üniversitelere, buna kar
şılık bütün yurt yüzeyine yayılıp, geniş çapta 
uzmanlık dallarını temsil eden ve eğitimleri de 
merkezî kontrollü pekçok yüksek okula ihtiyaç 
vardır. Oysa ki, bugün tam tersine bir yol tu
tulmuş ve bütün yüksek okulları üniversiteler 
bünyesinde toplamak, yeni üniversite ve fakül
teler açmak yarışı başlamıştır. Bu tutum yurt 
gerçekleri karşısında henüz çok erken olup, 
üniversitelerimizi de, yüksek okullarımızı da 
çıkmazlara sürükleyebilir. 

Böyle bir bütünlük düşüncesi eğitimin idare
si bakımından da sakıncalıdır. Çağdaş üniver
site kavramında en geniş anlamda özgür düşün
ce, tutum ve yönetim ilkeleri vardır. Özerklik 
konusu çok hassastır. Üniversitelerimizi çağdaş 
zihniyet bakımından bu vazgeçilemez ilkelere 
dayatmak zorundayız. Pek tabiîdir ki, burada 
ömrünü bir kürsüde, bir şehirde ve birtakım 
ticarî ilişkiler içersinde geçiren öğretim üyele
rinden bahsetmek istemiyoruz. Düşündüğümüz 
üniversite üyesi tipi, geçim kaygusu giderilmiş 
olan, kendisini sadece araştırma ve öğretime ve-
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ren, kürsüsünü sınırsız coğrafî teminata bağla
mayan bir bilim adamı tipidir. Üniversite mali
yetinin de çok yüksek olacağını peşinen kabul 
etmek zorundayız. Böylece eğitim farklılığı, ma
liyet farklılığı ve eğitim idaresi farklılığı yü
zünden ayrı nitelikler gösteren üniversite ve 
yüksek okulları bir arada idare etme düşünce
sinin 'her iki tip kurumun da zararına olacağı 
açıkça anlaşılmaktadır. 

Üniversitelerin meyvasmı vermesi için göste
rilmesi gereken sabır, yüksek okullar için gös
terilemez. Çağ hızlı gidiyor, müddet çok az, 21 
nci yüzyıl yaklaşıyor. İkisi arasındaki fark; 
âdeta benzetmek mümkün ise, makine ile, ma
kine yapan makineler arasındaki fark kadar de
rin ve büyüktür. Makineye sahip olmakla sana-
yileştiğinizi iddia edemezsiniz; ama makineler 
yapan makineye sahip olursanız, sanayileşme 
mümkün olur. Yüksek öğrenime sahip olmakla 
yüksek öğrenimde bilim yaptığınızı iddia ede
mezsiniz; ama üniversiteye sahip olarak bu id
diada haklılığınızı ileri sürebilirsiniz. 

Hele liseleri şimdiki acaip durumdan çıka
rıp, iş kapılarını da kendilerine kapattığımız 
gençlerin çalışma hayatına hazırlanması için, 
kontenjan engeli kullanmayan yüksek okulla
rımızın hızla kurulması şarttır. Liseden çıkar
mışız, ne deve ne devekuşu yapmışız. Kadro 
yok, kapıları kapatmışız. Ne yapacak bu çocuk? 
Devlet mecburdur, onu iş hayatına hazırlama
ya. Başka düşünce mümkün değil, akla gelemez. 
Tedbir bulacağız. Git kendi kendine ne yapar
san yap demekle olmuyor. O zaman evrak me
murlarının masasına o çocuk oturmak mecbu
riyetinde kalıyor. 

Üniversite ve yüksek okulların belirgin bir 
biçimde ayrılması, her iki kurum arasındaki ya
tay geçişi kesin olarak kaldırmak anlamına as
la gelmemelidir. Buna özellikle değinmek isti
yorum. 

Yeteneksiz seçim yüzünden durumu ta
mamen anlaşılamayan; fakat girdiği üniversi
tede araştırıcı zekâ yerine, pratik zekâ ve be
ceri yeteneği gösteren bir genç öbür kuruma, 
yüksek okula girip de araştırma konusunda üs
tün nitelik gösteren bir genç de üniversiteye 
geçecek biçimde bir sistem uygulamak çok 
rahatlıkla mümkündür ve mutlaka da böyle 
olacaktır. Çünkü, sistem temelle bir bütündür. 

j Temelden zayıf geliyor, seçme mekanizma
nız zayuf, bakacaksınız ki bir çocukta araştır-

I maçı zekâ yok, bilgisini o gün göstermiştir 
tes'tde, üniversiteye girmiş. Üniversitede belli 
ediyor. Üniversite başka yer. Orada araştırı
cı zekâya sahip olmadığını çocuk açıklıyor; 
ama pratik bir zekâsı var, hüneri, var; geçer 
öbür. kuruma. Öbür kuruma geçirmişiniz, fev-

I kâlâde gelişen bir araştırıcı zekâ var, geçer 
bu kuruma. Memleket gerçekleri budur. Baş
ka şekli yoktur. 

I Yüksek öğrenimdeki akademiler sorunu 
da açıkça çözümlenmelidir. Bunun kapanacak, 
gizlenecek tarafı yoktur. Plânda, proıgramda, 

I Hükümet görüşünde, plâncı görüşlerde, üni-
I versiteleıde ve akademiler arasında birçok 

tartışmalar sürdü gitti. Parlâmentonun içinde 
I ilgililer geldiler hepimizle konuştular, bir 
I şekle bağlayalım. Olup bittilerle, iktisabedilmiş 

haklarla, karşınıza çıkan müesseseler var bu
gün. Daha fazla ihmale uğrarsak, daha fazla 

I ikizciliğe gidilecektir, eğitimde. Bunda bir 
I üst kademede bir anlaşmaya şiddetle ihti

yaç vardır. Plân, Hükümet, Parlâmento an-
I laşnıalıdır. Bunların üniversite mi, yüksek 

okul mu, yoksa ikisi arasında bir kademe mi 
olduğu konusunda bir tartışma sürüp gidiyor. 
Eğitimde' ikizcilik iyi sonuç vermiyor. Bu ku
rumlar hukuken kazandığı hakları gözönün-
de tutularak, fakülte ve yüksek okullar ha
linde yeniden düzenlenmeli. Bu şart, kazanıl-
m.B haklar var ortada. Bir kısmı kazanmış, 
bir kısmı kazanmamış veya yüksek okulların 
üst düzeyinde o okullar mezunlarına akade
mik nitelik kazandıran bir statüye geçirilmek. 
Yeri de burasıdır. Böylece akademik sözcü
ğe ve terimi ele tutarlı bir anlam ve kavram 
kazanmış olacak, sivil - asker eğitim kurum
larında eşdeğer olarak kullanılacaktır. Biz ka
çırdık bu sözcüğün anlamımı. 

Gülhane Tıp Akademisine, Harp akademi
lerine, Yüksek Kumanda Akademisine, Güzel 

I Sanatlar Akademisine, Ticarî İlimler Akade-
I misine.. Elbette bu bilimsel terimin ve sözcü

ğün Türkiye'de bir anlam ve kavramı olur, 
önüne gelen de bu kavramı bozamaz. 

Yüksek öğrenim deyince, paralılık, para
sızlık konusu gelip çatıyor. Konuya katı dü-

J şüncelerle bakmak istemiyoruz; fakat görü-
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nüş odur ki, konunun getiriliş, ifade ediliş ve ı 
savunuluş biçimi yanlıştır. Getirilmek istenen 
tedbir, teorik olarak sosyal adalete uygun gi
bi gözüküyor ise de, düşünülen uygulama bi
çimi ile büyük bir adaletsizliğe dönüşebilecek
tir. Bugünkü sistemin adaletli olmadığı mu
hakkak. Gözümüzü şimdiki sisteme • çevire
lim; varlıklı olan bugün buna dayanarak öğ
renimini sürdürüyor. Öteki ise, aile geçimini, 
kıt olan geçimini daha çok zorluyor, ayrıca al
dığı burs ve kredi ile hizmet ve para biçimin
de borçlanarak öğretim yapıyor. Bugünkü ada
letli mi? Hayır, adaletsizlik içerisinde bizzat. 
işte değiştirilecek olan, düzeltilecek olan bu
dur. 

Gidelim yeni sisteme; getirilen tedbirde 
yoksulun borçlanması, hem okul giriş parası, 
hem de günlük zarurî harcamalar bakımından 
iki kata çıkacaktır. Çünkü, tabir genişliğine 
konmuştur; yüksek öğrenim paralıdır. Adam 
yoksul, o halde giriş parası olacak. Zait, öğre
nimini sürdürmek için günlük harcama ola
cak. Bunun hepsini bu sefer yoksul verecek. 
Varlıklıdan alacağız yoksula vereceğiz. Oraya 
şimdi geleceğim. Ona şiddetle muhalifiz. Sis
tem bu olunca şimdikinden de adaletsizlik ola
cak. Hayır Devlet yoksulu tespit edince karşı
lıksız olarak giriş parasını kendisine verecek; 
tamam. Bu açıklığa getirin kanunu. Bu adaletli 
olur işte. Eğer Devlet bunlara dediğim gibi, 
giriş parası için karşılıksız yardım yapacaksa, 
tedbir işleyebilir. Bunun temel şartı da, zen
gin fakir ayırıımmdaki bugünkü kötü örnek
lere mutlaka bir son verilmelidir. O iç yara
layıcı bii1 şey. 

Kanun tasarısındaki «Başarılı öğrenciye yar
dım etme» deyimi uygulamada belirecek ada
letsizliğin kesin işaretidir. Efendim, başarı
sızlığı desteklemeye devam edelim m i l Et
meyin. Girerken hakkınız yok. însangücü kay
nak plânlamasına göre, tespit edilmiş konten
jan içinde, üniversite imtihanını/ kazanmış yok
sul ve varlıklı bir kere okumaya hak kazanmış 
demektir. Devlet bunları okutmaya mecburdur. 
Evvelâ üniversiteye girişini temin edeceksi
niz. Üniversitede başarısızlık gösteriyor... O 
tedbiriniz ayrıdır. Kanunda hiçbir açıklık yok 
ve çok ters işlemelere götürecek. Korkuyoruz, 
daha çok patırtılara, buhranlara sebebolmasın ] 

— 30 

5 . 2 . 1973 O : 1 

bu iş. Üzerine düşüşümüzün sebebi bu. Dev
let bunları okutma görevini bir zorunluluk 
olarak yüklendiği takdirde, ancak bundan son
ra varlıklının eğitime katkıda bulunması ve 
varlıksıza karşılıksız yardım yapılması düşü
nülebilir. Temel şarta oturmalı bu. Bu türlü 
karışık ve uygulaması çok tartışmalı olan ted
birlerden önce, yine varlık ölçüsüne göre öde
necek bir eğitim vergisinin getirilmesi kanaa
timizce çok daha isabetli ve adaletli olurdu. • 

Varlıklıdan alınması düşünülen paranın 
harcama yeri konusundaki Hükümet görüşüne 
asla katılamıyoruz. Özellikle ve önemle bu nok
taya değinmek istiyorum. Bu paranın varlık
sıza burs olarak verileceği biçimindeki söz ve 
deyimlerin, kanaatimizce bütün belgelerden 
çıkarılması lâzımdır. Zira, böyle bir uygulama 
okul kantinlerine kadar girip, gurur kırıcı sah
nelere yol açar. Sosyal psikolojiye, eğitim psi
kolojisine aykırıdır. Kompleksler yaratacak 
niteliktedir. Varlıksız Türk çocuğu ancak, mil
letinin ve Devletinin parası ile okumalıdır. 
Kantinde, «Benim paramla okuyorsun.» lâfı 
ile karşılaşmamalıdır. Çok rica ediyoruz, bu 
noktaya çok dikkat edelim. 

Yüksek öğrenim konusunda son olarak şu
nu söylemek istiyorum ki, böylesine köklü sis
tem değişikliklerimde üniversitelerimizin biz
lere yoğunlaştırılmış bir bilim ışığı huzmesini 
tutmasını bekliyoruz. Bu çabalar bir serpinti 
niteliğinden ileri gidemiyor. Böyle zamanlarda 
bilimin sesi çok gür çıkmalıdır. 

Değerli senatörler; böylece örgün eğitimin 
kademeleri konusunda görüşlerimizi belirtmiş 
oluyor ve yaygın eğitim alanına geçiyorum. 

Bu eğitim meslekî ve teknik yaygın eği
tim ve genel yaygın eğitim olarak kanunî de
yimlerle sınırlandırılmasını ve bunlarım gerek 
örgütlenme ve kurumsal yapı, gerek eğitimin 
idaresi bakımından ayrı niteliklerinin ortaya 
konmasını olumlu bir başlangıç kabul ediyo
ruz. Xe var ki, bu güzel başlangıç yüzeyde 
kalmış, düzenin derinliğine inilememiş, örgün 
eğitimdeki açıklığa ulaştırılmamıştır. Meslekî ve 
teknik yaygın eğitim bölümü için, dokümanlar
da kısmen bir tutarlık sağlanmışsa da, genel 
yaygın eğitim bölümü için bir açıklık ve tu
tarlılık kazanılamamıştır. Nitekim, Üçüncü 
Plânda meslekî ve teknik yaygın eğitim, Millî 
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Eğitim Bakanlığına bağlı bir kurum içerishir 
de düşünülürken, 1973 programında kurumun 
bağlılığına ve kurumsal yapı niteliğine deği-
nilmemiştir. Xiye 1973 programı bunu atlı
yor 

Düşünülen Meslekî ve Teknik Eğitim ka
nunu tasarısı plânın öngörüsüne göre hızla 
Parlâmentoya gönderilmelidir. Aksi halde ye
ni sistemle örgün eğitimden de fazla yük yük
lenen yaygın eğitim alanındaki meslekî ve 
teknik eğitim çabalarını örgütlemek, idaresi
ni yürütmek mümkün olamayacaktır, görüşün
deyiz. 

Genel yaygın eğitimin, meslekî ve teknik 
bölüm kadar ela açıklığa kavuşturulamadığı-
ııa değinmiştik. Nitekim, Üçüncü Plânda bu 
eğitim türü için, meslekî ve teknik yaygın eği
time bir paralellik atfında bulunulmuş; fa
kat Parlâmentoda plâna dahil edilen bu ku
rumsal yapı benzetmesi ve resmî ve gönüllü iş
lerin İşbirliği ilkesi 1973 programında dikka
te alınmamıştır. Meclisin kabul ettiği ve çok 
önemli olarak ortaya koyduğu bir ilkeyi 1973 
programı yine dikkate almamıştır. Dikkatleri
nize arz etmek istiyorum; kabul ettiğiniz 
plânla 1973 programı arasında bâzı farklar 
görülmektedir. Belki iki doküman bir arada 
meydana getirildi, değişiklik işlenmedi, bel
ki değişiklik yapılmasına karşıı eski fikirle
rinden bir direnme var. Bu husus Millî Eği
tim Bakanlığı tarafından getirilen temel ka
nun tasarısında kısmî bir açıklık kazanmışsa 
da, tasarının gerekçesindeki destek fonunun 
maddede unutulması (Ben öyle diyorum gö
remediğim için, belki unutulma değil başka 
bir şey bu) ve bizzat maddenin de örgütlenme 
yapısına bir açıklık getirememesi nedenleriyle 
bu temel kanun da plânda yine geriye kalmış
tır. Temel kanun tasarısında bakıyorsunuz, 
gerçekçede bir şey söylüyor, maddenin 3 ncü 
paragrafındaki şu fon diyor, maddeye bakı
yorsunuz böyle bir şey yok. Ben unutulmuş di
yorum. Belki de unutulmaclığı, Maliye Bakan
lığının pür malî açıdan meselelere bakma iti
yadını bir türlü yenemediğimiz için, mesele
lere sadece paranın kendi efektif yapısı açı
sından bakmaya alıştığı için, kesmiş ile ola
bilir ; ama Maliye Bakanlığı bunu kesmişse, Mil
lî Eğitim Bakanlığının kolunu bağlıyor demek-

I tir. Plânın emrettiği meseleleri Millî Eğitim 
Bakanlığının yerine getirmesini önlüyor de
mektir. Programın söylediği meselelerin, stra
tejinin söylediği meselelerin Millî Eğitim Ba
kanlığınca yerine getirilmesi için, elindeki si
lâhı alıyor demektir. Bu bir boşluktur. Dik
katlerinize sunmak istiyorum. 

Bu Bakanlık, kendisi için hizmet görme 
aracı olan bu fondan vazgeçilmeli, bunu bizler
den istemelidir. Çünkü hakkıdır. Aksi halde 
plânın bağlayıcı hükümlerine ve tedbirlerine 
ters düşecektir. Yalnız temel kanun tasarısı
nın buradaki değişikliği üzerine muhtemelen 
Millî Eğitim Bakanlığının farkı görmesinden 
dolayı, bağlantı bakımından, program Millî 
Eğitim Bakanlığının kontrolünü bile kaldırır 
bir tavır takınmıştı, bu yaygın eğitim üzerin
de, tekrar temel kaîıuna dahil edilme çaba
sı gösterilmiş ve ufak bir değişiklik yapılmış
tır ki, doğrudur bu. Yalnız yetersizdir. 

Genel yaygın eğitimin uygulama ve idare
sinde, büıokratik örgütlenme ve zorlayıcı yö
netim düşüncesinden vazgeeilmediği takdirde, 
bugün vazgeıçilmemiştir ve vazgeçileceğine 
dair de bir işaret yoktur. 

;M'!ahiyeti itibariyle vatandaşın heves ve is
teğine, ihtiyacına ve desteğine bağlı olan ve 
herhalde yukarıdan aşağı zorlayıcı yöntemler
le yürütülmesi mümkün olmayan bu çok önem
li eğitim türünde elle tutulur bir gelişmenin 
görüleıueyeceğine dikkati çekmek istiyorum. 
Bu eğitimin de, Millî Eğitim Bakanlığının ge
nel plânlama ve kontrolü altında ve fakat ken
di. kendine yönetim ve demokratik kontrol il
kesine bağlı kalarak, yeniden örgütlenmesi ve 
kanunî bir kurumsal yapıya kavuşturulması 
gereklidir. O zaman denge, ahenk ve bütün
lük yaygın eğitim alanında sağlanacaktır. 
Bunlar hep hazırlıklarda; yapılması lâzımdır 
diye arz ediyorum. 

Dil, millî birlik, sosyal ilişki ve davranış
lar, çağdaş zihniyet, kültür bozulması gibi, 
zamanımız geldiğinde ileriki tasarılarda ge
niş mikyasta değineceğimiz.) toplumumuzun 
çok sakıncalı durumlar içinde bulunduğunu 
açıkça bilip, gördüğümüze (En Önemlisi mil
yonlarca vatandaşın vatandaşlık dilini bil
meme ayıbını üzerimizden bugün kaldırmış de-

I ğiliz). göre bu genel yaygın eğitime pek çok 
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önem vermek ve en verimli bir uygulamayı ba
şarabilmek kaçınılmak bir zorunluluktur. 

Değerli üyeler; eğitim düzeninin ruhu ve 
asıl unsuru olan öğretmen konusundaki gö
rüşlerimiz şöyledir: 

Fedekâr Cumhuriyet öğretmenine büyük 
önder Atatürk'ün gözü ile bakmanın, onun dü
şünce ve yargıları ile değer vermenin fazileti 
açıktur. Millî Eğitim düzeninin ayakta kala
bilmesi, etkin ve verimli olabilmesinin temel 
koşulu budur. Öğretme ve eğitme görevinden 
ötürü, toplumun en uyanık unsuru olması ge
reken ve gerçekten de böyle olan bu insanla
rın, samimî düşünce ve davranışları toplumun 
geleceğine ışık tutan bir kaynak olarak kabul 
edilmelidir. 

Cumhuriyetin ve gerçekleştirmeye çalıştığı
mız büyük Türkiye'nin temel dayanağı elbette 
ki öğretmenler olacaktır. Bu topluluk içindeki 
birkaç sakat ve zararlı tutumun, koca bir kit
leyi mesleğinden soğutacak tedbirlere dayanak 
yapılmamasına dikkat edilmesi çok önemlidir. 
Hükümet ilgililerinin de ifadesine göre, ciddî 
kovuşturmaya uğrayan öğretmen miktarı % 1 
bile olmadığından, Cumhuriyet öğretmeninin 
başını dik tutaoaik, gururunu yükseltecek, mes
lek şevkine hız verecek ve onu gerici birtakım 
taşkınlıklar önünde Devletlin haysiyeti ile ve 
kesinlikle savunacak biçimde açık ve seçik bir 
tavır takmılmalıdır. Bu tutum, kesin bir de
ğer yargısı halinde kamu vicdanına yerleşmeii-
dir. 

Halen işlem görmediği, belirtilen, adlî mev
zuat bakımından kovuşturulması zorunlular 
dışındaki binden fazla olduğu söylenen öğret
men dosyalarının da, artık Demokles'in kılıcı 
durumundan çıkarılması, yukarıda sözü edilen 
olumlu davranış konusunda hayırlı bir örnek 
verilmesini Sayın Bakandan bekliyoruz. 

Bütün öğretim kademeleri için, gerekli öğ
retmen kaynağının yüksek okula dayandırılma
sının, bugünkü yanlış tutumlu bürokrasimizin 
sebep olduğu tepkilere ve «Çok bilen çok öğre
tir» düşüncesine dayalı erken bir tedbir olma
masını diliyoruz. Öğretmen çok bilenden baş
ka, bildiğini öğretebiılen kişidir. Öğretmen el
bette ki, öğrenim derecesine göre değil, mes
leğinin adından ötürü yüceliğe sahiptir. Bu 
tedbirin öğretmen kaynaklarına ruh ve fornıas-
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yon bakımından kötü etkiler yapmaması hususu 
dikkatle gözetilmelidir. 

Eğitim ordusunun bu elemanlarını yetişti
ren her kademedeki öğretmen okullarının, ken
di kanalı içinde en yüksek öğrenim doruğuna 
kadar bozulmamasının şart olduğuna inanıyo
ruz. Aynen askerlik alanında olduğu gibi, 
eğitim ordusunda da ruh ve formasyon birinci 
öncelik alır. 

Sayın senatörler; Grubumun görüşlerini bu 
noktada objektif bâzı ölçülere ve zaman imkân
larına dayanarak sunmuş oluyorum. Teferru
atlı görüşlerimiz bu kanunlar buraya geldiği 
vakit çak derine ve köke inecek ve sizlere arz 
edilecektir. 

Bu bütçe zor bir geçişi destekleyecektir. 
Onun içindir ki, alışılagelmiş harcamalar ye
rine, sistemi gerçekleştirmede yarar ilkesi göz-
önünde tutularak kılıkırk yarmak suretiyle 
harcamalara karar verilmelidir. Gelecek yıl 
gerçek anlamdaki program bütçe önümüze gel
diğinde (Bu program bütçe değildir) sistemin 
gerçekleştirilmesi bakımından neler yapıldığı
nı inceden inceye araştırmak Meclisler için 
önemli bir çaba olacaktır. 

Bütçenin bu zorlu dönemi destekleyecek 
yönde başarılı bir araç olmasını diler, Grubum 
ve şahsım adına saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar 
bitmiştir. Kişisel konuşmalara geçiyoruz. 

Sayın Hamdi Özer. 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler ve değerli eğitim ve öğreticî-
,1er, hepinizi saygı ve sevgi ile selâmlarım. 

10 dakikalık bir çerçeve içinde Millî Eğitim 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde konuşmanın ne ka
dar zor olacağını da takdirlerinize arz ederim. 

Sayın senatörler; bir yerde millî eğitimin 
seviyesi ne ise, toplumun seviyesi de odur. 
Millî eğitim, bir milletin geçmiş, hal ve gele
ceğini, yani tarihini imar eder. Bunun içini 
Millî Eğitim Bakanlığı millî şuurla çağdaş bi
lim ve tekniği birlikte yoğurarak toplumun ya
pısında kullanmalıdır. 

Eğitimde, millî öğretimde çağdaş olmayan 
bir devlet güçlü ve itibarlı olamaz. Devleti
miz, ideolojik bir eğitim ve öğretim depremine 
uğramıştır. Henüz enlkaz temizlenmiş değildir. 
Atatürk'ü renkten renge boyayarak sapık ideo-
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lojilere maske yapanlar hâlâ millî eğitim ka
rargâhında otağını kurmuş ve çöreklenmişler
dir. Bunların temizlenmesini ve ayıklanmasını 
Sayın Bakanın ve gerçek Atatürk'çillerin dira
yetinden beklemekteyiz. 

Hele, yüksek öğretim bir yönetmelik buhranı 
içindedir. Aynı cins kurumların çeşitli yönetme
likleri, onlara durmadan gelenekleri ile anlaşıl
maz hale gelmiştir. Yönetmelikler öğrencilerin 
yönünü saptıran ve anarşiye kapı açan bir araç 
haline getirilmiştir. Yönetmelik, idare ile öğ
renci arasında bir nevi mukaveledir. Tek taraf
lı ihlâl edilemez. Önceden verilen müktesep bir 
hak, sonradan yapılacak değişiklikle öğrencinin 
elinden alınamaz. Öğrencilerin hayal kırıklığı ve 
haklarının tahrip edilişi, onların ruh haletinde 

isyanlar yaratmıştır. Hakkının peşinden çeşitli 
fırtınaların önünde sürüklenerek, anarşistler ka
filesine katılmaktadırlar. 

Çok süratle buna bir çare bulup sokaklar
da mecnun gibi dolaşan gençlerimize okulun 
kapıları açılmalıdır. 

Sayın senatörler, merkezî sistemle üniversi
te ve yüksek okullara giriş sınavı bir Spor -
Toto mahiyetindedir.' Liseden dört dersten bü-
tünlemeli öğrenci çok yüksek puan tutturmuş; 
fakat aynı liseden birincilikle mezun olan ye
terli öğrenci puan alamamıştır. Böylece her iki 
öğrenci üniversiteye girememiştir. Şimdi bun
lardan hangisine hak verebiliriz. Haksız olan 
sistemdir, bunun düzeltilmesi lâzımdır. 

Sayın senatörler, yurdumuzun yerleşim bi
rimleri gözönüne alınırsa, özellikle Doğu ve Gü
neydoğu bölgelerimiz için yatılı bölge okulları 
çok önem taşımaktadır. Bu okulların dağıtımın
da ihtiyaç tercihi yapılmalı, politik tercihten sa-
kmılmalıdır. Bir köyün 7 - 8 mezrası vardır. 
Okul çağındaki çocuklar kışın tipi ve kurt tehli
kesini göze alarak bir saatlik uzaklıkta bulunan 
okula gitmek zorunda bırakılıyor. Bu yüzden ço
cuklar okul yüzü göremeden asker oluyor veya 
kızlar evlilik yapıyorlar. İşte yatılı bölge okul
ları bunlar için ihdas edilmiştir; fakat maalesef 
politik tercihler, ihtiyaç tercihini bir kenara iti
yor. 

Size acı bir örnek vereceğim, Millî Eğitim 
Bakanımızdan da (bunun telâfisini istirham ede
ceğim. Hekimhan İlçesine bağlı, 21 köyü bulu
nan, merkez ilçe köylerinin de yararlanacağı 
Kurşunlu Nahiyemize yatılı bölge okulu yapıla
cağı müjdelendi. Hepsi mezralı olan ve bir mah
rumiyet surları ile kaplı bir ada durumunda 
bulunan bu nahiyeye yatılı bölge okulu farz de
necek kadar gerekli idi. Maalesef anî bir ka
rarla yön değiştirildi ve il merkezine bitişik bir 
yere bu okul verildi. Orası da Türkiye'nin bir 
bölgesidir, orada okuyan evlâtlar da Türk ço
cuklarıdır; fakat orada hergün asfalt üzerinde 
geçen çeşitli araçları gören çocuklar tabiî kar
şılamakta; ama Kurşunlu köylerinde jeep'i gö
ren bir çocuk ürkerek, bağırarak anasının ku
cağına sığınmaktadır. O halde mahrumiyet böl
gesine bu okulları götürmek lâzımdır. Bilhas
sa bunun üzerinde durulmasını istirham ediyo
rum. 

Çocuklarımızı millî ruhtan kopartıp kozmo
polit bir sürüye katan, onların beyinlerine ilim 
diye kızıl ampuller takan bir eğitim ve öğre
tim, ne millî ne de gerçekçi olamaz. Millî Eği
tim reformunun başında millî eğitim anlamın
daki ruh gelir. Bu ruha dayanamayan reform, 
bizim olamaz. 

Sayın senatörler, millî eğitimin bünyesinde- I 
ki maskeliler yakalanmadıkça, çocuklarımıza bu 
ruhu aşılamak mümkün olamayacaktır. Bunlar 
her bakanın göz rengine uymayı başaracak hü
nere sahiptirler. Bunların gerçek hüviyetlerini 
sadece Bakan değil, gören anlayabilir. Bunla
rın görüntüsü Bakanın icraatında görünmemeli-
dir. 

Sayın Profesör Sabahattin Özbek gibi çok 
realist ve milliyetçi bir Bakana sahip olmakla, 
millî eğitimimiz yuvarlanmakta olduğu uçurum
dan kurtarılma çabası içindedir. Milletimiz ken
disinden umutludur, ona yardımcı olmayı Türk 
Parlâmentosu olarak millî bir vazife bilmeliyiz. I 
Bu yardımlaşmada şahsî hislere değil, millî his
lerimize dayanmayı vatan borcu kabul etmeliyiz. 

Sayın senatörler, eğitim ve öğretim sistemi
miz dimağlarda yaratma gücünü söndürüp, öğ
rencileri bir robot haline sokmaktadır. Hafıza 
törpüsü bir program uygulanmakta, ezbercilik 
hüneri olan birkaç yıl yoluna devam etmekte, 
ondan sonra aküsü boşalan, bir kenara düşüp 
yuvarlanmaktadır. Sayın Bakanın sınıf geçme 
yerine ders geçme sistemini müjdelemesi büyük 
ferahlık yaratmıştır; fakat maalesef bu alışkan
lıktan bir türlü kimse koparılamamıştır. 
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Sayın senatörler; geçen yıl bütçesinde de arz 
etmiştim. Akçadağ İlk Öğretmen Okulunda 30 
kişilik yatakhanede 70 kişi yatmakta. Kalorifer 
yok, öğrenciler battaniyelere bürünerek ders ça
lışmakta,. Kanalizasyon yok, su yok; bütün pe
rişanlıkla kucak kucağa kıvranmaktadırlar. Sa
ri bir hastalık bu öğrencilerimizi toptan alıp 
götürecektir, süratle bir çözüm yoluna gidilme
sini bekliyoruz. 

Sayın senatörler, hemen her yıl tekrarladı
ğım bir derdi maalesef bu yıl da duyuracağım. 
Ortaokullarda el işi... 

BAŞKAN — Sayın Özer, bir dakikanız var. 
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Bitiriyorum 

Sayın Başkan. 
Are biçki dikiş dersleri ihtiyarî olmalıdır. Ço

cuklar ufak bir ödev için memleketi milyonlar
ca lira zarara sokmakta, ayrıca sahtekârlığa 
zorlanmaktadır. Onbinlerce metre kumaş parça
lanır veya el işi malzemesi alınır, terziye veya 
marangoza yaptırıp götürenler numara alır, ken
disi yapan alamaz. Hele fukara çocukları ne 
kendisi yapabilir,- ne de yaptırabilir. Çünkü, o 
malzemeyi alacak gücü yoktur. Bu yokluğun 
verdiği eziklikle arkadaşları arasında aşağılık 
duygusuna sürüklenir; her haliyle zararlı olan 
bu gidişe son verilmesini bekliyoruz. 

Akşam liselerinin de öğretmen kadrosuna ka-
Aruşturulmasmı ve bunun üzerinde de üvey ev
lât değl ele öz evlât nazarı ile bakılaraktan ilgi 
duyulmasını bilhassa istirham ediyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki sü
rem dolduğunu Sayın Başkanımız ikaz buyur
dular. Bu bakımdan birçok şeyler konuşmak 
mümkünkü; fakat bunları konuşamadan iniyo
rum. 

Bu bütçenin Millî Eğitim Bakanlığı camia
sına, Türk Milletine ve tüm çocuklarımıza ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kanım, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyele
r i ; Millî Eğitim Bakanlığının ve üniversiteleri
mizin seçkin mensuplarını selâmlayarak sözleri
me başlamak istiyorum. 

Asıl konuya girmeden önce de, Sayın Tevet-
oğiu'nun öğretim kurumlarının tümden, ayırt 
etmeden bir kızıl ordu karargâhı haline getiril-
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diğini ifade etmesi karşısında üzüntümü belirt
mek isterim. Olaylar daha çok A. P. iktidarı 
zamanında olduğuna göre, 20 yıldır da A. P. ve 
onun dayandığı oy gücüne sahip olan hükümet
ler iktidarda olduğuna göre, memleketi bu ha
le niçin getirmişler? Hele bütün eğitim kurum
larının mutlaka böyle bir ifadenin altında gös
terilmesi ise, ne milliyetçilikle, ne insanlıkla, 
ne de vicdanla bağdaşacak iş olmadığı gibi, bi
lâkis iyi bir komünizm propagandasıdır. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Öyle söy
lemedi.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Bunu tu
tanaklardan inceledik.. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk bir dakika. Te-
vetoğlu tüm olarak töhmet altında bulundur
madı. Gerçi töhmet altında bulundurdu; ama 
şunu da ifade etti ki, «Ben, tüm olarak itham 
etmiyorum.» Bu şekilde ve bu istikamette ko
nuşun. Siz de müdahale etmeyin Sayın Kürüm-
oğlu. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın 
Başkanım, önceki kullandığı ifadede bütün, 
sonra da zatıâlinizin söylediği şekilde ifade et
miştir. Katılıyorum. 

Anayasadaki reformları uygulamayan, Ata
türk devrimlerini ve ilkelerini ağzına almaktan 
utanç, duyan, korkan, din devleti özlemcilerinin 
nabzına göre şerbet veren iktidarlar Atatürk'e 
karşı çıkacak, Atatürk gençliğine karşı çıka
cak, gayet ustalıkla onu aşırı sola, bazen de aşı
rı sağa itecek; ama kendi çıkarlarını sürdürmek 
için bugünkü ortamda temiz görükecekler... Bu 
mümkün değil. Hele köy enstitüsü mezunları 
için kullanılan sözlerse, çok yersiz ve anlamsız
dır. Her topluluktan bir tane iki tane çıkar, 20 
- 30 bin mezun vermiştir. Kaç tanesi komünist
lik suçundan mahkûm olmuştur? Belki hiç yok. 
Bu bakımdan bu şekilde kurulan teşekkülleri 
kötülemeye ve mutlaka bu Atatürk'ün görüşü 
idi, değildi münakaşasını burada da açmaya lü
zum yoktur. Bunun en güzel örnekleri maarif ta
rihimiz incelenirse Eskişehir'de Çiftler semtinde 
Atatürk'ün, rahmetli Saffet Arıkan'a 1936'da 
söylediği sözlerden anlaşılır. Eğitim teşkilâtın
da yepyeni bir durum vardır. Eğitmenler teşki
lâtının kurulması ve köy çocuklarının okutul-
masıdır. 

Değerli üyeler; kültüre kültürle, fikire fikir
lerle karşı duramayanlar küfür edebiyatı ve zor-
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balık yöntemleri ile geçici olarak da olsa, ger
çeklerin üzerine çamur sürseler de, onu hiç bir 
zaman kapatamayacaklardır. Irkçı, kafatasçı, 
turancı, din özlemcileri her zaman olduğu gibi 
bugün de Atatürk devrimi ve Atatürk devrim
lerini savunmuş olan büyük devlet adamı İsmet 
İnönü gibi kişilere söz atmaktan utanmalıdırlar. 
Hâlâ yıllardır ağızlarında çiğnedikleri bu çürü
müş sakızla, ağızlarını kokutmalarına artık lü
zum yoktur. Bugünkü ortam bunu istememekte
dir. 

Değerli üyeler; kalkınmanın en önemli kay
nağı eğitilmiş insan gücüdür. Bizdeki eğitim işi 
bu gerçeğin ışığında çözümlenebilmiş midir? Bu
günkü görünüş nedir? Ülkemizde temel eğitim ku
ramları,''elemanları ve araçları ile bunu tamam
lamış mıdır, eksik midir, yetersiz midir? Ortaöğ
retim hâlâ Orta Çağ yönetim sisteminden 'kur
tulmuş mudur, verimli midir, verimsiz midir? 
Cumhuriyeltin, ülkenin ve çağın gereklerine cevap 
verecek ;bir -eğitim sistemi uygüiayabiliyor muyuz? 
Örgün eğitim her bakımdan ayrı uygulama için
de gözükmektedir. Her biri bir telden çalan ve 
birbirleriyle aralarında görüş birliği olmayan bir 
uygulama içindedir. Yaygın eğitim düzie,nimi'z 
adı var, kendisi yoktur. Zümrütü Anka kuşu gi
bi, ne yaptığı da belli değildir, öğretmen ye
tiştirme işi düzene girerken öğretmenin uğradığı 
haksızlıklar -karşısında küskünlüğü, üzgünlüğü ve 
mesleki terk edişleri ayrı bir sorun olarak ortaya 
Çıkmıştım. 

Üniversitelerin hali malûmdur. Üçüncü Beş 
Yıllık Plân döneminde 'temel eğitimin gerçekleş
tirilmesi için 3,5 milyar liralık bir yatırım için 
ödenek ayrıldığı sevindirici bir iştir. Çünkü, 222 
sayılı Kanunda 1972 yılında % 100 gerçekleşece
ği bildirilen bn temel eğitim maalesef sonuçlan
mamışta. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün bildirdiğine, 
tespit ettiğine göre 7 - 14 yaş arasındaki okul ça
ğında olup, okula gidemeyen çocuk sayısı hâlâ 
2 214 875'tir. Bu gösteriyor ki, daha bizim bu 
alanda sarf edeceğimiz gayret çoktur. Ayrıca, öğ
retmen noksanlığı, araç noksanlığı, okulların ye
tersizliği de dikkate alınınca temel eğitimdeki 
noksanlığımızın büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. 

Büyük Atatürk Orta Cağ karanlığında boca
layan 'toplumumuzu aydınlığa çıkarmayı en önem
li bir amaç olarak 'seçtiği zaman, en yakın yar

dımcıları olarak yanında bulduğu insanlar öğret
menler olmuştur. Bu inançlı işbirliği, ilkel bir 
dünya görüşünden uygar bir dünya yaşantısına 
geçişimizi sağlamıştır. Büyük Atatürk'ün deyi
mi ile, 10 yılda 15 yıllık hamle yapılmış ve bir 
gençlik yaratılmıştır. Çok yetersiz ekonomik kay
naklarımıza rağmen Büyük Atatürk öğretmeni 
etkilemiş, öğretmeni yakınında tutmuş, öğretme
ni ülkücü görmüş, ona kuvvet vermiş ve başar
mış, bu ortamda. Bugün ise, aynı gücü öğretmene 
veremiyoruz ve ülkücü öğretmeni, o ülkücü çalış
ması içerisinde güçlü kılamıyoruz. Ulu Önder bi
liyordu ki, toplumun yapısındaki oluşumlar, fi
kir1 ve düşünce dengesi öğretmenin sağlam ruh .ya
pışma, kendine güvenme bilgisine dayalıdır. Top
lumda öğretmenin değeri zedelenir, sarsılır ve suç
lamalarla bir kötü yöne ve yola sevk edilirse, top
lum da sarsılır -ve 'toplum da hastalanır. Son yıl
larda bilhassa 1966'lardan beri Türk öğretmeni 
suçlandırılmaya, ezilmeye, horlanmaya çalışılmış
tır. Bugünlerde de gerçek Atatürk'çü ve devrim
ci öğretmenler aynı baskı altındadır, hattâ öğret
men kıyımı devam ettiği söylenmektedir. Devrim
ci öğretmen kıyımının mutlaka önlenmesi, Türki
ye'nin geleceği için çok çok önemlidir. 

Kafaları bilgi ile ışıklandıran, alın terinin ve 
nasırlı ellerinin ürününü sömürgene kaptırmaya
cak bir toplum yaratmaya çalışan öğretmenin el
bette ki, çıkarcı çevreler başta olmak üzere bir
çok düşmanları olacaktır. Köylünün kafasına 
Atatürk ilkelerini sokmasına engel olmaya çalışa
caklardır. Siyasî iktidarlar Hükümet edenler, 
dün ve bugün olduğu gibi öğretmene sahip çıka
cakları yerde gerici ve karşı 'devrimcilerin koru
yucusu, ortamları ya.raita.nların yanında •olmuşlar-. 
dır, Dün Kuihilây'm, öğretmen Aliye hanımların 
uğradığı çirkin olaylara, bugün binlerce öğret
men birden uğramaktadır... 

BAŞKAN —- Bir dakikanız var, 
HÜSEYİN ÖZTÜKK (Devamla.) — Fakat 

nedense, bugünkü davranış, o günkü kadar öğ
retmene sahiibolma gücünü göstermemektedir. 

Halkla bütünleşmenin sağlanmasının en etkili 
aracı olan eğitimi verecek olan öğretmenle, hal
kın arasını açmak çtbaları devam etmektedir. 
Suçluların suçlarını, Atatürk ilkelerine bağlılık 
ve bilimsel yöntemlerle eğitim, öğretim işini ger
çekleştirmekte görenler vardır. Çünkü Atatürk 
devrimleri, bilim ve kültür düşmanlığı taşıyanla-
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n n hedefi dmaktaidır. Elbette ki, öğretmenler de 
'bunların hedefi olacaktır. 

üniversitelerimize gelince; üniversitelerimiz 
(bugün özerkliklerden ve idarî ve bilimsel özerk
liklerden yoksun kılınmaya çalışılmaktadır. Oysa
ki demokrasinin kaynağında ve ulusların sağlam
lığında eğitimde özerklik, -bırakın üniversiteyi, li
selerde, ortaokullarda bile öğretmeni siyasî bas
kıdan uzak... 

BAŞKAN — Cümlenizi tamamlayınız. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam

lıyorum Sayın Başkanım. 

Herkesin kendi özgürce düşüncesini, olayları 
özgürce elettirmek değerlendirmek, sosyal farklı
laşmaları ve ekonomik bağlılığını rahatlıkla tartı
şabileceği bir crtamda öğretmenin ders vermesi 
gerekir. Kaldı ki üniversiteler tamamen bilim
sel bir çalışmanın düzeni içinde olmalıdır. Dün
ya üniversiteleri bunun örneğidir. 

Hiç değilse Batı ülkelerinde en geri olan 
üniversite seviyesinde bu özerkliğin uygulan
ması dileği ile, Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe
sinin teşkilâta ve ulusumuza hayırlı olması di
leği ile saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı .. Yok. Sayın 
Ege'?.. Yok. Sayın Kalpaklıoğlul. Yok. Sayın 
Ayrım buyurun. Sayın Ayrım, yalnız bir daki
kanızı rica edeyim. Sayın Hüseyin Atmaca İç
tüzüğün 65 nci maddesi gereğince söz istemek
tedir, hangi hususta Sayın Atmaca? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, Sayın Tevetoğlu arkadaşımız köy ens
titülerini gizli komünist partisi ile ilişkili gös
terir veya imâ eder mahiyette bir söz saffetti
ler, bir 

İkincisi, köy enstitülerini Atatürk'ün kurma
dığını ifade ettiler. Bu konuda şunu ifade etmek 
isterim ki, köy enstitülerinin bu şekilde imâ ile 
dahi ifade edilmiş olması eğer maksatlı değilse. 
büyük bir yanılgı ve iftiraya varan bir netice
dir. Diğer taraftan... 

BAŞKAN — İzahata girmeyin, hangi husus
ta söz istiyorsunuz? 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Bu iki 
hususta-, 1937 yılında köy enstitülerini Atatürk'' 
ün yaparak öğrenme prensibinin tatbikata sağ
lığını da konması için kurduğunu izah etmek 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — İki husus, biri Sayın Tevetoğ-
lu'nun geniş bir anlam ile ifade ettiği komünist
lik suçunun yaygın durumudur. Bunun Cumhu
riyet Halk Partisi ile ilişkisi Sayın Tevetoğlu 
tarafından iddia edilmemiştir. Eğer böyle bir 
durum olsaydı, Başkan olarak ben müdahale 
ederdim. 

İkinci konuya gelince, sizin sözünüz şudur. 
«Zaman zaman kişisel ve politik çıkarları için 
egemen güçler eğitim yolu ile Türk toplumu
nun çağdaş dünyaya açılan pencerelerini geliş
tirmesinden kuşku duymalıdır. Örneğin, Ata
türk'ün direktifi ile kurulan köy öğretmeni ye
tiştiren köy enstitülerinin kurucuları tarafın
dan kapatılmıştır.»1 Bu sizin görüşünüz. 

ıSaynı Tevetoğlu bunun karşısında şöyle di
yor : «Burada demin benden evvel konuşan ar
kadaşlarımdan bir sayın arkadaşım köy enstitü
lerinin Atatük'ün emir ve direktifi ile kurulmuş 
müesseseler olduğu şeklinde bir söz sarf ettiler. 
Atatürk'ün ne sağlığında köy enstitülerinin ku
rulmasına dair ne köy enstitülerine dair her
hangi kullanılmış bir sözü, bir direktifi bulun
madığı gibi bu kuruluşların Atatürk'e atıf ve 
izafe edilip ona bağlanması da boş ve asılsız bir 
iddiadan ibarettir.» 

Bu karşılıklı, iki görüşten ibarettir. Sizin 
görüşünüze göre Atatürk'ün daha önce bu yol
da direktifi vardır, Sayın Tevetoğlu ise yoktur 
demektedir. Akademik bir görüştür, karşılıklı 
itham değildir. Bu sebeple bir söz verilmesini 
gerektirmemektedir. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 
Başkan, bu okullardan mezun olanlar itham al
tında bulunuyorlar. Bugün bu okullardan me
zun olanlar en ücra köyümüzde ve Millî Eğitim 
Bakanlığımız örgütünün en yüksek makamla
rında ve üniversitelerimizin kürsülerine kadar 
başarı ile, şerefle millî duygulan sapasağlam 
ve gönüllerinde vatan sevgisinin burcu burcu 
kokan sıcaklığı ile vazife görüyorlar. 

BAŞKAN — Tamam bu izahatınızla bu da 
cevaplandırılmış oldu. Sayın Ayrım buyurun. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler; 

İkinci Beş Yıllık Plânın son dilimi olan 1972 
yılında bütün okulsuz köylerimizin okula kavuş
turulması derpiş edilmişken, maalesef plân ta
hakkuk etmemiş, bu sebeple plânın dengeli kal-
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kınma ilkesi de -zedelenmiştir. Gönül çok arzu 
ederdi ki, Cumhuriyetin 50 nci yıl döneminde 
okulsuz ve öğretmensiz köyümüz kalmasın. 

Doğu'da okulsuz köy sayısı 150 - 200 arasın
da olmakla beraber, halen bâzı ilçeler de % 50* 
nin üstünde okulsuz köy sorunu ile başbaşa bı
rakılmıştır. 

Sayın senatörler; mevcut kanunî mevzuat 
ilkokul çağındaki çocukların okumasını şart 
koşmaktadır. Devlet bu lâzımeyi yerine getire
mediğine göre, bu çocukların okul olan yerlerde 
okuyabilmeleri için velilerine tazminat veril
mesi gerekmez mi? Yatılı bölge okulları kuruluş 
gayelerinin dışında inşa edilmiştir. 

Muhterem senatörler; yatılı okulların, as
lında nüfusumuzun azlığı sebebiyle okul yapı
lamayan köylerin merkezî bir yerinde, daha 
ekonomik ve şartlara uygun inşası lâzım gelir
ken, maalesef tamamen bu gayeden uzaklaşarak 
ilkel merkezleri güzelleştirecek birer lüks okul 
haline getirilmişlerdir. Okulsuzluk nispeti % 50'' 
nin üstünde olan ilçelerde bu okullar açılmaya-
lak, bilhassa okulu olan yerlerde % 90 ilâ % 
95 bu okulların yapılması da calibi dikkattir. 
Bu okullara alınacak öğrencilerin seçimi de 
hayli düşündürücüdür. Şöyle ki; okulsuz köy
lerin her birisinden 2 - 3 kişinin alınması, köylü
leri birbirine düşürmekten başka ne işe yarar? 
Fakat, birçok akıllı köylüler sırf aralarında ih
tilâf çıkmasın diye 2 - 3 kişilik bu kontenjanlar
dan sarfı nazar ederek bir müddet daha bekle
meyi tercih etmişlerdir. Diğer taraftan, bâzı 
açıkgöz köylüler, aslında köylerinde okul olma
sına rağmen, kontenjanını kullanmayan okulsuz 
köylere nakli hane yaparak çocuklarını masraf
sız bu yatılı okullarda okutmanın yollarını bul
muşlardır. 

Sayın senatörler; Doğu'daki birçok liseler 
yer ve öğretmen konusu bakımından perişandır. 
Örneğin, İğdır Lisesinin öğrenci sayısı 3 500'--
üıı üstündedir. Yıkılmak üzere bulunan 12 odalı 
bir lisedir. Pencerelerinin camları, kırık, tabanı 
toprak bir barakası bulunmaktadır. Bir odaya 
ayakta ancak 100 kişi sığdığına göre 1 200 kişi 
eder. Çift tedrisat yapıldığına göre 2 400 kişi. 
Geriye kalan 1 500 kişi acaba nerede tedrisat 
yapmaktadır? Yazılı imtihanların ayakta oldu
ğunu hocalar ifade etmektedir. İğdır, Tuzluca, 
Ardahan, Sarıkamış ilçelerinde 1972 yılında ya
pılacak ek dershaneler inşaatı ne merkezdedir? 
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Sayın senatörler; programı tetkik ettiğimiz 
zaman bütün bu inşaatlar için Türkiye'nin her 
tarafına 300 bin liralık bir tahsisatın konulduğu 
görülür ki, bu da doğru değildir. Çünkü Doğu'
daki inşaat Batı'ya nazaran asgarî % 30 - 40 faz
laya mal olmaktadır. Ağrı ve Kars illerinde kız 
öğretmen okullarımız vardır. Birkaç yıl evveli
ne kadar bu bölgelerin çocukları bu okullarda 
okurlardı; fakat birkaç yıldan sonra Batı ve Or
ta Anadolu bölgesinin çocukları ile yer değiştir
mektedirler. İlgililer mahallinde iyi yetiştirilme-
dikleri için bu hususa başvurduklarını ifade et
mektedirler. Eğitimin iyi olması, her şeyden ön
ce imkân ve öğretmen kadrosuna bağlıdır. Bu 
okullarda 20 ilâ 30 öğretmen bulacağına, sırf bu 
iki ilin okulları çevresinde 1 000'i aşkın bir öğ
renci grubunun birçoklarının yılda üç defa ve
rileriyle birlikte hareketlerine ve bir sürü fuzu
lî masraflara sebebolduğu gibi, aslında bu öğ
rencilerin çoğu dar gelirli olduğundan mutazar
rır olmakta ve bir eziklik duymaktadırlar. Bil
hassa 1972 tedrisat yılında bâzı nüfuzlu ailele
rin mahallî doktorlardan aldıkları birer uydur
ma raporla çocuklarını tekrar kendi bölgelerine 
naklettirme yolunu bulmuşlardır. Bu hadiseler 
nasıl da olsa, genç yaştaki eğitimci namzetleri
ne fena örnekler teşkil etmektedir. Ailelerinin 
yanında raporla okumayı sağlayan bu öğrenci
ler, yarın öğretmen oldukları takdirde de acaba 
yine velilerinin yanında mı öğretmenlik yapa
caklardır ? 

Sayın senatörler; üniversiteye girecek, öğ
rencileri hazırlanmak için birçok dersaneler kes
mece karpuz satar gibi ilânlar yaparak öğrenci 
celbine çalışmaktadırlar. Bu dersanelerde, bil
hassa fen grubundaki derslerden üç aylık bir 
tedrisat yapmaları, her halde normal bir tedri
sat yapan liselere nazaran bir seneye tekabül et
mektedir. Diğer normal liselerden mezun olan 
talebelerden, bunları aynı test imtihanına tut
mak acaba ne kadar haklı bir keyfiyettir? 

Muhterem senatörler; yüksek okulda bulu
nan öğrencilere burs verilmektedir. Benini bir 
teklifim vardır. Eskiden bu bursların yerine ka
zan kaynatmak suretiyle iaşeleri temin edilir ve 
ihtiyaçları karşılanırdı. Bugün bu bursları alan 
talebelerin birçokları ayın ilk günlerinde iki, 
üç gün içerisinde bu paraları çarçur etmekte 
sonra nihayet iaşelerini temin etmenin sıkıntısı 
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ile başbaşa kalmaktadırlar. Bir taraftan gençli
ğimizin normal beslenmesini temin etme bakı
mından hiç olmazsa yurtlarda sıra almış, yurt
lara yerleşmiş olan kişilere burs yerine muhak
kak yemek verilme usulünün tahakkuk ettiril
mesi faydadan hali değildir. 

Son olarak, Kars'ta merkezde iki tane olmak 
üzere birisi Kız Öğretmen Okulu, bir de Kâzım 
Karabekir Öğretmen Okulu vardır; erkek ve kız 
karışık. Kars'taki Kız Öğretmen Okulunun kad
rosu 322, Kâzım Karabekir Okulunun öğrenci 
kadrosu 300 kız, 700 de erkektir. Şimdi Kars 
merkezinde iki yıldan beri kız öğretmen okulu 
binası inşa edilmiştir, 16 dershaneliktir, bütün 
imkânlara sahiptir. Sayın Bakandan bizim istir-

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 
Söz sırası Sayın Ekrem Özden'de. Sayın Öz

den, buyurun. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, çok değerli arkadaşlarım; 
On dakika içinde meseleleri izah etmenin 

güçlüğünü idrak ediyorum; fakat ne yapalım 
ki, kararımız kesindir ve bu yolda yürümeye 
mecburuz. Bâzı basit meseleler üzerinde kalma
maya itina göstereceğim. 

Üniversitenin paralı olmasının bünyemize 
uygun olmadığı kanaatini izhara mecburum. Bu, 
Türkiye'nin bugünkü durumu ile kabili telif de
ğildir. 

Muhterem arkadaşlar; Londra'da ilkokula 
devam eden yeğenimin oğlu, bir gün okuldan se
vinerek geldi ve kendisinin üniversiteye girebi
lecek hakkı kazandığını ifade etti. Demek, İn
giltere'de ilkokulda bulunan bir çocuk, ileride 
üniversiteye girebilir mi, giremez mi diye bir sı
navdan geçirilir ve böyle bir karara bağlandıktan 
sonra, çocuğun istikbali temin edilmiş olur. Hal-

hamımız şu ki, hiç olmazsa Kars'ta bu okulu 
gündüzlü bir kız eğitim enstitüsü haline getir
sinler. Çünkü, diğer kız öğretmen okulunun du
rumu bugünkü tedrisata elverişlidir. Bu konu 
üzerine eğilirlerse, Kars'a büyük bir hizmet et
miş olurlar. 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin memleke
timiz ve şahısları için hayırlı olmasını temenni 
eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ay
rım. 

Bugün saat 14,30'da toplanmak üzere Birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,02 

buki, bizde test usulleri vardır, üniversitenin ka
pısına gelen, üniversiteye girmeye kudreti ol
sun olmasın, bir çabanın içine sokulur. Bakanlı
ğın bu mevzu üzerinde durmasını temenni ede
rim. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün Senatomuz
da Türkiye'mizin en önemli konusu olan eğitim 
problemleri ve bu husustaki geleceğe ait düşün
celer enine boyuna ve derinliğine görüşülmüş; 
kıymetli fikir ve kanaatler tebellür etmiştir. 

Bence, Türkiye'nin iki mühim meselesi var
dır : Biri, ekonomik konular; ikincisi de öğre
tim ve eğitim meseleleri. Ekonomik meşelerimiz, 
demokratik rejimin bir ayağını ve diğer öğretim 
meseleleri de ikinci ayağını teşkil etmektedir. 
Bunu böyle söylemekte de bir hata tasavvur 
edemiyorum. Bence, diğer meseleler bu iki me
sele karşısında talî meselelerdir. Bunların Mil
let, Hükümet ve Meclisler tarafından çök önem
le ele alınması gerektiği meydandadır. Ben, bu
rada ekonomik meselelerimize temas edecek de-

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Baskanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Hüseyin Öztürk, (Sivas), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
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ğilihi. Sadece, eğitim işlerimiz hakkında nâçiz 
fikirlerimi kısaca arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de 12 Mart 
muhtırasından evvel, vücuda gelen fecî hadise
ler birdenbire meydana çıkmış ve birdenbire 
yerden fışkırmış değillerdir. Bu olaylara sebebo-
lan eylemci kimseler, bunların teşvikçileri ne
den dolayı rejimin aleyhine, Anayasaya karşı 
başkaldırmışlar ve niçin bu kadar ağır, felâket
li olaylar meydana gelmiştir; bu önemli soruya 
karşılık vermenin kolay olacağına kanaatim 
yoktur. Ancak, bu olayları onların faal uzuv
larını inceleyecek olursak, görürüz ki, Türkiye'
mizde eğitim, demokratik nizamın ve sosyal 
adaletin gerektirdiği istikamette yürütülmemiş, 
aile, öğretmen ve öğrenci organizasyonuna önem 
verilmemiştir. Çocuklarımıza Cumhuriyet reji
mi doğrultusunda esaslı bilgi verilmediği; an
cak, buna karşı genç dimağların zehirli telâkki
ler ve inançlar altında bırakıldığı bir hakikat
tir. Kısaca, meydan boş bırakılmıştır ve meydan 
boş bırakıldığı için de facialar kendi kendine 
değil, ondan dolayı yürümüştür ve meydana gel
miştir. 

İlkokuldan başlayarak yüksek tahsilin sonu
na kadar çocuklarımızı sadece dersleriyle bırak
mış, bu başıboş hareketler beden eğitimine, fik
rî hayatın daha geniş milliyetçi ufuklara gide
bilmesini temin etmekten uzak kalmıştır. 

Arkadaşlarım; örneğin, her çeşit spor tesis
leri, bedava terbiyevî filmler gösteren sinemalar, 
çocuk tiyatroları, konferans salonları, yurt içi 
ve dışı toplu seyahatler, ders haricinde memle
ket hakkında geniş çapta bilgiler veren kitaplar 
ve mecmualardan istifade ettirilmek, çalışma 
yerleri temin etmek tedbirleri alınmamıştır. 

Arkadaşlarım, söz buraya gelmişken kendi
mize taallûk eden bir ciheti ifade etmek iste
rim : Üniversitede bulunduğumuz sıralarda bir 
inkılâp dersleri vardı ve bu dersi Recep Peker 
ve yanındaki arkadaşları okuturlardı. Çok isti
fade edilmiştir; Cumhuriyet nasıl kurulmuştur, 
Cumhuriyeti kuran kimlerdir, Cumhuriyetten 
maksat nedir ve Türkiye'nin esaslı bir şekilde 
kendine has rejimi ne olmalıdır; bu, uzun uzun, 
hattâ tartışmalı olarak konferanslar şeklinde 
sürdürülmüştür. İşte, biz onu güya bir eğlence 
kabilinden telâkki etmişizdir, en sonunda o ders
leri ortadan kaldırmışızdır. 
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Şimdi, 12 Marttan önceki hadiselere tabi ola
rak söylüyorum; çocuk, genç dersi dinlerken; 
karşısındaki hocanın ifade ettiği Atatürk mef
kuresi üzerindeki beyanlarına karşı, «Hocam 
hocam; o Atatürk'ü bırak da, sen bize "Stalin'-
den bahset» diye söylenen bir üniversitede ya
şanılmış, tedbirler alınmamış ve gençler, zihinle
ri yıkana yıkana ta 12 Marta kadar gelinmiştir. 

Kıymetli arkadaşlarım; bunların sorumlulu
ğunu, sadece Bakanlığın sürdürdüğü siyasete 
yüklemek mümkün değildir. Türkiye'nin, içten 
ve dıştan gelen büyük ideolojik taarruzlar, ey
lemler ve müthiş suçlar yüzünden Milletçe uğra
dığımız büyük felâketlerin nasıl aşılacağı ve na
sıl gidileceği bugün çok önemli bir konu olmak
la beraber, bundan sonra eğitim bakımından na
sıl bir metot takibedileceği ve uygulanacağı da 
o kadar önemli olaylardan birisidir. Bizce, eği
tim reformu bu esaslar üzerinden ele alınmalı
dır. Türkiye'de bu amaca ulaşabilmek için bütün 
kuvvetlerimizi bir araya toplamanın zamanı 
gelmiştir. En önemli mesele budur. Hep beraber, 
partileriyle, halkıyle, Hükümetiyle; yani tüm 
Türkiye bu derdin üzerine eğilmeye mecburdur. 

İstiklâl ve hürriyetimizin kurtarılması ve 
Milletimize musallat olan hunhar ellerin kırıl
ması için, bu beraberliğe lüzum ve zaruret var
dır. Cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, lâik, dev
rimci, gençler yetiştirmek için, var kuvvetimiz
le çalışmalıyız. Amacımız bu olmalıdır. Eğitim 
politikasını ve devrimlerini bu hedefe yöneltmek 
için her türlü idarî ve kanunî tedbirleri cesaret
le, milliyetçi duygular altında almaya mecburuz 
ve bunu vatan görevi telâkki ediyorum. 

Maalesef bugün, böyle ilmî ve metodik çalış- • 
malara sahip olamadığımızdan dolayı, ıstırabı
mı ifade etmek isterim. Bakanlık bünyesinde, 
idarede, üniversitede ve diğer bütün okullarda 
öğretmenler, profesörler, doçentler, asistanlar 
aşırı sağ ve sol düşüncelerden tecerrüt ederek 
memleketimizi Atatürkçü inkılâplar hedefine 
doğru yöneltmelidirler. Bu yöneltme olmadıkça, 
bunların tedbiri alınmadıkça, ne kaçlar kanun 
getirirsek getirelim, ne kadar teııkid yaparsak 
yapalım, eğitim meselelerimizi düzeye getirmiş 
olamayız. 

Kıymetli arkadaşlarım; beni lütfettiniz din
lediniz. Teşekkürlerimi sunarken, bütçenin Mil-
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li Eğitim Bakanlığına hayırlı ve memleketimize 
de uğurlu olmasını temenni ederim. 

Saygılarımla, (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Üçok. 
BAHRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın 
üyeleri; 

Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyine 
çıkarabilmenin başında hepimizin bildiği üzere 
eğitim sorunu gelmektedir. Bu da doğaldır ki, 
ilköğretimle ilk adımını atar. 

İlköğretimde, bugünkü durum geçen yıllara 
oranla kıvanç verici olmakla birlikte, hâlâ, okul
suz köylerimizin sayısı azımsanmayacak durum
dadır. Üçüncü Beş Yıllık Plânda millî eğitim 
için öngörülen ödenekler, her yıl miktarca arttı
ğı halde, oran olarak düşmektedir. Bu ise, artan 
nüfus ve personel sayısı karşısında millî eğitim 
sorunumuzun daha yıllarca mutlu bir çözüme 
kavuşturulamayacağı kanısını uyandırmaktadır. 
Bu politika, yatırımlara öncelik gerekçesiyle de 
savunulamaz. Çünkü, yatırımların en önemlisi, 
yatırımları gerçekleştirecek yatırım, millî eği
tim yatırımıdır. Halk eğitiminin de yardımcıla
rı olan ve bütün Devlet personeli içinde kentler
den gelip, sürekli olarak köylerde oturanlar, 
yalnız köy öğretmenleridir. 

Gezilerim sırasında köylü yurttaşların dilek
lerinin başında, öğretmenlerin derslerini aksat
madan okutmalarının sağlanması gerektiğini 
saptadım. Gerçekten de birçok yüksek dağ köy
leriyle, orman köylerinde öğretmenler çeşitli 
mazeretlerle her ayın beş, on gününü şehirde, 
geri kalanını da köyde, okulda görev başında 
geçirmektedir. Bunun kötü sonuçları, kuşkusuz, 
giderek yüksek öğrenime kadar yansımaktadır. 

Köy öğretmenlerine, hiç olmazsa okullarının 
yanında en ilkel gereksinmeleri karşılayan ko
nutlar yapılmalı, öğretmeni köye bağlayacak 
maddî, manevî koşullar sağlanmalıdır. Bu yolda 
girişimlerin başladığını memnunlukla öğrenmiş 
bulunuyoruz. Dileğimiz, bu işin ısrarla izlene
rek biran önce gerçekleşmesidir. Şimdi bu sağ
lanamadığı içindir ki, onbinlerce öğretmen se
verek atıldıkları kutsal mesleklerini bir yana 
iterek yabancı ülkelerde meslek şereflerini çiğ
nemek pahasına da olsa yaşamını sürdürebilmek 
için çalışmaya koşmaktadırlar. 

Ayrıca, okuma yazma oranını yüzde yüze 
yaklaştırmak için bir okuma yazma seferberli-

I ği ciddî olarak açılmalıdır. Diyanet İşleri bütçe
sinin konuşulduğu sırada söylediğim gibi, Diya
net örgütü de bu seferberliğe bütün gücü ile ka
tılmalıdır. Bu alanda Ordumuzun kendisine dü
şeni büyük bir feragatle yerine getirdiğini se
vinçle karşılamakta ve izlemekteyiz. Ancak Mil
lî Eğitim Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı 
ile daha sıkı bir işbirliğine giderek bu yoldaki 
çalışmalarını yoğunlaştırıp daha verimli bir ha
le getirebilir. 

I Ortaöğretimde bâzı derslerde büyük bir öğ
retmen açığının sürüp gitmesi, öğrenim prog-

I ramlarının amaç dışına taşması ve araç ve ge
reç noksanlığı gibi durumlara hâlâ bir çare bu
lunamaması, ömründe bir duvar haritası görme
den ve bunun için de Edirne'nin haritada yerini 
gösteremeyen, fakat bir yabancı ülkenin yılda 
kaç ton buğday ürettiğini bilen lise mezunlarına 
üniversite sıralarında sık sık raslanmasına yol 
açılmaktadır, örneğin, hukuk fakültesi birinci 
sınıfında sorulan «Edirne nerededir?» sorusuna, 
Dicle kenarında küçük bir kasaba, Doğu'da sı-

I nırda bir kasaba; «Kıbrıs nerededir?» sorusuna, 
İzmir Körfezinde küçük bir ada; Mustafa Reşit 
Paşa sorusuna, Kuzey'de isyan eden, devlet ku-

I ran bir adam, idam edilmiştir gibi karşılıklar 
verilebilmektedir. Bu biçim cevaplara daha yüz
lerce yüzlerce başka örnekler göstermek müm
kündür. 

Ortaöğretimdeki bu olumsuz sonucu sevindi-
I rici bir sonuca götürmek için, vakit geçirmeden 

öğretmen açığını kapamak, gerekli tedbirleri 
almak ve öğretmen olduktan sonra geçim sıkın
tısı çektiklerinden meslekleriyle ilgili kitapları 
satmalıp okuyamayan öğretmenlere zaman za
man kurslar açarak bilgilerini yenilemelerine 
yardımcı olmak şarttır. 

Ayrıca, mahrumiyet bölgelerinde kimi per
sonele tanınan ek ödenekler bu bölgelerdeki ce
fa çeken tüm öğretmenlere de tanınmalı ve öğ
retmen intibaklarında meydana gelmiş olan hak
sızlıkları, karşılıkları bu yolda çıkartılmış olan 
kanun gücündeki kararnamenin ışığı altında or
tadan kaldırmak için titizlikle çalışılmalıdır. 

Öğretmen açığını kapamanın bir ölçüde ça
resi de, askerliğini yapmamış olan ortaöğretim 
öğretmenlerinin ilkokul öğretmenleri gibi asker
liklerini okullarında yapmalarının kabul edil-

j mesi olabilir. Millî Savunma Bakanlığının bu 

40 — 



0. Senatosu B : 27 5 . 2 , 1973 0 : 2 

sorun üzerinde hassasiyetle durmakta olduğu-
ğunu memnunlukla haber almış bulunuyoruz. 

Her halde öğretmeni sağlanmadan yeni or
taokul ve lise açılmamalıdır. Zira, bu gibi öğret
mensiz okullarda birçok dersleri okumadan me
zun olan gençler, üniversite sınavlarında basarı 
sağlayamamakta ve ümitsizliğe düşmektedirler. 
Meslekî eğitimde sanayileşmekte olan Türkiye'
nin bu alandaki gereksinmesi iyice hesaplanıp, 
gözönünde tutularak, ortaöğretim çağındaki ço
cuklarımız istidatlarına göre meslekî öğretime 
yöneltilmelidir. 

Hükümetçe hazırlanıp Yüce Meclislere sunul
muş bulunan Millî Eğitim Temel Kanunu tasa
rısının 31 nci maddesinde pek yerinde olarak 
«tmam • hatip okulları, imamlık ve hatiplik gi
bi din hizmetlerinin yerine getirilmesi ile görev
li kimseleri yetiştirmek üzere, Milî Eğitim Ba
kanlığınca temel eğtime dayalı olarak ve yalnız 
erkek öğrenciler için açılmış ayrı meslek okulla
rıdır.» denilmiştir. Ancak, Millî Eğitim Komis
yonunda bu maddenin değiştirilerek imam - ha
tip okullarının din lisesi haline getirilmiş oldu
ğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Eğer ta
sarı bu biçimde kanunlaşırsa hem Tevhidi Tedri
sat Kanununa, hem de 12 Mart uyarısının Ana
yasanın öngördüğü reformları Atatürkçü bir gö
rüş ile ele alacak ve inkılâp kanunlarını uygu
layacak ilkeye de aykırı düşmektedir. Çünkü, 
Atatürk, dinsel eğitimi kaldırmış, yalnız Devle
tin imam -hatip okulu açabileceğini kabul ettir
mişti. 

Millî Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin lâik il
kelere saygılı ve Cumhuriyet devrimlerine içten 
bağlı ve ona gölge düşürmeyecek kişiler olarak 
yetiştirilmesini kanunlarla saptattırdığı halde, 
karşı devrimci bir anlayış ile kaleme alınmış ki
tap ve yazıları kendi bütçesinden paralar sarf 
ederek bastırmıştır ve halen bu kitaplar resmî 
yayınevi e rinde satılmakta ve bunların okutul
ması genelgelerle okullara salık verilmektedir. 
Bu yayınlardan örneğin, not tutarken mucizevî 
bir kolaylık sağladığı için Arap harflerinin lise
lerde öğretilmesinin şart olduğu devrimbazm 
devrim elden gidiyor yaygarasının hiç mi hiç 
ehemmiyeti olmadığı, Türkiye'de millî hâkimi
yetin 1923'te değil, 1908'de başladığı anlatıl
maktadır. Başka bir yayında, lâtiıı harflerinin 
kabulünün zararları ve Arap harflerinin ise 

Türk toplumunun yükselmesindeki faydaları be
lirtilmiştir. Türk toplumunun dünyadaki say
gıya değer yerini korumaya yarayan imtiyazsız, 
sınıfsız bir kitle oluşu yerine de, tam tersine, 
imtiyazlı sınıfların var olmasının, eski asalet un
vanlarının ihya edilmesinin Türkiye'nin yüksel
mesi için gerekli bulunduğu uzun uzun yazıl
maktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığı, kendi felsefesine 
ters düşmesi gereken böyle yayınlar yerine, ya
rıda bıraktığı Batı ve Doğu klâsiklerinin çeviri
lerini tamamlamış olsaydı, olanaklarını bu yolda 
harcasaydı kanımca büyük bir hizmet görmüş 
olurdu; ama bu yapılmamış, Türk ve İslâm tari
hi kaynaklarının yayımı bile yarıda kesilmiştir. 

Kanımızca Türkiye'yi, Türk gençliğini, Ata
türk devrinin kahramanlık, birlik ve beraberlik 
ruhundan koparıp, aşırı uçlara doğru çekip gö
türmek isteyenlere karşı izlenecek en doğru 
yol, millî ülkü ve bütünlüğün mimarları olan 
öğretmen kadrosunun Atatürk'ü ve devrimleri
ni kavratma konusunda özgür, hattâ pervasız 
kalabilmekle mümkündür. 

Üniversitelere gelince; 15 yıldan beri her yıl 
liseyi bitiren onbinlerce genç yer olmadığı, üni
versite ve yüksek okullarımız ihtiyaçları karşı
layamadığı için ellerindeki lise diplomalarıyle 
ortada kalmaktadırlar ve 15 yıldır gelmiş, geç
miş iktidarlar gençleri ümitsizliğe, asî olmaya 
yönelten bu hazin duruma bir çare, geçerli bir 
çare bulamamışlardır. Sorunu çözmek için orta
öğretimdeki belirttiğimiz çıkmazı giderek derin
leştiren yol tutulmuş, öğretmensiz ortaokul ve 
lise açıldığı gibi, öğretim üyesiz üniversiteler, 
yüksek okullar kurulmaya başlanmıştır. Bu işin 
çözüm yolu 15 - 20 yıl öncesinden Millî Eğitim 
Bakanlığı emrinde ve kadrosunda olmak üzere 
mevcut üniversitelerimize öğretim üyesi yetiş
tirmek için bolsayıda asistanlar vermekle bulu
nabilirdi. 

BAŞKAN — Sayın Üç ok, bir dakikanız var. 
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Efendim, 

biraz müsamahanızı istirham edeceğim ve çabuk 
bitireceğim. 

BAŞKAN — Buyurunuz bir dakikanız daha 
var, devam ediniz. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bu asistan
lar doçent olunca, Millî Eğitim Bakanlığı önce
den hazırlanmış bir plâna göre yeni açacağı fa-
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külte ve yüksek okullara akademik kariyerden 
yetişmiş bu doçentleri Bakanlık kadrosunda bu
lundukları ve mecburî hizmetleri olduğu için is
tediği yere rahatça atayabilecekti. Önce üniver
sitelerden gelmiş bir öneriye uyularak şimdi ro
tasyon sistemi ile bu işin halledilmesi, hazırlan
makta olan yeni Üniversiteler Kanununda öngö
rülmüş bulunmaktadır. Ancak söylediğimiz ba
kanlık kadrosunda asistanlardan doçent yetişti-
rilmedikçe, bu sorun yine çözümlenemeyecektir. 
Çünkü; bir iki fakültenin bir iki kürsüsünde gö
rülen öğretim üyesi şişkinliği dışında, hâlâ eski 
üniversitelerimizde bile öğretim üyesi sıkıntısı çe
kilmektedir. Gerektiği biçimde öğretim üyesi ye
tiştirilmesi için akademik kariyerin cazip bir ha
le getirilmesi gerekir. Halbuki üniversitelerin 
personel kanunu çıkmamıştır. 1972 yılında kabul 
edilen bir kanun ile üniversite öğretim üyeleri 
ve yardımcılarına tanınan avanslar da, kanun 
emrettiği halde 1972 bütçe yılı içinde ödenmek 
gerekirken, bu bütçe yılının sonuna yaklaştı
ğımız bu günlere değin bu avansların henüz ya
rısı ödenmemiştir ve ödeneceğe de benzememek
tedir. 

Öte yandan, kaliteli asistan bulmak çok güç 
olduğu halde yeni hazırlanmakta olan Üniver
siteler Kanununda yalnız doktor unvanını elde 
etmiş olanların asistan olabilecekleri yolunda bir 
hükmün mevcudolduğuıııı hayretle öğrenmiş bu
lunuyoruz. Yeni kanun ile cazip olmaktan büs
bütün çıkarılacak olan akademik kariyere yal
nız doktor asistanlar girebilirlerse bu hem fırsat 
eşitliğini önleyecek, hem de doktora yapacakla
rı süre içinde hayatlarını kazanmak zorunda 
olan pek çok değerli gericin akademik kariyere 
iltifat etmeyerek başka yerlerde kendilerine iş 
aramayı tercih etmek sonucunu doğuracaktır 
ve böylece mevcut üniversitelerde bile bir öğre
tim üyesi sıkıntısı başlayacaktır. 

Yine yeni hazırlanmakta olan kanunla do
laylı yollardan özerkliğin kaldırılmakta oldu
ğunu görmekteyiz. Özerk olmayan öğretim üyesi 
bilimsel çalışmalarda bulunamaz. Özerk olma
yan bilim adamı sık sık değişen değişik tutum
daki iktidarlara ayak uydurmak zorunda kalır. 
12 Marttan önceki olayların bütün suçu özerkli
ğe yükletilmek! edir. Halbuki bu olayların bü
yük kısmı özerk olmayan ve doğrudan doğruya 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bulunan kuru

luşlarda görülmüştür. Hattâ bu olaylara karı
şanların büyük kısmı üniversite görevlileri ara
sında değil, Devletin başka öğütleri mensupları 
arasındadırlar. Giderek üniversitelerde eylemle
re karışmış görevliler, henüz öğretim üyeliği sı
fatını kazanmamış bir avuç kişiyi geçmemekte
dir. Kaldı ki, bu olaylara karışan gençlerin ol
dukça önemli bir bölümü sosyal bilimlerin oku
tulduğu fakültelerden değil, teknik üniversite
lerden veya tıp ve fen gibi derslerin okutulduğu 
fakültelerden çıkmıştır; yani bir betonarme, bir 
hijiyen, anatomi ve botanik profesörünün der
sinde öğrencilerini zehirlediği nasıl iddia edile
bilir? Kaldı ki, sosyal bilimler okutulan kürsü
lerde bile o tutumdaki öğrencilerin derse girdik
leri hemen hemen görülmemiştir. Sözünü ettiği
miz fakültelerdeki öğrenci hareketlerinin çoğu 
da esasen doğrudan doğruya öğretim üyelerini 
hedef almış bulunmaktaydı. 

Bütün bu söylediklerimiz gözönünde tutula
rak yeni hazırlanmakta olan Üniversiteler Ka
nununda sonradan düzeltilmesi büyük güçlükler 
gösterecek yanlışlıklara düşülmemesi en içten 
temennimizdir. Çünkü, Anayasa Mahkemesinin 
23 Ocak 1973 tarih ve 14426 sayılı Resmî Gaze
tede yayınlanan üniversite özerkliği ile ilgili ka
rarı açıkça göstermektedir ki, Üniversiteler Ka
nunu tasarısı ve Millî Eğitim Temel İlkeler Ka
nunu tasarısı ilgili komisyonda kabul edildiği 
biçimde çıkarsa, yukarda bahsettiğimiz karar 
emsal teşkil edecek ve Anayasa Mahkemesi ta
rafından iptal edilecektir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam. 
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Sözlerimi 

bitirirken 1973 yılı Millî Eğitim Bütçesinin Ulu
sumuz ve Millî Eğitim Bakanlığı mensupları için 
hayırlı olmasını temenni eder, Yüce Senatoyu 
derin saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turgut Cebe? Yoklar. 
Sayın Ahmet Yıldız, buyurun. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler;; 
Ben, üniversitenin toplumdaki yeri ve görev

lerine ilişkin olmak üzere kısaca görüşlerimi su
nacağım. 

Üniversite, yüce bir kurum olarak yetenekli 
insan gücü yetiştirmek ve bilim yapmadan başka, 
politikaya ışık tutmak ve toplumsal oluşuma 
yön vermekle yükümlüdür. Bu görevleri en iyi 



O. Senatosu B : 27 5 . 2 . 1973 O : 2 

yapabilmesi için her türlü politik karışıma kar
şı korunması, kısaca özerk olması gerekir. Son 
iki yıldır üniversiteden gelmiş politikacılar baş
ta olmak üzere, üniversite özerkliğine düşman 
olanlar yoğun bir çaba içinde görünmektedirler. 
Bu özerkliğe karşı olanlar şaşırtıcı gerekçeler 
türettikleri gibi, yıkarken de yapıyor rolünde 
görünmek çabasındadırlar. «Özerkliği biz koru
yoruz, bundan sonra daha özerk olacak üniver
site» diyebiliyorlar. Üniversitelerimiz de bu sal
dırı karşısında uzunca bir süre çekingen bir sus
kunluğa bürünmüşlerdir. Hattâ bir rektör, «Biz 
özerkliğe lâyık değiliz, başımızda bir buyurucu 
bulunmalı, yoksa biz üniversiteleri yönetenleyiz» 
diye gelirken, birdenbire üniversiteleri siyasal 
iktidarın etkisine sokan, iktidarın istediği bi
çimde öğretim yapmayan üyeleri kollarından 
tutup atma yolunu açan, anlamı ve kapsamı 
belirsiz suçlar türeterek, iktidarın hoşuna gitme
yenleri tasfiye olanağını veren ve yoksula da 
üniversite kapısını kapayan hükümleri bile az 
bulduğunu belirtiyor. Bunlar da yetmez daha 
çok hüküm isterim, diyor. 

Önce, özerkliğe karşı çıkanlar kimlerdir ve 
gerekçeleri nelerdir? 

Arkadaşlarım; bilimin ışığından korkanlar, 
yaptıklarının ve siyasal felsefelerinin bilimsel 
eleştirilere dayanaksız, çağ dışı olduğunu bilen
ler, toplumun bilimsel verilere göre yeğlemlerini 
(tercihlerini) yapması halinde, felsefelerinin 
hiçbir değeri olmadığının meydana çıkmasından 
korkanlar ve kafa gücüne karşı sopayı kullan
mak isteyenler karmasıdır; özerkliğe karşı çı
kanlar bunlardır. 

Bunların gerekçeleri de, üniversitenin özerk
liği iyi kullanamadığı, anarşik olaylara yataklık 
ettiği ve politikaya karıştığı. Önce anarşik olay
ların suçlusunu üniversite özerkliği olarak gös
terme, dayanıksız savma değinmek istiyorum. 

Arkadaşlarım; üç. - beş çocukla başa çıkama
yan, «Devlet yok» dedirten, Devlet gücünü kul
lanmada inanılmaz bir beceriksizlik gösteren, 
aşırıları birbirine kırdırma politikası güden ve 
Bakanının karşısına gelen bir anarşistin alayla
rına hedef olan ve bir tutumu ile tüm aşırılara 
meydanı boş bırakan, herkesin yaptığı yanında 
kalır, haydi meydan boştur diyen bir tutum, el
bette anarşi yaratır. Üniversite özerkliği değil, 
bu tutumdur anarşiyi yaratan. 

Sayın Üçok'un belirttiği gibi, özerk olmayan, 
hattâ lise, eğitim enstitülerinde olayları, gör
dük. Onlar özerk miydi? 

Arkadaşlarım; üniversite politika yapıyor
muş suçlaması da önemlidir. Parti yarışmalarına 
yan tutmadan, iktidar eylemlerini eleştirmek, 
toplumsal sorunlara çözümler aramak ve uygu
lanmakta olanları bilimin ışığında değerlendir
mek, üniversitenin görevidir, yasası da böyle em
rediyor. Üniversite bütün bunlara dokunmasın 
da, kuruluş yasasına ters mi düşsün? Bunu yap
mayan üniversite ancak medrese durumuna dü
şer. Ben medrese değil, üniversite isteyenlerden 
biriyim. 

Şu dünyadaki üniversiteler medrese gibi de
ğil ; iktidarın hoşlanmadığı işlerden kaçan, ha
fız yetiştiren okullar gibi olmadığını görüyoruz. 
Özerkliği iyi kullanamıyorlarmış. Peki, onlar 
özerkliği kullanamıyor da, iktidarın etkisine on
ları verirsek daha mı iyi bir sonuç alacağız? He
le üniversitenin kapısına uğramayan, ya da yıl
larca başı döne döne sonunda soluğu politikada 
almışların, ulusal iradenin gölgesinde bu bilim 
kurumlarına yön verir pozda olmaları daha mı 
olumlu sonuç yaratacak"? Özerklerin ve ondan 
olumlu yönde yararlanmasının yollarını dünya 
bulmuş. Amerika'yı yeniden keşfetmek zorunlu-
ğu yoktur; ama her halde özerkliği kısıtlayan 
ya da yok eden her çözüm, özerkliğin iyi kulla
nılmasından bile daha kötü sonuçlar yaratır. 

Ağrıyan gözü çıkarmak değildir yapılacak 
iş, tedavidir elbette. Bilimini henüz yapamaımış 
bir toplum olarak Türkiye, çok şey beklediği 
üniversitelemizde, belirttiğim tutum karşısında 
görevlerini yapmış sayılamazlar. Politikacılar 
saldırıyormuş, bahane arıyorlarmış, ya da şun
dan bundan yana çıkıyorsunuz diye bizi suçlu-
yorlarmış gibi özürler. Üniversitelerimizin sus
kunluğuna özür olamaz, önce üniversite ken
di durumunu ve haklarının savaşını vermek 
zorundadır. 

Son günlerde üniversitelerimizin seslerini 
duyurmaya başlamalarını olumlu bir davranış 
saymaktayım; fakat bu ela yetmez. Daha etkin 
ve çözümler gösterecek sesini duyurmalıdır. 
Üniversitenin politikanın içine girip, parti ya
rışmalarına katılması ne kadar sakıncalı ise, 
politika dışından ona ışık tutmaması ve kendi 
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haklarına sahip çıkmaması ondan da daha sa
kıncalıdır. 

Üniversite hiç bir şeye karışmadan bir kena
ra çekilirse, toplumsal gidiş bir kör döğüşüne 
döner. Bugün olan biraz da odur. Bu yüzden 
birtakım kimseler bilimle alay edercesine, kav
ramları bu kürsüden dahi yorumladıklarını gö
rüyoruz. Dünyada resmî belgelerde düşün suçu
nun ne olduğu kesin belirirken, bakıyorsunuz 
birisi çıkıyor tüm tersi konuşuyor. Ona «yan
lış söylüyorsun» diyecek yer, elbette üniversite
dir. 

Hele üniversiteyi susturup, iktidarın eğili
mine fetva veren ve onun istediği biçimde eği
tim yapar duruma düşürmenin sakıncaları çok 
büyüktür. Aslında, bu yüce bilim kurumları po
litikasının ya da kimi güçlerin hatırı için susa-
mazlar. 'Susma hakları yoktur. Tüm ulusun pa-
ralarıyle yaşayan bu kurumlar, kendilerini yal
nız ulusa, borçlu saymalıdırlar. Hele, susmanın 
ötesinde birbirinin aleyhinde yaptıkları da as
la yakıştıramıyorum. 

Arkadaşlarım; geçmiş dönemlerde olumsuz
luklara, iktidar baskılarına karşı övgüye değer 
tutumları ile, toplumun saygısını kazanan üni

versite yöneticilerinden örnek alınmalıdır. Daha 
çok partili döneme geçmediğimiz bir dönemde, 
Başbakanın karşısında bir üniversite rektörü
nün, «Hayır özerkliğe aykırıdır sizin dediğiniz, 
ben bunları yapmam, yaptırmak istiyorsanız 
başkası olur.» diyebiliyordu. Demokrat Parti 
döneminde üniversitelerin özerkliğini korumak 
çabalarını takdirle izledik. Millî Birlik Komi
tesi zamanında, ihtilâl döneminde çoğunlukla 
doğru olduğu kabul edilen tasarruflarına karşı, 
bütün üniversite rektörlerinin çekilme davranı
şını, biz o zaman takdir ettik. Topladık ve ko
nuştuk. Şimdi, ne oldu bu üniversitelere? Bü
tün bu suskunluğa bürünmüşler. 

Sayın üniversite temsilcilerinin beni bağış
lamalarını rica ediyorum. Üniversitelerimizden 
beklediklerimi daha iyi yapmaları ve Anaya
samızı tersine çevirmek isteyenlere karşı tepki 
göstermeleri için bunları söylüyorum. Tutulan 
yolun ileride yaratacağı sakıncaları, bilimsel 
verilere dayanarak topluma anlatmaları, sakın
calı yola gidilmemesi için söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız bir dakikanız var. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Tamam 
efendim. 

Türk ve Müslüman toplumu olarak Türkler, 
öğretmene, bilime en üstün değeri veregelmâş-
lerdir. «Bana bir kelime öğretenin kuluyum» 
diyecek bir din, Fatih ve Atatürk'ün bilime 
verdiği bu değere inanmış bir kimse olarak, 
bundan sapmaya karşı ve üniversitenin toplum
sal oluşuma olumlu katkısını önleyecek davra
nışlara karşı, üniversitelerden bundan önceki 
dönemlerdeki olumlu tepkilerini beklediğimi arz 
eder, beni bağışlamaları ricasiyle Millî Eğitim 
Bakanlığı bütçesinin memleket için ve eğitimi
miz için hayırlı olması dileğiyle saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/737; Cumhuriyet Senatosu 1/135) (S. 
Sayısı : 179) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı açık oylarınıza sunulmuştur. 

1. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/734; Cumhuriyet Senatosu 1/124) (S. Sayısı : 
167) (Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1973) (Devam) 

A) MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Gruplar adına dört ve şahısları 
adına altı sayın üye konuşmuşlardır, 14 sayın 
üye söz almış bulunmaktadır. 

Yeterlik önergesini okutacağım. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ye
terlik önergesinin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde mi? Yeter
lik önergesini okuyacağım, sırada Sayın Dikeç-
ligil var... 

NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Soruları
mız da var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru hakları saklıdır. Bugün 
yüklü iki bütçemiz daha vardır, Sanayi ve Ta
rım Bakanlığı bütçeleri, bunları -da nazarı dik
kate almak üzere yeterlik önergesini okutuyo
rum. Kabul edilirse Sayın Millî Eğitim Bakanı 
konuşacak. 
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Sayın Başkanlığa 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesindeki müzake
relerin yeterliğini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bitlis 

Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik aleyhinde Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, çok kıymetli arkadaşlarım; 
Millî Eğitim ve üniversitelerimizle ilgili bir 

müzakerenin grup sözcülerine bir saate yakın 
bir süre tanınarak konuşma yapılmasına muka
bil, şahıslan adına konuşan arkadaşlara bu iki 
büyük bütçenin yan yana görüşüldüğü bir mü
zakerede ancak 10 dakika bir süre tanınmıştır. 
l'Ö dakika içersinde şahsî görüşlerini söylemek 
isteyen arkadaşlann ne kadar güçlük çektikle
ri de ortadadır. Niçin grup sözcüleri bir inişli 
fazla görüşebiliyor da, şahıslan adma görüşen 
arkadaşlar iki bütçe görüşüldüğü halde, onlara 
böyle bir hak tanınmıyor, burası ayrı. 

Ayrıca, ben de söz almıştım ve 4 ncü olarak 
bana sıra verilmişti ve bugün sabahta Parlâ
mentoya ilk gelen üyeyim; yani sabah geldim 
yerime oturdum, saat 12,45'e kadar verimdey
dim!, hiç kalkmadım. Kalkmak mecburiyetini. 
hissettim, geldim sıram geçmiş. 

Şimdi arkadaşlar; işin garip tarafı bu yeter
lik önergeleri de âdeta bir baskıdan çıkmış gibi. 
Önergeyi verenler dahi buluıımıadığı halde, öner
ge nasıl veriliyor, ne zaman veriliyor, altı kişi
nin ne zaman konuştuğu tespit ediliyor orasını 
da bilmiyorum. 

Arkadaşlarım; çok rica edeceğim, böyle for
maliteler içersinde bol bol çıkıp konuşan arka
daşlardan da değiliz; iki üç tane arkadaşın şu
rada konuşmasını önlemek için, tüzüğün verdi
ği imkânları kullanmak belki haklı olabilir; 
ama bence eğer üç saat dört saat oturduğu yer
den kalkmayan bir arkadaşa 10 dakikayı çok 
gören Başkanlık Divanı vicdanen üzülecektir1 

gibi geliyor. 
Müsaade ederseniz konuşma imkânına salıi-

bolalım. Sahibolalım ki, bâzı' arkadaşların ileri 
geri konuşmaları olmuştur, kendilerince haklı 
olabilirler, ama mukabil fikir serdetmek iste
yen arkadaşlarda burada söz söylemek ve fikir
lerini ifade etmek imkânına sahibolsunlar. 

Onun için önergenin aleyhinde oy kullanıl
masını istirham ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi okundu, aley
hinde Sayın Ege konuştu, yeterlik önergesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Yeterlik önergesi kabul edilme
miştir. 

Sayın Dikeçligil, buyurun. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarımı; 

Ben de Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi üze
rinde bir iki konunun üzerinde durmak istiyo
rum. 

Arkadaşlarımı zevkle dinledim; fakat Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesinde, Türkiye'de hiç. bir 
say olmamış gibi konuşan arkadaşlarıma da şa
hit oldum ve bundan şahsen üzüntü duydum. 
Sehebine gelince; biz hadiseleri iyice tahlil et
mediğimiz takdirde, olanlarla olmayanları bir
birinden ayırmadığımız takdirde, elbette mem
leket meselelerini tam mânasıyle halletmemize 
imkân ve ihtimal yoktur. 

Madem ki, bir millettin kalkınmasında ba-Ş 
rolü oynayacak olan insandır, eğer bir milletin 
insanı mükemmelse, kalikmıma mükemmeldir. 
Çünkü, her şeyi yapan insandır. Eğer, o mille
tin insanı tam mânasıyle çağın şartlarına uy
gun değilse istediğiniz kadar maddî imkânlar 
sağlayınız, tatbiik eden insanlar okluğu için 
ımümikün değildir. Nitdkiım yükselen milletleri 
tarih boyunca tetiklik ettiğiimiz zsaman görürüz 
ki, eğer milletlerde millî şuur varsa, ahenk var
sa, birlik varsa, kültür seviyesi üstün i»e ve bi
lim adamları hakikaten idare edenlere rehber 
olabiliyorsa o millet yükselmiştir. Aksi beyhu
dedir. 

Bu bakıınıdan ben şahsen üzülüyorum. Çün
kü, Millî Eğitim Bakanlığı hastadır. Nesil has
ta, Hadiseler olmuş, nesil başka taraflardan ça
lınmış. Kuvvai Millîye ruhunun evlâtları olan 
insanlar ve dedeleri bir cephede her ocaktan 
şehit veren bu milletin evlâtları başka bir ide
olojinin sahibi olmuş. Kiım bunu meydana ge
tiren? Kiın yapmış bunu8? Kendiliğinden mi 

.meydana g'elmiş? Elbette bunda idare edenlerin 
de kabahati vardır. Bu meselelerin üzerine has
sasiyetle eğilmeyenlerin de kabahati vardır. 
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Sevgili bir arkadaşımız çıktı, komünist faa- I 
liyetinde olanların listesini okudu. Peki, Devle
tti idare eden, Hükümeti yöneten insanlar bura
da uyudu mu? Niçin onları vazifeden almadı, 
çelişmedi de Milletin çocuklarının zehirlenmesi
ne sebebiyet verdi? Bunu konuşurken kendi 
kendine sormalı. Çünkü, kendisinin bulunduğu 
bir zamanda partisi iktidarda bulunabiliyordu. 

Yine bir arkadaşımızı dinledik, hiç. bir şey 
yokmuş gibi konuşmada bulundu. Hâlâ olan 
hadiseleri küllemetk istedi. Bu siyasî polemik
lerden vazgeeıınek mecburiyetindeyiz. Çünkü, 
Millî Eğitimi Bakanlığının hiç bir zaman için 
siyasî diyete tahammülü yktur. Polemiklere de 
tahammülü yoktur. Burada böyle konuştuğu
muz takdirde, durulacak Türkiye'yi biz bilâkis 
bulandırmaya doğru gideriz ve bulandırırız. 

Maalesef yine şahit oluruz, arkadaşlarımız 
gayet hüsnüniyetli. Ben burada defalarca söy
ledim. «Türkiye maarifinde kast sistemi var
dır» eledim. Çünkü bir kısım parası olanlar li
seyi okuyup bitirdikten sonra üniversiteye gi
der, meslek okullarında okuyanlar üniversiteye 
gidemez. Bunun çok müdafaasını yaptım. Kabi
liyetlerin sivrilmesine müsaade etmemiş oluruz. I 
Meselâ sanat enstitüsünü bitiren bir genç saha
sında üniversiteye gid etmez. Ben yapı sanat ens
titüsünde heykeltraş insan gördüm, akademiye 
gidemiyor, gidemez. ' J 

Bir sayın arkadaşım çıktı (darılmasın ya) 
bir kısım meslek okulları üniversiteye giderken, 
bir kısmının gitmemesini söyledi. Bunda, içgü
düde bir kapalılık olsa gerek. Bir kanun çıka
racaksınız, meslek okullarının bir kıs/mm üni
versiteye göndereceksin, «İmam hatip okulu, 
sen dur» diyeceksin. Onlar köle mi? Bu memle
ketin evlâdı değil mi? Onların neyini gördü
nüz, rica ederim, ne yaptı? Bu memleketin ma
nen, Maddeten evlâtları İstiklâl Mücadelesinin 
kazanılmasına hizmet etmediler mi? O hakle 
Millî Eğitimde konuşunken İlişlerimizden uzak 
tutmalıyız. 

Bunu belirttikten sonra, ben dış ülkelerde 
okuyan gençlerimizin üzerinde duracağımı. Mil- j 
lî Eğitim Bakanlığının bir yayını oklu. Bu ya- ( 
ymı izledim. Millî Eğitim Bakanlığı Plânlama 
ve Araştırma Koordinasyon Dairesi «Okullar 
Rehberi» diye bir kitap çıkardı. Bu rehbere bak
tım. Bu rehbere göre dışarıda özel öğrenci, ya- | 
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ni kendi kesesesinden okuyan, üniversite tah
sili gören 10 192 öğrencimiz var. Buna mukabil 
ide resmî olarak okuyan 1 425 talebe var. Top
lam olarak 11 617 talebemiz dışarıda okuyor. 

Zamanıım müsait olmadığı için, dışarı mem
leketlerde okuyan talebelerin, memleketlere gö
re ayırımını yapmama imkân yok. Şu memle
kette şu kadar, bu memlcfkette bu kadar şeklin
de ayrı ayrı detaylarına inmeyeceğim. Meselâ; 
Almanya'da özel olarak okuyan 4 982, resmî 
olarak okuyan 252, kurumlarca okutulan 126 
talebe var. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki, 

Almanya'da- bu kadar öğrenci okuyor. Bunla
rın kontrolü için bir talebe müfettiş var. Bel-
kide yanında bir kâtibi var. Bunlar nasıl kont
rol edilebilir? Tahmin ediyorum bâzı rektörler 
burada. Ben 1963 yılında Bütçe Karma Komis
yonunda ortaya bir fikir atmıştım. Türkiyemk-
de üniversiteler gelişti. İnsanların da karakte
rinin teşeikkül etmesi lâzım, bir ülkeye gönde
rimken. İnsanların iyi. denenim esi lâzımı, ne ge
tirecek:, ne götürecek diye. O hakle üniversite 
mezunlarını mı gönderelim, lise mezunlarını mı? 

BAŞKAN —• Sayın Dikeçligil, cümlenizi ta
mamlayınız. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Mü
saade ederseniz, 1 dakika da bana müsamahıa 
ederseniz marnının kalırım Sa.ym Başkan. Be
nim zamanım ne çabuk bitti Sayın Başkan? 

BAŞKAN — İnsanlar öyledir. Kendileri ko
nuştuğu zaman, zaman çabuk biter. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Peki 
B>aşkan, âdil okluğunuza kaniim. Zaten sizin 
Başkanlığınız sırasında da konuşmaktan zevk 
alıyorum. 

Şimdi, iş böyle olunca; demek ki, bir kont
rol cihazı yoık. Özel okuyan gençler kesesinden 
okuyor. Bu husus arkadaşlarımızın üzerinde du
racağı gayet mühim bir mesele. Bizim de üze
rinde duracağımız mesele. Meselâ, öyle ki bu 
gençler burada üniversite ihtihanmı kazanamı
yorlar, Avrupa'ya gidiyorlar, Avrupa üniversi
telerinde okuyorlar. Nasıl olur bu? Bu, çok dö
viz yiyiyor. Hattâ, 4 - 5 sene kalıyor, başka üni
versiteler gidiyor, yer değiştiriyor. Tamamen 
bir kontrolsüzlük. Sayın Erim Avrupa'ya gitti
ği vakit, Milletin kesesinden akuyanlar bir Baş-
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bakana karşı gelebiliyor. Bunlar memlekete 
gelse ne olacak? 

O hakle Millî Eğitim Bakanlığı bnnıın üze
rinde hassasiyetle durmalı, çok durmalı. Dur
muyor malesef, durulmamıştır mal esef. Açıkça 
söyleyeyim. Niçin Türkiye'nin üniversiteleri 
varken, burada okumadan lise mezununu gön-
derebiliyoruz ? Niçin beğenmiyoruz? Bizim dok
torlarımızı, mühendislerimizi Avrupa çekmiyor 
mu? Demek ki, kabiliyetli insanları -yetiştirebi
liyoruz biz. Şu hakle döviz tasarrufundan sonra 
kabiliyetli insanlar sivrilmeli ve kabiliyetleri 
belirtmeli, onlar hakkında fiş tutulmalı, üniver
sitelerde hassasiyetle «Kim ilim adamı olur» 
demeli, incelenmeli. Üniversitelerle teşriki me
sai etmeli, üniversite mezunlarını Avrupa'ya 
göndermeliyiz biz. Bumun üzerinde hassasiyetle 
durmalıyız. 

Maalesef Japonya 1860'da bu ke başlatmış. 

BAŞKAN —• Pek uzaklara gittiniz, Japon
ya'ya kadar Sayın Dikeeligil. 

HÜSNÜ D İ K E Ç L İ C T İ L (Devnmla) — Bitiri
yorum Sayın Başkan, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Bitirin. 
HÜSNÜ PİKEÇLİGİL (Devamla) — 1889 

tarihinden bu yana Japonya'nın aldığı mesafe 
meydanda, Türkiye'nin aldığı mesafe meydan
da. Sayın Başkan sen dahi bunu kabul etmeli
sin. Elbettelki Millî Eğitim Bakanlığı bu mesele 
üzerinde dursun. 

Saygılarımla. («Bravo» sesleri, alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Dener i . Yok. Sayın Kal-

paıkhoğlu?.. Yok. Sayın Ege?.. Bir dakika Sa
yın Ege. Sizden başka konuşacak kimse yok. 
Binaenaleyh, Sayın Bakana söz vereyim, son 
söz sizin olsun olmaz mı?.. 

İSKENDEN CENAP EGE (Aydın) — Olur. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı buyuru-
'iıuz. Konulmalar bitmiştir, Sayın Ege son söz 
sizin. 

•Sayın Bakan sorular da dahil müddetiniz 
1,5 saattir. Şüphesiz ki, daha önce bit inmeniz 
çok münasip olacaktır. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri ; 

1973 malî yılı Bütçesi dolayısiyle Sayın Cutm-
lıuriyet Senatosu üyelerinin grupları ve şahıs-

I lan adına yaptıkları konuşmalarla, millî eğitim 
'meselelerimiz üzerinde gösterdikleri hassasiyeti 
şükranla karşılıyorum. 

Bu konuşmaların aynı zamanda Yüce Mec
lislerin incelemesinde bulunan Millî Eğitim Te
mel Kanunu ile Üniversiteler Kanunu tasarıla
rının geliştirilmesine de büyük ölçüde katkıda 
bulunacağına inanıyorum. 

Sayın Başikan, sayın üyelerce serdedilen ge
nel nitelikteki mütalâalar karşısında belirli ko
nulardaki teklif ve temennilerin cevaplandırıl
masına geçımeiden önce ben de, millî eğitimimi
zin Cumhuriyetimizin 50 nel yılındaki tablosu
nu genel çizgileriyle huzurunuzla kısaca arz et
mekte fayda görüyorum. 

Gerek Hükümet, gerek Yüce Meclisler ola
rak yoğunlaştırılan köklü yenliden düzenleme 
faaliyetleriyle, içinde bulunduğumuz Cumhuri
yetimizin 50 nci yılının, millî eğitim alanında is
tisnai bir hız ve hamle yılı olduğunu müsaade
nizle ifade etmek isterim. 

Hemen belirtmeliyim ki, kısa zamanda bu
günkü sonuçlara ulaşmalınızda Cumhuriyetin 
ilânından beri görev alan Meclislerimizin ve 
Cumhuriyet Hükümetlerinin millî eğitim mese
lelerine atfettikleri önemin büyük rolü olmuş
tur. Millî eğitim fert ve toplum olarak kalkın
manın en etkili aracıdır. Bu itibarla fert ve 
toplum ihtiyaçları değiştikçe, millî eğitim sis
teminin de devamlı olarak gelişmesi ve değiş-
ıni'csi tabiîdir. Nitekim, Cumhuriyet tarihî bo-

I ynnea Tüıkiye'ııin maddî ve mânevi çehresi de
ğiştikçe toplumumuzun eğitimden istekleri art
mış, değişmiş, ceşitleimiş ve millî eğitim siste
mimiz bu istekleri karşılayabilmek için yerine 
ve zamanına göre önemli değişikliklere uğra-

I imıştır. 
Son devir, millî eğitim tarihimiz bunun çok 

sayıda kanıtlarıyla doludur. Cumhuriyet boyun
ca millî eğitimimizle ilgili olarak 250yi aşan 
sayıda kanun çıkarılmış olması, zaman içinde 
beliren ihtiyaçları karşılamak üzere alınan ted
birleri belirtmek için yeterlidir. 

Millî eğitiım faaliyetlerimiz tarihi görünüm 
içinde ve Türkiye'nin irmikân ve şartları dikka
te alınarak gözden geçirildiği takdirde ekle 
edilen sonuçların önemi daha iyi anlaşılır. 

Hemen ifade edeyim ki, Atatürk'ün «Mual-
j. limler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Millet-
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leri kurtaranlar yalnız ve anc-ak muallimlerdir» 
sözlerinde ifadesini bulan millî eğ-itim ülküsü 
ve hizmet aşıkı ile yetişerek yurdun dört buca
ğına dağılan Türk öğretmeni, yurdumuzun hızla 
ilerlemesinde ve bugünkü seviyeye ulaşmasında 
birinci derecede rol oynamıştır. 

Yurdumuzda nüfusun hızla artması, yerleş
mesinin çok dağınık, yerleşme birimlerinin çok 
küçük, coğrafî şartların çok güç, buna karşılık 
eğitime ayrılabilen malî kaynakların çok sınırlı 
bulunması gibi elverişsiz şartlara rağmen, 1928' 
de yeni Türk harflerinin kahulü ile çok düşük 
olan okuma - yazma oranı bugün % 55'e yük
selmiş. Okullaşma oranları ilkokul çağında 
c/c 88,6'ya, birinci devre orta öğretimde % 35'e. 
ikinci devre orta öğretimde % 18'e, yüksek öğ
retimde de % 6,8'e ulaşmıştır. 

1961 Anayasasının kabulü ile girilen plânlı 
dönemde tespit edilen kalkınma hedeflerine ula
şılabilmesi için eğitim, üretim, insangücü sis
temleri arasında denge kurulması, ekonomik, 
sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerinin bir bü
tünlük içinde tespit edilmesi ve bu hedeflerle 
eğitim sisteminin kapasitesi arasında sayı ve ni
telik bakımından tutarlık sağlanması önem arz 
etmiştir. Kalkınma ve eğitim arasındaki bu sıkı 
ilişki, kalkınma plânları içinde uzun dönemde 
eğitimin gelişme yönlerinin tespit edilmesini zo
runlu kılmıştır. Bundan dolayı millî eğitim sis
temimizi kalkınma hedeflerini gerçekleştirecek 
yapı ve muhtevaya kavuşturmak için bir sorun 
olarak devam etmektedir. 

Türkiye hızla sanayileşme yolunu seçmiş bu
lunmaktadır. Türkiye'nin Ortak Pazara girme 
kararı, geçiş dönemi içinde plânlı bir şekilde ve 
hızla sanayileşmenin önemini büsbütün artırmış
tır. Türk millî eğitimi 2000 yılmm hazırlıkları 
içindedir. Kalkınma hizmetinde seferber olacak 
sayıda ve nitelikte insan gücünü millî eğitimi
miz sağlayacaktır. 

Sayın Başkan, yukarıda kalkınma ihtiyaçla
rı ve millî muhteva açısından değindiğim millî 
eğitimimizi, fert ihtiyaçları açısından da ele al
ma gereğine işaret etmek isterim. Talim ve Ter
biye Kurulumuzca yapılan araştırmalarda da 
tespit edildiği gibi. bugünkü eğitim sistemi top
lumun, özellikle .ferdin istek ve ihtiyaçlarına 
yeter derecede cevap vermemektedir. Genellikle 
başarısız sayılan öğrencileri eleyerek okul dışın

da bırakan bugünkü eğitim sistemimizi öğren
cileri ilgi, istidat ve kabiliyetlerine ve toplum 
ihtiyaçlarına göre yetiştiren bir yapıya kavuş
turmak ve halen, genel eğitime ağırlık veren ve 
birbirlerine kapalı dikey kuruluşlar halinde bu
lunan bugünkü eğitim kurumlarımızı ve mesle
kî ve teknik eğitime ağırlık veren öğrencilere 
başarılarına ve toplum ihtiyaçlarına göre daha 
üst öğrenime veya iş alanlarına hazırlayan ve 
aralarında yatay ve dikey geçişler bulunan çe
şitli programlardan veya okullardan oluşmuş bir 
sistem bütünlüğü içinde yeniden düzenleme za
rureti vardır. 

Kısaca değindiğim bu 3 temel unsur; yani 
kalkınma ihtiyaçları, fert ihtiyaçları ve millî 
muhteva bizi amaçlar ve ilkelerden başlayarak 
okul öncesinden jdiksek öğretimin sonuna ka
dar bütün örgün ve yaygın eğitimimizi bir sis
tem bütünlüğü içinde ele almak suretiyle millî 
eğitimimizin devamlılık içinde yenileşme ve ge
lişmesine imkân verecek esasları ihtiva eden 
bir «Millî Eğitim Reform Stratejisi» ni tespite 
ve buna uygun olarak hazırlanan ve bundan 
böyle millî eğitimin anayasası halinde geçerli 
olacak olan bir «Millî Eğitim Temel Kanunu» 
tasarısını yüce Meclislere sunmaya götürmüştür. 

Memnunlukla ve Bakanlıktaki bütün mesai 
arkadaşlarıma şükranlarımı huzurunuzda ifa
deyle arz edeyim ki; Millî Eğitim Bakanlığı gö
revine başladığım günden itibaren geçen kısa 
süre içerisinde, son derece yoğun bir mesai so
nunda «Milli Eğitim Reform Stratejisini» Ba
kanlar Kurulu kararı olarak Resmî Gazete ile 
yayınlamaya ve Millî Eğitim Temel Kanunu ta
sarısını da Hükümetçe tespit edilen kısa zaman 
süresi içinde yüce Meclise takdir etmeye muvaf
fak olduk. 

Sayın Başkan, huzurunuzda bulunan 1973 
yılı Millî Eğitim Bütçesi, işte bu genel tabloda. 
arz ettiğim görüşlerin uygulanmasında önümüz
deki yıla düşen hizmetlerin görülmesine imkân 
verecek şekilde hazırlanmış bulunuyor. 

Konuşmamın bundan sonraki kısmında millî 
eğitimimizin belli başlı çalışmalarını bölümler 
halinde ele almak her bir bölümde karşılaştı
ğımız dar boğazlarla bunları gidermek için alı
nan ve alınması kararlaştırılan tedbirlerin en 
önemlilerini belirtmek, son bölümde de bu hiz
metler için bütçeden öngörülen ödeneklerin hem 
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genel ve hem de maddeler halinde değerlendiril
mesini yapmak istiyorum. 

Okur - yazarlık sorunu : Temel eğitimde 
en önemli konu, Türk halkının ümmîlikten kur
tarılması sorunudur. Yeni harflerin kabulün
den bu yana, Millî Eğitim Bakanlığını en fazla 
uğraştıran konulardan birisi de bu olmuştur. Bü
tün gayretlere rağmen, bugüne kadar halkımızın 
ancak % 55'ine okuma - yazma öğretmek imkâ
nı hâsıl olabilmiştir. 

Okuma - yazma bilen erkeklerin sayısı ka
dınların sayısının iki katıdır. Okuma - yazma bi
lenlerin oranı köy - şehir arasında, bölgeler ara
sında büyük farklar göstermektedir. 

•Cumhuriyetimizin 50 nci yıldönümünü '% 45'i 
okuma - yazma bilmeyen bir vatandaş kitlesiy
le idrak etmek, maalesef gönül ferahlatıcı ol
maktan çok uzaktır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına göre her 
yıl bir milyon vatandaşın, okur - yazar hale 
getirilmesi gerekirken, gerçekleştirilen rakam, 
her yıl 100 bini geçmemiştir. Bunun çeşitli se
bepleri vardır. Dağınık yerleşme bölgelerinde 
kurs açılması son derece zordur. Okur - yazar
lıkla fertlerin günlük ihtiyaçları arasında fonk
siyonel bir ilişki kurulamamıştır. Gönüllü kuru
luşların bu alandaki çalışmaları da sistemli ve 
plânlı olarak geliştirilememiştir. 

Tedbir olarak; okur - yazarlık eğitiminin 
meslek eğitimi veren kurslar içine yerleştirilme
si, kadın ve erkek eğitim kursları programları
nın o açıdan ele alınması düşünülmekte, daha 
tesirli programlarla değişik eğitim yolları bu
lunması için araştırmalar yapılmakta ve yetiş
kinler için çeşitli alanlarda okuma - yazma ki
tap ev materyalleri geliştirilmektedir. 

Okul öncesi eğitimi : 4 ilâ G yaş döneminin 
çocuklar için eğitim bakımından çok önemli bir 
devre olduğu bilinmektedir. Bu yüzden Batı ül
kelerinde zorunlu eğitim, okul öncesi eğitimini 
de kapsayacak şekilde gelişmektedir. 

Yurdumuzda aileler arasındaki bölge, çevre 
ve seviye farkları dikkate alınınca, konu, eği
timde fırsat eşitliği bakımından da büyük önem 
kazanmaktadır. 

Gelecek için bu yıllarda alman tedbirleri şöy
lece özetleyebiliriz : 

1. — Okul öncesi eğitimi, örgün temel eğiti
min bütünlüğü içerisinde mütalâa edilecektir. 
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2. — Bilhassa bu konuda özel teşebbüsü teş
vik edici tedbirler alınacaktır. 

Temel eğitim : Anayasamıza göre ilköğretim 
mecburidir ve. 7 ilâ 14 yaşındaki çocukların eği
timini içine almaktadır. Fakat, okul sistemimiz
de ilkokul 5 yıl olarak kabul edilmiştir. Buna 
göre 7 ilâ 12 yaşını esas alırsak, okula giden ço
cukların yaş grubuna oranı bu öğretim yılında 
% 86'ya ulaşmıştır. 

Halen, 36 156'sı köylerde 3 698'i şehirlerde 
olmak üzere toplam ilkokul sayısı 39 584'dür ve 
bu okullarda 160 600 öğretmen vazife görmek
tedir. 

Bu yıl ilkokullara yeniden kaydedilen öğren
ci sayısı, yaklaşık olarak 1 milyon olmuştur. Ha
len ilkokullarımızda 5 milyon 150 bin öğrenci 
bulunmaktadır. 

Beş yıllık ilkokul öğrenimi süresinde öğren
cilerin çevreye uymalarını, pratik bâzı bilgiler 
edinmelerini sağlayacak program esneklikleri 
bulunmakla birlikte, bunlardan yararlanma im
kânları her zaman bulunamamakta, ilkokul ge
nellikle öğrencilerine temel bilgiler ve iyi yurt
taşlık bilgileri vermektedir. Oysa ki ilkokulları 
bitirenlerin yüzde 58'i üst öğrenime gitmemekte
dir. 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 
ilkokuldan sonra üst öğrenime gitmeyen 12 ila 
14 yaş grubuna hayat ve iş alanları için geçerli 
beceri kazandıracak yetiştirici kurslar ve sınıf
lar açılmasını öngörmekte ise de, yeterli imkân 
ve kaynakları tespit etmediğinden bu görev ye
rine getirilememiştir. İlkokul mezunlarına bece
ri kazandıracak bir kuruluşun bulunmayışı ve 
çıraklık düzenininde hâlâ kurulamamış olması, 
!bu kademede büyük bir boşluk olarak durmak
tadır. 

Temel eğitim 8 yıla çıkarılarak programlar, 
öğrencilerin ilgi, istidat ve kabiliyetlerini orta
ya koyacak ve onlarda belli meslek ve becerile
re karşı sevgi ve yönelme uyandıracak şekilde 
geliştirilecektir. Böylece temel eğitimden sonra 
üst öğrenime gitmeyecek öğrencilerin kalkınma
nın gerektirdiği insangücü ihtiyaçlarını daha 
kolay karşılayacak duruma gelmelerini sağlaya
cak ve boşluk doldurulacaktır. 

Özellikle Doğu, Güney - Doğu illerimizin 
mahrumiyet bölgelerinde açılmakta olan yatılı 
bölge okullarının sayısı ve buralarda temel eği
tim tatbikatına ilk olarak başlanması, bu sayının, 
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önümüzdeki devrelerde artırılmasını gerektir
mektedir. 

Özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi : Di
ğer önemli bir konu da özel eğitimdir. Anayasa
mız; kör. sağır, dilsiz ve geri zekâlı çocukların 
da özel eğitim ve öğretimden geçirilmesini ön
görmektedir. Bu kuruluşlara olan ihtiyacımız 
maalesef henüz karşılanmış sayılamaz. Önümüz
deki yıllarda, özel eğitime muhtaç çocuklar için 
körler okulu, sağırlar okulu ve dilsizler okulla-
rıyle, yavaş öğrenenler için temel eğitim okul
ları bünyesinde özel sınıflar açılmasına devam 
olunacaktır. , 

Ortaöğretim : Ortaöğretim bugün iki kade
meden kuruludur. 

Ortaöğretimin birinci kademesinde; yani or
taokullarda, dar boğaz ilk plânda öğrenci fazla
lığına karşı özellikle bâzı dallarda öğretmen az
lığı, bina, lâboratuvar, atelye, konferans ve spor 
salonu, uygulama 'bahçesi ve ders araç - gereç
leri yetersizliğinden meydana gelmektedir. 

Ortaöğretimin ikinci kademesinde genel öğ
retim veren liselerde durum birinci kademeye 
benzemektedir. Yalnız bu okullarda, özellikle 
fen dalları öğretmenleri çok daha azdır. Yüksek 
öğretime götüren tek yol olarak göründüğü için, 
aynı seviyede olan meslekî ve teknik öğretim 
okullarının zararına; liseler, öğrencileri kendile
rine çekmekte, dolayısıyle zaten sınırlı olan im
kânları zorlamakta ve öğretimin kalitesi düş
mektedir. 

Cîerek ilköğretim, gerekse ortaöğretim için
deki genel, meslekî ve teknik okullar birbirin
den ayrı olarak plânlanmış ve düzenlenmiştir. 
Bu öğretim kurumları; amaç, ilke, metot yö
nünden büyük farklılıklar içinde çalışmakta
dırlar. Bu tür ayrı düzenlemeler Türk millî eği
timinin amaçlarını gerçekleştirmede dar boğaz
lar yaratmıştır. Öte yandan, verimsizlik ve ileri 
kademelerdeki kapasite yetersizliği, bütün eği
tim düzeninin ortak bir sorunu haline gelmiştir. 

Ortaöğretimin yapısını birbirlerine kapalı di
key kuruluşlardan ibaret sayan uygulamanın, 
toplumda sosyal sınıflar yaratacak nitelikte ol
ması. yatay ve dikey sosyal mö'bildteyi kolaylaş
tırmama*], aynı seviyede çeşitli okul mezunları 
arasında aşağılık duygusu veya huzursuzluk do
ğurması, çeşitli kabiliyetlerin belli bir kanala 
zorlanması, nihayet üniversite öğrenimine giriş

te yalnız lise yolunun itibar görmesi ve diğer 
öğrenimlerin arka plâna itilmesi, bu konuda bü
yük sakıncalar doğurmaktadır. 

Eğitimin demokratikleştirilmesi ilkeleriyle 
bağdaşmayan ortaöğretim sistemindeki birbirle
rine kapalı dikey kuruluşlar halindeki okullar 
arasındaki aşılmaz duvarları eritmek ve ortaöğ
retim sistemini öğrencilerin başarılarına göre 
yönelebilecekleri çeşitli programlardan kurul
muş bir bütünlük içinde yeniden düzenlemek zo
runlu olmaktadır. 

Böylece, ortaöğretim sistemi, birbirlerine ge
nellikle kapalı dikey okullar yerine, öğrencileri 
ilgi, istidat ve kabiliyetlerine göre üst öğreni
me veya iş hayatına hazırlayan çeşitli program
lardan oluşmuş bir yapı kazanmış olmaktadır. 
Bu sistemde yönetme, temel ilke olacak; yö
netmeyi sağlamak için eğitim kurumlarında 
rehberlik hizmetleri teşkilâtlandırılacak ve öğ
renci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilme
sinde, kategorik imtihanlar yerine, devamlı ve 
objektif ölçme ve değerlendirme metotları kul
lanılacaktır. 

Meslekî ve teknik öğretim : Sosyal ve eko
nomik kalkınmamızın gerçekleştirilebilmesi için, 
meslek ve teknik öğretim kurumlarımızın, yurt 
ihtiyaçlarına ve gelişen teknolojinin gerçekle
rine uygun biçimde geliştirilmesi zorunludur. 
Kısa zamanda gerekli tedbirler alınmadığı tak
dirde, eğitim sistemimizdeki genel ve meslekî 
teknik öğretim dengesizliği önümüzdeki yıllarda 
daha da belirgin olarak kendisini gösterecek, bu 
durum hem ekonomik kalkınmamızı eneglleyiei 
bir faktör olacak, 'hem de çeşitli sosyal sorun
lara sebep olacaktır. 

Teknisyen okullar. sanat enstitüleri ve pra
tik sanat okulları : Halen 36 teknisyen okulu, 
138 sanat enstitüsü ve 34 pratik sanat okulu fa
aliyettedir. 

Faaliyette bulunan 138 sanat enstitüsünün 
10 okulda mevcut branşlara ilâveten; elektrik, 
makine ressamlığı, motorculuk, metal işleri, süs
leme taşçılığı, modelcilik gibi bölümler yeniden 
açılmıştır. 

Artan öğrenci sayısına paralel olarak 196 
genç öğretmen Meslekî Teknik öğretim ailesine 
katılmıştır. 

Kız enstitüsü, akşam sanat ortaokulu, akşam 
kız sanat okulu, gezici kadın biçki - dikiş kurs
ları : 
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Sayın Başkan, muhterem üyeler, erkek tek
nik öğretime bakılırsa, kız teknik öğretimde geç
miş yıllarda daha geniş bir kapasitenin yaratıl
dığı ve okulların daha çok sayıda açıldığı görül
mektedir. Bu durum genç kızlarımızın ve yetiş
kin hanımlarımızın bir beceri elde etmelerini 
sağlamaları bakımından büyük bir kolaylık ge
tirmiştir. 

Ticaret, otelcilik ve turizm liseleri, sekreter
lik okulları : 1972 - 1973 öğretim yılında yeni
den 5 ticaret lisesi öğretime açılmıştır. Böylece, 
6G ticaret lisesi 23 akşam ticaret meslek lisesi, 
10 sekreterlik okulu ve 2 otelcilik ve turizm 
meslek lisesi faaliyet göstermektedir. 

İmam - hatip okulları : Müspet bilimlerle 
teçhiz edilmiş aydın din adamlarını yetiştirmek 
üzere kurulan imam - hatip okulları, ortaokula 
dayalı 4 yıllık meslek okulu olarak geliştiril
miştir. Bu okullarda halen 9 bin öğrenci oku
maktadır. 

Yüksek öğretim : Üniversiteleri, akademi
leri ve yüksek okulları kapsayan yükseköğre
timde 175 bin öğrenci vardır. Bu öğrencilerden 
çoğu genel eğitim dallarından toplanmakta; bu 
durum, meslekî ve teknik alanlarda kalkınma 
plânlarında öngörülen yüksek seviyede insan-
gücü ihtiyaçlarının karşılanmasını kısıtlamak
tadır. Plânlı dönemde fen dallarında öğrencile
rin, toplam öğrenciler içindeki oranı ancak 
c/c 21,9'dan c/c 25,3'e çıkmış, buna karşılık ede
biyat ve sosyal bilimlerin oranı % 65,2'den 
c/c Gi'e düşmüşse de aradaki oran çok büyük
tür ve tekniköğretiınin aleyhindedir, açık ola
rak. 

Yükseköğretimde okullaşma oranı çağ nüfu
sunun 9e 6,8'ini bulmaktadır. 

Ortak temel esasları temel kanun tasarısıyle 
de belirtilmekte olan yüksek öğretim kurumla
r ı ; üniversiteler ve yüksekokullardır. Üniversi
teler ve akademiler özel kanunlara tabidirler. 
Üniversiteler Kanunu halen Yüce Meclislerini
zin incelemesinde bulunmaktadır. Yakında hu
zurunuza gelecek olan bu kanun dolayısıyle da
ha uzun zaman içinde ve etraflı olarak görüş
mek imkânı hulacağımızdan burada bu konuya 
yer ve zaman ayırmayı uygun görmemekteyim. 
Son yıllara kadar her bakımdan Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı olan Mühendislik ve Mimar
lık Yüksek okullarıyle Güzel Sanatlar Akade

misi de, İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 
gibi özel kanunlarla akademi statüsüne kavuş
turulmuşlardır. Sıra, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı diğer yüksekokullara gelmiştir. Bunlar 
için hazırlanmış olan Devlet Yüksek Okullar 
Kanunu tasarısı da ayrıca Yüce Meclislere sunu
lacaktır. 

Bu yıl içerisinde Ankara'da bir Devlet Mü
hendislik ve Mimarlık Akademisi açılmış ve ön
celeri Ticarî İlimler Akademilerine bağlanmış 
olan mühendislik okulları İm akademi içerisin
de toplanmıştır. Bunun yanında Konya Mimar
lık ve Mühendislik Akademisinde harita ve ma
kin a bölümleri de açılmıştır. 

Yaygın eğitim : 
Geniş halk kütlelerinin bilgi ve kültür sevi

yelerinin devamlı olarak beslenip yükseltilme
sinde, millî birlik ve bütünlük duygularımızın 
pekiştirilmesinde, halkımızın vatandaşlık vasıf
larının geliştirilmesinde, boş zamanlarının fay
dalı faaliyetlerle değerlendirilmesinde ve niha
yet çeşitli alanlarda toplumun ihtiyacı olan mes
lek sahiplerinin kısa zamanda yetiştirilmesinde 
veya meslekî bilgilerinin iş içinde yenilenmesin
de yaygın eğitim faaliyetlerinin yeri büyüktür. 
Bu önemli görev bugüne kadar hizmet üniteleri 
arasında gerekli birlik ve kordinasyoıı kurula
madığından ve toplumun mevcut güçleri hare
kete geçirilmeden dağınık hizmetler halinde ya
pıl agelmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı içindeki 
bu hizmeti daha verimli, daha etkili hale getir
mek amacıyle insan gücü eğitimi, mektupla öğ
retim ve halk eğitimi genel müdürlükleri halk 
eğitimi genel müdürlüğü altında tek bir genel 
müdürlük haline getirilmiştir. Millî Eğitim Te
mel Kanunu tasarısında yaygın eğitim, örgün 
eğitim ile birbirini tamamlayacak, gereğinde 
birbirinin yerine geçebilecek ve birbirinin her 
türlü imkânından yararlanacak biçimde ve bir 
bütünlük içinde düzenlenmesi hükmü getiril
miştir. 

Bu yıl yeniden açılan 28 yeni merkezle bir
likte halk eğitim merkezlerimizin sayısı 383'e 
ulaşmıştır. Akşam sanat okulu ve meslek eğitim 
merkezlerinin sayısı ise, bu yıl açılan bir okul
la üçe çıkarılmıştır. Eğitim odaları sayısı da bu 
yıl hizmete giren 73 oda ile birlikte 2 154'e 
ulaşmıştır. 

1972 yılında açılan 4634 okuma yazma kur
suna 79 794 vatandaşımız devam etmiştir. A\% 
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rica halk için 18 aynı konuda 153 bin kitap ba
sılmıştır. 

Öğretmen yetiştirme : 
Eğitimde temel insan unsuru öğretmendir. 

Eğitim teknolojisindeki gelişmeler eğitim ve öğ
retimi kolaylaştırmada ve etkili kılmada yar
dımcı olurlar; fakat hiç bir zamıan öğretmenin 
yerini alamazlar. Bir okul ancak öğretmenleri 
kadar iyidir. Bu sebeple her derece ve türdeki 
eğitim kurumları için gerekli sayıda ve nite
likte* öğretmen yetiştirmek ve istihdam şartları
nı çekici büyük bir önem taşımaktadır. 

Plânlı dönemde ilkokul öğretmeni yetiştir
mek için girişilen büyük çabaların sonucu ola
rak bugün ilköğretimde öğretmen yetiştirme 
politikasında sayı yerine niteliğe öncelik veri
lecek bir duruma ulaşılmıştır. Öğretmenlik mes
leği muhteva ve metotları bakımından ortaöğ
retim seviyesinde bir yetişme düzeni içinde edi
nilecek ve başarı!acak bir mslek değildir. Nite
kim. Avrupa ülkeleri arasında öğretmenini bu 
seviyede bir kaynaktan yetiştiren hiç bir ülke 
kalmamıştır. Avrupa topluluğunun bir üyesi 
olarak Türkiye, 2 'ÖU'O yılı ihtiyaçlarını karşıla
yabilecek Türk vatandaşlarını yetiştirebilmek 
için. öğretmenlik mesleğini en kısa zamanda 
yüksek öğretim seviyesine getirmek her alanda 
olduğu gibi, bu alanda da Avrupa standartları
na ulaşmak zorundadır. 

Ortaöğretimde en önemli sorunlardan biri 
de gerekli sayı ve nitelikte öğretmen bulunma
masıdır. Öğretmenlerin toplum içindeki statü
leriyle görevleri arasında denge kurulması, öğ
retmen ve yöneticiler için istihdam şartlarının 
geliştirilmesi, mahrumiyet bölgelerinde çalış
mayı teşvik edici tedbirlerin hızla getirilmesi 
gereklidir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen 36 ncı 
'maddesiyle eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, 
öğretmenlik mesleği için ayrı bir sınıf olarak 
tesis edilmiştir. Bn Kanunun uygulanmasıyle 
ilgili çeşitli pürüzler ve aksaklıklar kanun kuv
vetindeki Kararname ile giderilmiş ve öğret
menlerin intibaklarından doğan huzursuzluklar 
ortadan kaldırılmıştır. Ayrıca, Millî Eğitim Te
mel Kanununa getirilen yeni hükümlerle öğret
menliğin meslek olarak bir bütünlüğe kavuştu
rulması, öğretmen'yetiştiren kurumların seviye
sinin yükseltilmesi, gerek bu kurumların gerek-
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I se hizmetiçi eğitimin öğretmenlerin yatay ve di
key geçişlerle yükselmelerine imkân verecek şe-

I kilde düzenlenmesi, öğretmenlerin yurdun çe-
I şitli bölgelerinde görev yapmaları ve gerekli 

görülen yerlerde özellikle mahrumiyet bölge
lerinde görevli öğretmenlere konut sağlanması 

I öngörülmüştür. Bu mey anda öğretmenlerin hiz-
I me-tiçi eğitimine de ayrıca önem verilmiş, ge-
I çen yıl içerisinde açılan muhtelif kurslara 
I 12 500 öğretmen arkadaşımız katılmış ve bu 
I kurslardan mezun o]muş]ardır. 

I Mevcut öğretmenlerin mesleklerinde tutula-
I bilmesi, hızlı bir ekonomik ve endüstriyel geliş-
I me gösteren ülkelerimizde oldukça önemli ve 
I güç bir konudur. Bu durum özellikle teknik öğ-
I retimde mühim bir problem olarak ortaya çık-
I mış bulunmaktadır. Üretime yönelik beceri 1)11-
I gileriyle mücehhez bulunan teknik öğretmenler 
I kamu ve özel sektör endüstrisinin yüksek ücret 
I teklifleri karşısında endüstriye kaymaktadır. 
I 197,2 yılı içinde çok ihtiyaç duyulan öğretmen-
I lerden 196'sı öğretmenlik mesleğinden ayrılmış' 
I durumdadır. Bu öğretmenlerin okullarımızda 
I tutulabilmesi için aldıkları toplam ücretin en-
I düstri ücretlerine denk ya da yakın hale geti-
I rilmesi zorunludur. Bu amaçla bu öğretmenlerin 
I teknik personel sınıfından sayılmaları ve bunla-
I ra iş riski zammı verilmesi gibi tedbirler alın-
I mış bulunmaktadır. Öte yandan, sayı ve nite-
I lik yönünden lisans seviyesinde teorik teknik 
I dersleri öğretmeni meslek dersleri ve uygulama 
I ve lisans öğrencisi seviyesinde atelye öğretmeni 
I yetiştirilmesi çareleri üzerinde durulmaktadır. 

I Programlar' ve ders araçları : 
I Millî eğitimimizin amaçlarının gerçeklesti-
I rilebilmesini sağlayan en önemli unsurlardan 
I biri de hiç şüphesiz ders programları, öğretim 
I metotları ve eğitim araçlarıdır. Her derece ve 
I türdeki okulların ders programlarının bilim ve 
I teknolojideki süratli değişmelere paralel olarak 
I yenilenmesi, sanayileşme ve tarımla modernleş-
I me ihtiyaçlarına cevap vermesi, öğrencilerin 
I millî eğitimin amaçlarına göre hayata ve iş 
I alanlarına hazırlanmalarını sağlayacak şekilde 
I devamlı olarak geliştirilmesi, Millî Eğitim Ba-
I kanlığı olarak, en hassas ve en (»nemli çalışma 
I alanımızı teşkil etmektedir. Her eğitim kademe-
I sinde Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, tarî-
I hî üstün değerleriyle yurdumuzun yeraltı ve 
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yerüstü servet kaynakları ve zenginlikleri, Ana
yasamızın ilkeleri ve Atatürk inkılâpları temel 
olarak alınmakta, millî a'hlâk ve millî kültürün 
bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile 
evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine 
büyük bir önem sarfedilnıektedir. Millî birlik 
ve bütünlüğün unsurlarından biri olarak Türk 
dilinin eğitimin her kademesinde, özellikle bo
zulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine 
ve çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zengin
leşmesine gösterilmesi gereken özel itinanın id
raki içindeyiz. 

Gençleri şu veya bu alanda bilgilerle teçhiz 
etmek yanında, çok daha önemlisi karşılaştık
ları problemleri çözebilecek yetenek ve davra
nışları kazanmış insanlar olarak yetiştirmek 
zorunluğu vardır. Ezberciliğe yol açan bölük bö- , 
lük bilgi yığınlarından ibaret ve gençlerde bek
lenen davranışları kazandırmayan ders prog
ramları ve eğitim araçları terk edilmekte bun
ların yerine öğrencilerin temel kavramları ko
layca anlamalarına, yorumlamalarına ve uygu
layabilmelerine imkân veren ve onlara problem 
çözme yetenek ve davranışlarıyla bilimsel düşün
me alışkanlığı kazandıran, ferdî inceleme ve 
araştırma yapmayı birlikte iş görmeyi, konuş
ma ve tartışmayı teşvik eden kısaca öğrenciyi 
öğretim vetiresinin merkezine yerleştiren yeni 
programlar geliştirmektedir. 

Talim ve Terbiye Kurulumuz bu konuda 
yoğun bir çalışma içindedir. Bu alanda girişilen 
faaliyetlere örnek olmak üzere, fen ve matema
tik programlarının moderni eştirilmesiyle ilgili 
olarak, 189 okulda sürdürülmekte olan araştır
ma projesini, Avrupa Konseyi ile işbirliği sure
tiyle de yürütülmekte olan yabancı dil öğretimi 
geliştirme projesini, halen ilk ve ortaokulda 
ayrı ayrı okutulmakta olup, temel eğitim ku
rumlarında birer bütün halinde okutulması ge
reken ders programlarının geliştirilmesi, ortaöğ- . 
retim tarih ve coğrafya eğitiminin yenileştiril
mesi, öğrencileri hayata ve iş alanlarına yönel
ten ve atelye ve işlikler gerektiren uygulamalı 
özel derslere ait programların yeniden hazır- ; 

lanması ve yurt dışındaki işçi çocukları için ; 
Türkçe ve sosyal bilgiler ders kitaplarını hazır
lama projesi gibi çalışmaları zikretmek isterim, 

Eğitim araçları : 
Okullarımızın çeşitli ders ve lâboratuvar 

araçlarının büyük bir kısmı Bakanlığımıza bağlı 
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Ders Araçları Yapım ve Onarım Merkezinde 
imal edilmektedir. Eğitim bütçelerimize bu 
amaçla konan ödenekler her yıl artmakta, mer
kezin kapasitesi gün geçtikçe büyük ölçüde ge
lişmektedir. Plânlı devrenin başında bütün okul
ların makina, teçhizat ve ders aletleri için konan 
ödenek 3 milyon Türk lirası olduğu halde, 1973 
bütçesinde bu miktar 192 milyona ulaşmıştır. 

1972 yılında öğretici ve kültürel film, film 
şeridi ve diğer ders levhası imalâtı da büyük öl
çüde artırılmıştır. Halen illerimizde 07 eğitim 
araçları merkezi faaliyette bulunmaktadır. 

Araştırmalar : 
Bakanlığımız Plânlama - Araştırma ve Koor

dinasyon Dairesi Meslekî ve Teknik öğretim 
Etüt ve Plânlama Dairesi ve Organizasyon ve 
Metot Birimi Müdürlüğünce- çeşitli alanlarda 
araştırmalar yapılmaktadır. İyi bir eğitim plân
laması için güvenilir bilgi toplama ve işleme 
sistemine olan ihtiyaç açıktır. Millî Eğitim Ba
kanlığının bilgi toplama işlerini tek elden yü
rütmek ve bilgilerin işlenişinde sürat ve doğru
luk kazanmak amacıyle kurulmasına başlanan 
«Bilgi Bankası» hazırlıkları bitmek üzeredir. 
1972 yılı yaz aylarında Devlet İstatistik Ensti-
tüsüyle Bakanlığımız arasında yapılan müşterek 
çalışmalar sonunda Millî Eğitim istatistikleri
nin Plânlama - Araştırma ve Koordinasyon Dai
resinde yürütülmesi konusunda mutabakata va
rılmıştır. 

Sayın Başkan, muhterem üyeler; 
Şimdi sizlere 1973 malî yılı Millî Eğitim Ba

kanlığı bütçesiyle ilgili bâzı rakamlar verecek 
ve bu bütçenin 1972 yılı bütçesiyle kısa bir kar
şılaştırmasını arz edeceğim. 

Millî Eğitim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların, 
kamulaştırma da dâhil, 1973 malî yılı yatırını 
ödeneği 1 milyar 581 milyon liraya ulaşmıştır. 
1 milyar 064 milyon lira olan 1972 yatırım büt
çesine göre bu yılın yatırım bütçesinde °/c 41lik 
bir artış vardır 1973 bütçesinde biri itemet- eği
tim, ikincisi meslekî ve »teknik öğretim, üçüncüsü 
de yüksdk öğtfetrnı olmak üzere üç ağırlık noktası 
vardır. 1972 Bütçesinde ilk ve genel ortaöğrenim 
yatırımları toplamı 558 milyon lira iken, bu yatı
rını ödeneği 1973 bütçesinde 745 755 000 liraya 
çıkarılmıştır. Böylece aı'tış % 34'tür. 

Bilindiği gibi Üçüncü Beş Yıllık Plâna göre 
1977'de okullaşma oranı, temel eğitimin ilk 5 yi-
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Jmda % 100'e. '.ikinci devresinde c/c 50Ve yüksel
tilecektir. Bn tempo ile devam edilirse hedef
lere ulaşılabilecektir. Uzun dönendi kalkınma hc-
de il erindeki san ay il eşmo tercihine göre, Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plânı hedefleri 1973 Bütçe
sine a'ksett irilmiş olduğundan meslekî ve teknik 
öğretim alanı yatırım bütçesinde ikinci ağırlık 
ndkl asını le-ski1 etmiştir. 

Erkr'k teknik öğretini yatırım bütçesi .1972'de 
J15 S24 000 lira iken, 1973 Bütçesinde 244 075 000 
lira yaıtırım, 45 465 000 lira da kamulaştırma ol
mak üzere 289 538 000 lira olmuştur. Böylece 
(/< 11 Odıık bir artış •vardır. 

Kız teknik öğretimde bn artış c/<r. 52, ticaret ve 
turizm öğret ini inde bu. artış c/c 156'dır. Meslekî 
ve iekni'k yii'k.Nck (iğretimin .1972 yılı Bütçesi 
34 41-0 000 liivı idi, bvı rakam 1973 yılında </c 67? 

li'k bir artışla. 57 milyon liraya yükselin işitir. 
Bakanlığımız i] nite es i içerisinde yer alan 5 

üniversiteden 1972 Yatıran Bütçesine karşılık 
1973 'bütçesinde 39 .180 000 liralık bir artışla 
r/f 29 oranında 'bir yükseliş 'kaydedilmiştir. 1973 
Bütçesindeki bu artışlara rağmen öngörülen hiz
metlerin yerine getirilebilmesi için, malî kaynak
ların genişletilmesi ve yeni kaynakların ibıılunma-
;sına da zaruret olduğu kanısındayım. 

Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleşti
rilmesine 'katkıda ibulunmak için. okul ile aile ara
sında. daha sıkı 'bir işbirliği sağlanması ve okul -
aile birliklerinin maddî imkânlardan yoksun eo-
•cu'kîarı ile, ckııi tarafından seçilecek kardeş okul 
veya. okulların, zarurî ihtiyaçlarına sarf edilmek 
üze-ıo her çe.-jü ya idim ve bağış kabul etmesi ge
rekmektedir. Rğitimde fırsat ve imkân eşitliğini 
'sağlamak amacı ile kabiliye-ili muhtaç öğrencilere 
ve o'kulsu;'. 'köyler'ln çocuklarına tahsis edilmekte 
olan. 'yatılılık', bıırshılulk, yarı hnrslulu'k ve kredi 
imkânları in n da artırılması icabetin ektedir. 

Sayın Basjkui; memnunlukla ifade etmek iste
rim ki, arsa temini ile c/kul bina ve tesislerinin 
yapım ve donatımında Devletin âzami imkânları
nın kıı İlanı İm ası yanında, vatandaşlarımızın da 
yaı dunlarından yararlanmaktayız. Bu bakımdan 
hamiyetkâr vatandaş]arımıza huzurunuzda şük
ranlarımı. belirtmeyi 'borç bilirim. 

Sayın Başkan, verdiğiniz süre 'içerisinde ko
nuşmanı! küyük ölçüde kısaltmaya çalıştım. Mü
saade (buyurursanız şimdi muhtelif hatiplerin hu 
genel konuşma içerisinde cevap bulmayan bâzı 
sorularına da arzı malûmat edeceğim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK (Devamla) —• Savın hatiplerin hemen 
hepsi ıbu sen ek i •bütçenin özelliğini türlü şekiller
de ifade ettiler; fakat Sayın Kadri Kaplan bunu 
çok açık olarak söyledi. Bu Tilki bütçe, peşi sı
ra gelen yeni reformların uygulanmasını plânla
yan hir bütçe ve aslında program bütçedir. Pro
gram hütçede verilen hütün programların kabulü
ne imkân yok. Bu Hazinenin imkânlarına ./bağlı; 
fakat kakml edilenler belli bir programın tahak
kuku için 'verilmiştir ve bizim Millî Eğitim [büt
çem izdeki gelişmeler ibu sene 'birçok yö;nleri ile, 
bil'ha-ssa, mevcut okullarımızın ihtiyaçlarını (karşı
lama yönünden okulların isteklerine uygun alarak 
ayarlanabilin ist ir. 

ikincisi; İVüncü Beş Yıllık Plânda bu sene 
yapabileceğimiz yapmayı istediğimiz, hedef aldı
ğımız meselelerin tahakkukunu sağlayacak bir 
ölçüde konmuştur. Rakamlar bâzı kısımlarda 
az görülüyor. Bilhassa Sayın Kaplan ona işaret 
etti. Bir iki rakam da takdim edebileceğim. Az 
görünmesinin sebebi şu : Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânın birinci senesi içerisindeyiz. Bu 
yıl daha ziyade projeleme yılı olarak geçecek; 
yani daha fazla tahsisat alınsa idi, bunları ta
hakkuk ettirmek imkânı olmayacaktı. Böylece 
Bütçeyi beyhude yere yüklemiş olacaktır. Biz, 
Plânlama ve Maliye ile anuta'bık kalaraktan ta
hakkuk ettirebileceğimiz, yapabileceğimiz ra
kamları aldık; fakat beş yıllık devre içerisinde, 
bu proje yılından sonra gelecek senelerde daha 
hızlı artışlarla o heleflere ulaşmayı esas kabul 
ettik. 

Şimdi, Sayın Atmaca Halk Partisi GruMi
adın a lütfettiler, görüştüler. Orada sorulan so
ruların bir çoğuna konuşmamda cevap verdiği
mi zannediyorum. Yalnız bir mesele var. Başka 
arkadaşlarımız ela bu noktaya temas etti. Bil
hassa Hüseyin beyefendi temas ettiler. Bu, öğ
retmenlerle olan münasebetlerdir. Bu, bütçe gö
rüşmesinde benim görüşüme göre en çok öğret
menler üzerinde konuşulmuştur ve konuşulması 
da doğrudur. Önemli bir konudur, büyük bir 
kitledir. Problemlerini iyi bilip, bizim tutumu
muzu da iyi bilip ve Yüksek Senato üyelerinin 
bize yardımcı olmaları ve uzaktan hadiscli gibi 
görünen bir problemin hadisesiz olduğunu tes
pit edip veyahut da hadiseler varsa yardım 
edip bunun ıslah edilmesi icabeder. 
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Şimdi, cümle şu - «Mânevi ve maddî destek
ten yoksun, kırgın, küskün bir öğretmen grubu 
var.»' 

Şimdi, neden acaba böyle bir ifadeye ihti
yaç duyuluyor. Neden mânevi kuvvetten yok
sun, destekten yoksun? İkiye ayırıyorum; bir 
de «maddî» deniyor. Neden maddî destekten 
yoksun öğretmenler? 

Bizim Millî Eğitim Bakanlığı olarak öğret
menlerle hiç bir mücadelemiz yok. Açık açık 
burada söylemek isterimi. Aramızda bir gergin
lik de olduğunu görmüyorum. Bir çok yerlerde 
toplantılar yaptım muhterem arkadaşlar. Bu 
toplantıların en sonuncusunu bayram dolayısı 
ile Mersin'e gittiğim zaman yaptım. 5Ö0 - 60'0' 
arasında büyük bir öğretmen kitlesi vardı. Mü
dürleri ile. idarecileri ile hep beraber konuştuk. 
Bir tanesi çıkıp da «siz bize sahibolmuyorsu-
ıııız, neye böyle yapıyorsunuz» demedi. Bana 
diyebilirlerdi; çünkü ben umumî toplantılara' 
girdiğim zaman bakan - öğretmen münasebeti
ni kaldırıyorum, öğretmen - öğretmen münase
betini getiriyorum. Öyle konuşma havası içerisi
ne giriyorum ve gerçekten de bâzı şeyleri söy
lüyorlar, eğer sıkıntıları varsa söylüyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; biz daha başından 
beri şu noktayı açık açık söyledik : Öğretmen
lerle beraberiz. Öğretmenler bizim temel unsu-
rumuzdur. Söylediğim gibi büyük eğitim ordu
muzdur, biz de bunun kumandanı sayılırız. 
Kumandanla ordu arasındaki irtibat bozuk olur
sa. o kumandan bir iş yapamaz. Bunu her akıl
lı adam düşünebilir. Bunu düşündüğümüze gö
re biz, bile bile, beraber çalışacağımız bir kit
leyi küstürür müyüz? Küstürmemize, imkân 
var mı? Sebep ne? Ben bir defa katı olarak şu
na işaret etmek istiyorum ki; mânevi bakım
dan destek içerisindedirler. Çünkü biliyorlar 
ki ; Millî Eğitim. Bakanlığı öğretmenlerin her 
türlü meselelerine eğilmiştir ve çözme yolunda
dır. Hepsini bir günde halledemez ama halletme 
yolundadır. 

Şimdi maddî yönü düşünelim; ki mânevi 
yl'm maddiyi de gelip destekliyor. Eğer inanır
sanız o maddî yönünü temin edeceksiniz. 8 ay
lık bir devre oldu. Bunun 2 - 3 ayını intibak 
devresi olarak kabul buyurursanız, bu 5 aylık 
devre içerisinde benim öğretmenlere açık açık 
söylediğim gibi bir intibak meselesi var. Bu 

intibaklardan dolayı büyük rahatsızlıkları var, 
«Ben bu meseleyi çözeceğim» dedim. Hattâ ga
yet samimiyetle de söyledim. «Çözemezsem de 
bu işten ayrılacağım» dedim, yani «ayrılırım»* 
dedim. «Benden daha iyi yapacak adam gelir, 
o çözer» dedim. Yahut da «O çözemez»? Bakan
lık iskemlesi iyi gelir oturur. Ben oturmanı, 
250 bin kişinin sıkıntısını göre göre ben burada 
rahat oturamam» dedim. Allaha şükür huzuru
nuza da meseleyi çözmüş olarak geldim. Bugün 
intibaklarla ilgili «hiç bir» diyebileceğim; yine 
ufak bir şey, ufak bir pürüz çıkabilir; ama hiç 
bir pürüzü kalmadı. Arz ettimı; 1,0 gün evvel 
.gittim, Mersin'de 600 kişi ile konuştuk, daha ev-

-vel İzmir'de 400 - 50'0 hoca ile konuştum. Orada 
hep; «Bakan, intibak ne oldu, ne olacak, benim 

• halim ne oldu, ne olacak »' deniyordu. Mersin" 
de bu mesele çözülmüş, bitmiş, yeni yeni mese
leler üzerinde görüşmeye çıktık. Binaenaleyh, 
maddî bakımdan da desteklemeye elimizden' 
geldiği kadar hükümet olarak gayret ediyoruz. 
Bu, tabiî mevcut imkânlar içerisinde oluyor. 

Bunun yanında bir temel kanun getirdik. 
Temel kanunda biz dedik ki ; «Mutlak surette 
bölgelerarası nakil sistemi getirilmilidir.» Öğ
retmenin birisi çıkıyor, İstanbul'a tayin edili
yor, oradan tekaüt oluyor. Ötekisi gidiyor, fa
lan yere tâyin ediliyor, oradan tekaüt oluyor. 
Bu olacak iş değildir; bölgeler arasında bir de
ğişme sistemi getirilmelidir. Bu da görüşüme 
göre bir destektir. 

Onun yanında, dedik ki ; «Mahrumiyet böl
gelerinde okul yapılırken öğretmen konutları 
beraber yapılacaktır.» Kanuna madde koyduk. 
Hattâ ve hattâ Millî Eğitim Komisyonunda ar
kadaşlarımız bir takrir verdiler, «öğretmen ço
cuklarının kendi bölgelerinde okuyacakları okul 
yoksa bunların okutturulmasmı da Millî Eğitim 
Bakanlığı yapar» diye bir madde ortaya koydu
lar. Dedik ki ; «Bütün gönlümüzle katılıyoruz. 
Elbette ki bunu yapmak lâzım.» Böyle bir mad
de de izhar edildi, kondu. 

Şimdi, Personel Kanununda öteki memurla
ra göre yine bâzı avantajlar getirmişiz. Öğret
men kendi derecesindeki okuldan mezun olana 
göre bir üst derece ile başlıyor, (1 -4) kararna
melerinin dışında. Bugün bir ortaokul, bir lise 
hocası birinci dereceye kadar devamlı terfi im
kânına sahip. Öteki memur öyle değil. Kadro 
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bulunursa oraya gider. Kadro bulunmazsa gide
mez. (1 -4) lerde belli bir yer aç,laeak ki, bir 
umum müdürlük, bir müdürlük, bir şube mü
dürlüğü filan, oraya kadar terfi edebilsin. Öğ
retmenlerde böyle bir şey koydurmadık. İlk
okul öğretmenlerini de belli bir dereceye kadar 
götürdük. Yan ödemelerde tam tatmin edeme
dik ; ama elimizden geleni yaptık. Devam da 
ediyoruz; şimdi arkasından yenilerini getiriyo
ruz. 

Peki, niye maddî ve manevî bakımdan öğret
men desteksiz? Ben bunu anlamıyorum. Ben 
öyle görüyorum ki; maddî ve manevî bakımdan 
öğretmenler destekli. Hiç değilse bunu hep böy
le söyleyelim, söyleyelim ki, şu «Desteksiz, des
teksiz» diyenler- artık neden desteksiz olduğunu 
ispat etmeye çıksınlar. Çünkü mütemadiyen biz 
kendimiz «desteklidir-» diye savunuyoruz. Bir 
de «desteksiz» diyenler savunsunlar diyorum. 
Nereden desteksizse şunu bir görelim, oraya des
tek koyalım. Benim görüşüme göre, biz elimiz
den geleni yapıyoruz. 

Şimdi öğretmenlerle ilgili ikinci bir şey da
ha var. Beni devamlı üzen konulardan bir tane
si. Onu da Yüksek Senatonun huzurunda açık
layacağım. Orada da anlaşalım. 

Efendim, biz akademik çalışmaları yaptığı
mız zaman evvelâ otururuz deriz ki; «Termino
loji tespit edelim, dilin ne dil olduğunu, neleri 
söyleyeceğimizi, söylediğimizin mânasının ne 
olacağını tespit edip ondan sonra konuşmaya 
devam pdelim.» Çünkü birbirimizin dediğini 
eğer terimler üzerinde mutabık kalmazsak anla
mayız. Şimdi burada bir terimde mutabık kal
mamız lâzım; «kıyım» teriminde. 

Bir arkadaşımız buyurdu ki; «Eskiden de 
vat di, şİ'iııdi do öğretmen «kıyımı devam» ediyor. 

Ben bunu bir vesile ile söyledim; böyle 'bir 
şey yoktur dedim, kıyım 'mânasında hiçbir şey 
yoktur. Çünkü bir aralık dediler ki; «Ben geldi
ğimden beri 3 500 öğretmeni atmışım.» Rakamı 
çıkarıp verilice, rakam hiç hoşa gitmedi. 103 ki
şi çıktı. topu topn; herkes 2 000 - 5 000 kişi ibek-
liyormuş, ki büyük bir patırtı çıkarsınlar; 103 çı
kınca, patırtı çıkmadı. Xe olacak şimdi? Söndü 
gitti, lâf hiç tutunmadı. Banini görüşüme göre o 
kadar mühimdi halbuki. 

Şimdi kıyımdan bahseden arkadaşlara soru
yorum ; 
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Bir öğretmen derste diyor ki - bunlar 'bizini 
dosyalarımızda, zabıtlarımızda da var - «Ben çok 
ütülüyorum, Benin'in sakalını öpemedim. Lenin 
dünyanın gelmiş geçntiş en büyük adamıdır. Onun 
getirdiği doktrinin peşinde gidenlerin hepsi, eko
nomik ve sosyal 'bağımsızlığa kavuşmuştur. Bun
ları dersinde söylüyor ve derste komünizmi 'met
hediyor; ortaokul, üniversite falan değil. Bâzı 
arkadaşlarımız diyorlar ki, «Bunlar üniversitede 
konuşulur.» Belki ortaokullarda da konuşulur 
denecek; ama benim görüşüme göre konuşulmaz. 
Yani, Lenin'in sakalım öpüp öpmeme meselesini 
orada'söylemey. <hiç lüzum yok. 

Şimdi bu zait hakkında kalkıyor bir savcı dâ
va açıyor ve bunu mahkemeye veriyor. 141 ve 
142'nci maddelere göre dâva takibine başlıyor. 
Biz 'de tutuyoruz bunu, bu şekilde görüştüğüne 
göre ve ibu şekilde görüşmesine devam edecek di
ye Bakanlık emrine alıyoruz. Ne zamana kadar? 
Dâva neJticeleninceyc kadar. Mahkemesinin sonun
da beraet ederse, Bakanlık emri de kaldırılıp ye
rine dönüyor. Yok, mahkûmiyet kararı çıkarsa, 
ağır hapis olduğundan dolayı, memuriyeti de gi-
dîycA 

Şimdi ikine5 'bir örnek vereyim: Yine bir öğ
retmen hanım bir öğretmen arkadaşına yazıyor. 
Diyor ki, «Kanunin son damlası dahi kızıl aka
caktır.» Mektupların suretleri elimizde var. «Sa
na İni mektubu göndereceğim yoldaşı 'bekliyorum. 
Çünkü postane çok uzak, voldaşlar gelirse ancak 
'gönderiyoruz.» Zaten başında da «Yoldaşını» fa
lan diye başlıyor. «Bakm şairin plaklarını bura
da. çalıyorum. Köy kadınları bundan çok hoşla
nıyorlar, böylece onları eğitiyorum. Farkında 
değiller işin; ama 'eğitilmektedirler. Onlar bunu 
müzik veyahut da 'bir şey zannediyorlar, halk 
ozanının şiirleri olarak kabul ediyorlar.» 

Bir arkadaşı için, «Bır-;k şu pısırıklığı (erkek 
arkadaşına, yazıyor) o 'bize uyacak cesarette de
ğil.» Bir kız arkadaşı için de tersine, «Bir kadı
nın başka işe yaradığını, halbuki ona ya ram ay ip 
da, esas bu gibi meselelere yaraması, memleketi 
ıböyle kurtarması lâzımgeldiğini...» avukatını na-
'sıl tutacaklarını, tutarlarsa parayı nereden ala
caklarına kadar hepsini yazmış. 

Şimdi hu hanım da resmen komünizm propa
gandası yapıyor, bütün işi içerisinde 3,5 sayfalık 
ibir mektup. Tutuyoruz bunu Bakanlık emrine 
alıyoruz. Diyorlar ki; «Kıyıyorsun.» 
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Şimdi t>en sunu sormak istiyorum; pardon -bir 
tane daha misal vereyim de ondan sonra sora
yım. 

Öteki bir öğretmen de kalkıyor, diyor ki : 
«Biz Müslüman devletiz. Şeriat kanunlarına göre 
bizim, idare ^d'lmemiz lâzım. Halbuki 'geben !bu 
medenî kanunlar doğru değildir, aykırıdır; dini
mize 'aykırıdır.» Yani ne olacak? Şeriat mahke
meleri kurulacak, ona göre idare edilecek. Te
okratik reji in o doğru talebeyi -teşvik ediyor. 

Bir haşka vaka: Atatürk'ün fotoğrafını sınıf
ta yırtıyor.; humı da tespit, ediyoruz. 

Şimdi ben bunları Bakanlık emrine alırsam, 
bunlar kıyım o.uyor mu? Ben bunu öğrenmek is
tiyorum arkadaşlardan. (A. P. sıralarından «Ol
maz» sesleri.) Eğer olmuyorsa, benim kıydığım 
yok, 'ben kimseye kıymıyorum. Yok eğer oluyorsa, 
bunun için diyorlarsa, -ben 'kıyıyorum ve kıyaca
ğım da, beyefendiler. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri.) 

Çünkü 'ben şu öyle diyecek, bu böyle diyecek 
diye bu memleketin istikbalini tehlikeye koya
mam. («Bravo sesleri.) Bana bir vazife verilmiş, 
'biı* mesuliyet verilmiş; bu vazifenin, mesuliyetin 
ağırlığını İnle bile aldım bu işi. Bile bile aldım, 
lalettayin almadım. Aldım, ve şöyle düşündüm. 
Farz ediniz ki, muharebe olmuş, askere çağırmış
lar, «(tel» dom işler, vatan hizmetidir, ihuyur. Ba-
na, bir vatanı hizmet veriliyor, Millî Eğitim Ba
kanlığı gibi ağır bir-hizmet veriliyor. Eh, gü
cümün yettiği kadar bu işi yapacağını diyorum; 
ama çok rica ediyorum, bir arkadaşımız bilhassa 
işaret buyurdu, millî eğitimi parti poitikalarmın 
•içine sokmayalım beyefendiler. Bunu parti po
litikalarının üstünde tutmazsak, hepimiz el ele ve
rip düzenlemezsek bundan herkes rahatsız olur. 
Bir tarafta sağda duranlar rahatsız olur, bir ta
rafta solda duranlar rahatsız olur, bir taraftan 
oltada 'durum «Onlar kendisine göre ne ediyorsa 
etsin, tbunlar 'kendisine göre ne ediyorsa etsin» 
diye düşünenleı rahatsız olur. Çünkü ortada ra
hat edemez. Bu rahatsızlığı gidermenin yegâne 
çaresi, elele verip millî, Atatürk'oü, ahlâkî, (Sa
yın Kaplan gayet güzel bir kelime kullandı.) 
dine hürmetkar bir nesli yetiştirmek mecburi
yetindeyiz. Bu elele vermekle olur, bu başka 
türlü olmaz. 

Şu şartlar içerisinde buyuruyorlar ki; imza
sız ihbar mektuplariyle yapıyoruz, böyle şeyler 
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yapıyoruz. Efendim, lütfediniz bugünkü kanun
lar içerisinde, bugünkü şartlar içerisinde, yeni 
bir tarafta Danıştayınnz var, bir tarafta Ana
yasamız var, bir tarafta mahkemelerimiz var, 
Allah'a şükür hukuk devleti işler vaziyette. 
Böyle bir huku devleti içerisinde siz bir memu
ru keyfî olarak Bakanlık emrine alabilir misi
niz? Kim alabiliyorsa buyursun da göreyim. 
Alamaz efendim. Değil bakanlık enirine almak, 
aynı şehrin içindeki o okuldan alıp öbür okula 
veremez. Terdiniz mi Danıştaya gider, Danış
tay yürütmeyi durdurma kararını sana 3 gün 
içerisinde getirir ve gider eski okulunda vazi
feye başlar. Sebep? «Suçum ne, niye beni ora
dan aldın?» diyebilecek vaziyette, elimdeki yö
netmeliğe göre. Bunu yapabilecek bir öğretmen, 
kendisini imzasız bir mektupla Bakanlık emrine 
alsan kıyamet koparır, yer yerinden oynar ve 
bugünkü hukuk devletinde buna imkân mı var
dır? İstirham ediyorum, kusura bakmayın Sa
yın Başkanım, öğretmenler meselesi üzerinde 
çok duruyorum.... 

BAŞKAN — Sorular dâhil daha 20 dakika 
müddetiniz var; yani 20 dakika dolunca sözü
nüz bitmiş olacak. Çünkü sorular da var. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Hayır, sorulardan cevap
lıyorum zaten. 

BAŞKAN — Konuşmanız bittikten sonra 
ayrıca üyeler de soru soracaklar, o da dâhildir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — O da mı dahil? 

BAŞKAN — Tabiî o da 1,30 saate dahil. 
RİFAT ÖZTÜKKÇİNE (İstanbul) — Çok 

güzel konuşuyorlar, uzatırız efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK (Devamla) — Öğretmenler üzerinde 
çok duruyorum, şu yönden duruyorum; şu ara
cılar aradan çıksınlar. Çünkü bunu radyo söy
ler, televizyonda söylenir, bunu gazeteler yazar 
ve öğretmenler duyar ki, «Senatoda Millî Eği
tim Bakanı böyle böyle söylemiş.» Benim bun
larla ne alıp vereceğim vardır, ne kendilerine 
karşıyım, tersine onların arkasındayım; ama ar
kasında olmak demek, suçluyu da himaye etmek 
demek değildir. Onu da bilmesi lâzım ve bu me
seleyi büyütmeye de lüzum yoktur, yazık olu-^ 
yor. Öğretmeni müdafaa ettiğini zannedenler, 
bu meseleleri buraya getirip, dışarıda matbuat-
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ta, şurada burada mütemadiyen didikleyenler 
öğretmene güya iyilik ediyorlar, öğretmeni ko
vuyorlar; değil, öğretmeni rahatsız ediyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım; çünkü 250 bin kişi 
içerisinde bugüne kadar 150 kişi çıkmışsa ve bu 
150 kişi hakkında takibat yapılmışsa; yani 141 
ve 142 nei madelerden dolayı Bakanlık emrine 
alınmış, açığa çıkarılmışsa, İra büyük bir rakam 
mı? 'Bu büyütülecek bir rakam mı? Gönül ister 
ki olmasın, bir tane de olmasın; ama siz, bu 250 
bin kişiden bir sehiv yapın, oturtturun bir şehire 
250 bin nüfusu, o 250 bin kişinin içinden neler 
çıkar? İşte şehirlerin hepsinde var. Demek ki, 
250 bin kişi arasından çıkan bu 200 kişiyi de bu 
kadar izam edip, devamlı olarak; «Öğretmenler 
şöyle, öğretmenler böyle» demek öğretmenlere 
yardım değil, öğretmenlere hizmet değil; bilâ
kis öğretmenleri rencide etmeye sebeboluyor. 

O yönden ben şu fikre geliyorum, ikinci bir 
husus olarak. Aslında bunu Mersin'de de, İz
mir'de de söyledim, rica ettim. Dedim ki, «Ara
nızda birkaç arkadaş olabilir ki, bunları artık 
çevirmek imkânı yoktur, döndürmek imkânı 
yoktur. Onlar cezalarını göreceklerdir, fakat 
bâzıları da vardır ki, kasıtlı değildir, bilmeye
rek işin içerisine karışmıştır, onlarla lütfen meş
gul olun, oıdarı o huduttan, o çerçeveden bu ta
rafa geçirin, faydalı hale getirin. Diz eğitimci
yiz, eğitimcilik vasfı bu. İnsanı kullanmasını 
bilmektir, eğitimcilik. İnsanın şaşması, yanlışı. 
hatası olur; eğitimci alır o hatayı, o yanlışı dü
zeltir ve ondan istifade eder. Kanunumuzun bü
tün düşüncesi bu; bunu getiriyoruz. Şimdi öğ
retmenlikte de aynı şeyi yapalım. «Lütfen elele 
verin ve bu meseleleri ıslah etmeye çalışın» de
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim gibi bü
yük bir kitle içerisindeki bu rakam o kadar bü
yük değildir. Olmasa çok daha iyi; ama olması 
da muazam büyütülecek, üzülecek bir hadise de
ğildir. Bu kadarı dünyanın her yerinde olur. 
Oto taraftan da, bunlara şu veya bu mektuplar
la kıyan bir bakan yoktur, olamaz. Her şeyi 
bir tarafa bırakın, benim Allah korkum vardır, 
yapamam; benim vicdanım vardır, yapamam; 
ben böyle bir yere imza ettiğim zaman çok itina 
ederim. Benimle beraber çalışan burada bu ka
dar arkadaşım vardır bilirler, Danıştay vaziye
tine girmişizdir, her dosyayı okumak meeburi-
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yetini hissetmisimdir. Kolay mı bir hocayı Ba
kanlık emrine almak? Bir okuldan çıkarıyorsu
nuz, bir sınıftan çıkarıyorsunuz, bir vilâyetten 
çıkarıyorsunuz. Kolay nıı beyefendiler, öyle 
imzasız mektuplarla Bakanlık emrine almak? 
Böyle şey yok., bunlar için canınızı sıkma
yın ve bu konuşmayı yapan arkadaşlarımın her 
ikisi de öğretmen arkadaşımdır, her iki öğretr 
men arkadaşımdan da rica ediyorum, bana yar
dımcı olsunlar ve zannediyorum ki olmaya da 
çalışıyorlar. Benim bugüne kadarki görüşüm 
her vesilede sayın arkadaşlarınım yardım etme 
gayreti içinde olmalarıdır. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Suçluyu 
asla korumak niyetinde değiliz bunu böylece 
İtiliniz Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, rica edeyim kar
şılıklı konuşma yok. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Tabiî efendim. 

Efendim... 

BAŞKAN — 18 dakikanız var Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 

.ÖZBEK (Devamla) — Millî Güven Partisi adı
na konuşan Sayın Sami Turan bey, 8 yıllık öğ
retim mi yoksa daha evvel herkesi okur - yazar 
yapma prensibi mi önem kazanmalıdır diye bir 
soru sordular, 

Umumî görüşlerimde de arz ettim-, 8 yıla ge
çince ötekini bir tarafa bırakacak değiliz. Onu 
yaygın eğitim içinde ayrı bir yönden yürütüyo
ruz; ötekini de örgün eğitim içerisinde ayrı bil
yon den yürütüyoruz ve yine kanun geldiği za-

.man bu maddeler üzerinde çok geniş konuşa
cağız, onun için bugün Yüksek Heyetinizi yor
mayayım. 

Sayın Tevetoğlu geniş, kronolojik bir açık
lama yaptı, teşekkür ederim. Birçok meseleleri 
bu vesile ile ben de öğrendim. Eskilere ait bil
gim. yoktu; fakat verdiğim izahatta da görüle
ceği gibi biz gerek öğretmende ve gerek öğren
cide Atatürk milliyetçiliğini esas kabul etmiş 
bir hükümet olarak hizmete devam edeceğiz ve 
bunları imkânlar nispetinde, mevcut imkânlar 
ve zaman nispetinde çözmeye çalışacağız. İnşal
lah bizden sonra gelenler de aynı sistem içeri
sinde devanı ederler. 

Benim de kanaatim tamamen şu : Fikre fi-
• kirle mücadeleyi götürmek ve meseleyi kökün-
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den halletmektir'. Yoksa baskı ile bu meselele
rin çözülebileceğine kani değilim. Demin de arz 
ettim, baskı ancak ıslahı mümkün olmayanlar 
hakkında kullanılabilecek bir usuldür. Islahı 
mümkün olanları ikna etmek en iyi sistemdir. 
Onun içindir ki, öyle bir çalışmaya girmeyi esas' 
kabul etmişiz. Bütün çalışmalarımız o yolda gi
diyor. 

Sayın Kadri Kaplan beyefendi bilhassa mes
lekî teknik öğretimle ilgili olarak bâzı sorular1 

sordu ye «yaygın eğitimle örgün eğitim içerisin
de bu meseleleri nasıl halledeceksiniz?» dediler. 
Demin umumî olarak arz ettim. 1972'de duru
mumuz şöyle Sayın Kaplan; meslekî teknik öğ
retimde 1' 079 kurum yar. Bunun yanında 1 700 
tane de gezici kadın kursu yar. Bu iki kurum
da toplanı öğrenci sayısı 295 bindir. Buralardan 
bu sene 56 bin kişi mezun olmuş, 10 bin de öğ
retmen çalışıyor. 1972 - 1973 yılında bu okul
lara 125 200 öğrenci girmiş. Yeni Plânda bu 
sene biz bunlara ilâveten teknik yüksek öğre
timde 7 tane yeni kurum açıyoruz; bunun için 
57 milyon lira almışız. Erkek teknikte a t el ye, 
ek bina, lâboratuvar, yeni okul olarak 172 pro
je karşılığı 289 milyon 538 bin lira para almı
şız ve böylece de 37 200'lük bir öğrenci kapa
sitesi meydana getirmeye çalışıyoruz. Meselâ bu 
sene 26 tane pratik sanat okulu açılıyor bu me
yan da. 

Demin de arz ettim. Bu yıl bir başlangıç 
yılı. Bu rakam küçük aslında. Plânın bize ver
diği vazifeye göre 5 sene sonunda 100' bin tane 
teknisyen istiyor teknik lise mezunu olarak; 
150 bin tane de kalifiye işçi istiyor. Bu rakam
larla gidilirse 5 sene sonunda biz bu rakamlara 
ulaşanlayız; ama bu seneki rakamlar projelen
dirme rakamları, plânlama rakamları olduğu 
için böyle. Gelecek sene bu rakamlar içinde ka
lınırsa. doğrudur, buna ulaşmak imkânı olmaz. 

Öte yandan, demin de işaret ettiğim gibi biz, 
yaygın ve örgün eğitimi elde beraber giden bir 
eğitim sistemi olarak kabul ediyoruz ve yine 
işaret ettiğim gibi gönüllü kuruluşlaıtlan yay
gın eğitimde büyük ölçüde faydalanma zarure
tine inanıyoruz. 

Çıraklık Kanunu ile yaygın eğitim kurumu 
müşterek çalışma kanunu Bakanlığımızca ha
zırlanıyor. Zannediyorum ki, zatı âlinizi de bun
dan ha herdin- edecekler zamanında. 
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iSaym Hamdi Özerin sordukları programlar, 
ders ve sınıf geçme durumları vesaire hakkın
da izahat verdim. Hekimhan'da yatılı bölge oku
lu yapımından, diğer okullar yapıldığı için 
vazgeçildiğine dair bana bilgi verdiler. Orada
ki oikullaşma durumu artık eskisi kadar sıkıntı
lı değilmiş. 

Yatılı bölge okulları için bu sene ayrı bir 
tahsisat alamıa'dık. Yalnız yapılmakta olan 10 
yatılı bölge okulunun bitirilımosi için tahsisat 
aldık. Yatılı bölge okullarının önemi her zaman 
ve her yende görüşülmektedir. Ümit ediyorum 
ki, önümüzdeki 1974 yılı Bütçesinde buna biraz 
daha fazla önem vererek, hiç değilse nüfus sa
yısı, coğrafî durumu vesairesiyle okul yapma 
imkânları olmayan yellerde bunu temine çalı
şırız. 

Saym Ziya Aynım arkadaşımızın -mevzuba
his etimiş oldukları meseleleri yeni yatırımlar 
içerisinde gözden geçireceğiz. Bilhassa İğdır Li
sesinin bina vaziyetini tetfl.dk edeceğiz. Yalnız, 
ilkokul durumunda bu yıl Doğu bölgelerine bi
raz daha fazla yük verme ihtiyacını hissediyo
rum. Bir liste gördüm, öyle illerimiz var ki, 
okulu olmayan köy sayısı 2'ye inmiş; öyle ille
rimiz var ki, okulu olmayan köy sayısı 103. Me
selâ Van'da, Meselâ Erzurum'da.. Bu seneki ya
tırımlarda, geçen senelerde olduğu gibi her ta
rafa seyyanen bir yatırım yerine evvelâ çok ge
ri kalan kısıımlarda bir telâfi yapıp ondan son
ra öteki kısıımlar için para ayırma durumuna 
gireceğiz ve böylece meseleyi kapatmaya çalı
şacağız. 

Üniversiteler hakkında ve üniversitelerin pa
ralı olması üzerinde !M hatibimiz "bilhassa önem
le durdular. Müsaade buyurursanız zaten ka
nun geliyor. Yarın bütçede konuşulacak ve ar
kadan gelecek. Zannediyorum ki, çok daha ra
hat konuşma imkânını bulacağız. Vaktinizi al
mayayım. Zaten beniım de vaktim azaldı. 

BAŞKAN — 10 dakikanız kaldı. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK (Devamla) — Sayın Ekrem Özden'in 
bilhassa işaret ettiği, zamanın inlkılâp dersleri 
zaten devam ediyordu; fakat o günkü anlamı 
ile devam ettiğine ben de kani değilim. O zama
nın talebesi olarak bizler de bir tarafta Yusuf 
Kemal Tengirşek, bir tarafta Hikmet Bayur, bir 
tarafta Mahmut Esat, öte tarafta Recep Peker' 
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in derslerine Zir ra t Faıkültesindcn o zamanki 
Hallkevi binasına nefeıs nefese koşard ık ki, ön 
sırada yer alalım, aman kelimeyi kaçı rmaya
lım d iye ; o k a d a r güzel, o ka'dar iyi ders a n k -
tırlaıldı. Ölenlere Allalı rahim et eylesin, geriye 
kalanlara d;', can sağlığı versin. 

Bu hususta p rogramla r ı değişt irmek niyetin
deyiz. Bir de üniversitelerin son sınıflarında 
o'kutuluyor, ilk sınıflarına aidırmaık için gayre
timiz var. Akademiler in bir kısmı bunu kabul 
et t i . O zaman şöyle bir düşünce v a r d ı ; çocuk 
e ıık ark en. h erseyi görsün öğrensin öyle çıksın. 
Biz de şimdi diyoruz ki, gelirken gelişsin de ne
ler yapt ığını görsün bu Milletin ; ondan sonra 
işin içerisine girsin, onun bunun sözüne kolay 
kolay kanmasın. Onun içindir ki, inkılâp ders
lerinin ön sınıfa alınması çok faydalı olacaktır 
kanıs ındayım. 

Sayın Üçok, bütçe oranları düşmektedir di
ye buyurdular . Gerçekten muhterem arkadaş la
rını, 1068'den sonra millî eğitimin genel bü tçe 
içerisinde bir düşmesi olmuş. 1968'de c/c 15,-V 
iken sonradan r/r 1-Ve, r/r 1 Be, c/r 1.2 ye, c/c 14'e 
düşmüş. Bugün memnuniyet le söyleyebilirim ki, 
1968 seviyesine yeniden çıkmışız, c/r 15,:}'dür. 

Bâzı din ki taplar ın ın Millî Eğitim Bakanl ığı 
t a r a f ından basılıp, sat ı ldığından bahsett i ler . Ta
lim Terbiye Heyet ine sordum, malûmat lar ı yok. 
Lütfeder isim verirlerse, hiç şüphesiz onları . 
memnuniyet le t ak ip ederim. 

Öğretmen, öğretim üyesi ihtiyacı üzerinde 
buyurduk la r ı meseleler d o ğ r u d u r ; ama, bunlar 
birbirine bağlı birer halka. Birini aşmadan o ol
muyor. öyle bir sıkıntı içerisindeler; ama her 
halde tedbir alınınca da bir şeyler oluyor. Bu 
sene biz or taöğret ime 4700 tane hoca tayin et
t ik. Senelerden beri coğrafyacı, tarihçi , sosyal 
bilgilerci diye bekleyen, sizlerin de devamlı ola
rak rahatsız olduğunuz bir grup vardı . Bize mü
racaat ediyordunuz, 270C;,neü sırada d iyorduk, 
müracaa t ediyordunuz 1800'ncü sırada diyor
duk. İki tane radyo ilânı, televizyon ilânı ile bu 
meseleyi er i t t ik şimdi. Onlarda rahat ladı biz de 
raha t lad ık . Biliyoruz ki a r t ık a rkada bekleyen 
hoca yok, onlar da bil iyorlar ki. ar t ık İs tan
bul 'da . İzmir 'de yer yok. Günkü bir çoğu da öy
le beklediği için kabar ık gözüküyordu. O mese
leyi temin ett ik. Şimdi yeni bir teşebbüsün 
içindeyiz. Bu sene inşallah bu hoca vaziyetini 

büyük ölçüde halledeceğim, emekli hocaları tek
r a r d a n ders ücret i vererek alacağım. Gelsinler, 
girsinler', öğre tmenler in arasında eski hocala
rın bulunmasında da fayda var. Ücret le ders 
okutacaklar , birçok derslerimi dolduracağımı 
tahmin ediyorum. Yani tedbir ler alma imkânı 
va r. 

Ayrıca şu da var hanımefendi ; biz tuhaf 
bir tu tum içindeyizdir. birçok meselelerde öy
leyizdir. Şimdi biı* t a ra f tan öğretim üyesi yok 
diyoruz, öte ta ra f tan kadrosuz profesör, doçent 
çok. Kadro vermemişiz, dolmuş yığılmış, b i r ye
re gi tmiyorlar . G-itseler mevcut üniversi telerde
ki kadrolar la ben daha iki tane üniversite ' 
aça r ım; ama gitmiyorlar . İnşallah getirdiğimiz 

yeni kanun buna bir çare bulacak ve ümit edi
yorum ki, getirdiğimiz kanunda değişiklikler 
olmasın da bu isleri halledebilelim. Yoksa biz 
de halledenleyiz, işin içinden çıkamayız. 

iSayın Dikeçligil, yabancı memleket lerdeki 
öğrenci müfettişliklerimizin kadro bakımından ' 
zayıf olduğuna işaret ettiler. Kat ı l ıyorum. 
tedbir a lmaktayım. Bugün Almanya 'da 10 bin 
öğrencimiz var, 1 (iğrenci müfettişi var. Teşki
lâ t o() sene evvel kurulmuş, '.)() sene sonra da ay
nı teşkilât devam ediyor. Şimdi bunlar ı değiş
t i rmek mecburiyetindeyiz. Bir kişi ile 10 b in 
kişi idare edilemez. Kaldı ki. o şa r t la r yok. Es
kinin talebesi olsa belki idare eder ; ama, bir 
de yeni şar t la r içerisinde o talebeyi idare e tmek 
lâzım ki. teşkilâtı güçlendirmek mecburiyetin
deyiz. 

Sayın Nab.it beyefendi yazılı olarak soru 
sordular , Diş Hekimliği Fakültesi hakk ında . 
Malûmu devletleri, biz, Bütçe Karma Komisyo
nunda bu mesele üzerinde çok görüşmeler, ko
nuşmala r yap t ık ve en nihayet, fakül tenin kad
ro kanunu çıkmadan bütçede bir değişiklik ya
pılırsa, mevcut öğretim üyeleri ve personelin 
açıkta kalması tehlikesi ortaya çıktı. Onun için 
bize Bütçe Karma Komisyonu su tal imatı verdi , 
«Bunu bu şekilde geçirin ; ama. getirin» dediler. 
Hakika ten de Bütçe Karma Komisyonundan ay
rıldığımızın haftasına üniversite bize k a n u n u 
gönderdi , biz kanunu mahalline sevkediyoruz. 

Öteki kısmı müsaade buyurursanız yazılı ola
r a k takdim edeyim. Belki arkadaşlar ını sorular ı 
da olacaktır . 

60 — 

http://Nab.it


C. Senatosu B : 27 

BAŞKAN — Evet sayın Bakan, yazdı da 
mümkündür. Diğer 2'ııci ve 3 'neii bentlerini 
yazılı olarak cevaplandırırsınız. 

Diğer soru soracak olanlar; Sayın Altan 
sormuş (>ldıı. Sayın Üçolk, Sayın Dikeçligil, Sa
yın Çumralı... 

NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Soruların 
zapta geçmesi bakımından okunması gerekmek-
te<lir. 

BAŞKAN — Sizin sorunuzun birinci kısmı
na sayın Bakan cevap verdiler, Geri kalan 2 ve 
3 numaranın da zapta geçmesini istiyorsunuz 
ki. zapta geçsin. Haklısınız. Okutayım efen
dim. 

Sayın Nah.it A Han'ın sorusunu okutuyorum. 

îCumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın Millî Eğitini Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasına tavassut
larınızı arz ve talep ederim. 

Çanakkale 
Nahit Altan 

No : Bütçe görüşmelerinde : 
1. — Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine 

bağlı Diş Hekimliği Yüksek Okulunun, fakülte 
haline getirilmesi. Ankara Üniversitesi Tıp Fa
kültesi Profesörler Kurulunun 23 . 9 . 1970 ta
rih ve 85/1258 sayılı oturumunda kabul edilmiş 
olmasına ve Ankara C'niversitesi Senatosunun 
16 . 2 . 1971. tarih ve 689/4797 sayılı kararı ve 
bu kararın Bakanlığa teklifi ile 4 Ağustos 1971 
tarih ve 030.1/20079 tarihli Millî Eğitim Bakan
lığının onayı ile kesinleştiği halde. 1978 yılı An
kara Üniversitesi Bütçe Kanun tasarısında neden 
hâlâ Ankara Tıp Fakültesine bağlı Diş Hekimli
ği Yüksek Okulu olarak gösterilmiştir! 

2. — Diş Hekimliği Yüksek Okulu Dev -
Gene Başkanı ve Şafak Grubu üyesi olduğu için 
tevkif edilip 3 ay sonra tahliye edilen YC aleyh
lerine dava açılan Alp Hamuroğlu isimli öğren
ci; 

a) Okula 2 sene devam etmediğinden belge 
alması gerekirken neden belge verilmemiştir! 

b) Ayrıca İstanbul Diş Hekimliği Fakülte
sine naklen kaydında sakınca olmadığına dair 
belge nasıl ve kim tarafından verilmiştir! 

c) İstanbul Diş Hekimliği Fakültesinde bu 
iş için açılan tahkikat ne safhadadır! 

— 61 

5 . 2 . 1973 O : 2 

3. — Aynı okulda aleyhlerine Maliye Ve
kâleti Müfettişlerince yapılan teftiş neticesi tah
kikat açılan öğretim üyeleri hakkında 4 sene
dir istenilen ve mükerreren tespit edilen yazı
lara Üniversite yetkililerince neden cevap veril
memiştir! 

BAŞKAN — Sayın Bakan birinci sualinize 
şifahî olarak cevap vermiş ve zapta geçmiştir. 
İkinci ve üçüncü suallerinize yazılı olarak cevap 
vereceklerdir. 

Buyurun Sayın Üçok. 
BAHRİYE ÜOOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

—• Efendim, 15 Ağustos 1972 tarihli resmî Diya
net Gazetesinde «Erzurum Atatürk Üniversitesi 
güzel bir camie kavuşuyor» başlığı altında şu sa
tırlar yer almıştır: «Yüksek tahsil gençliğinin 
dinî ihtiyacını gidermek için inşaatına devanı. 
edilen cami 2 000 kişilik olacak. Ayrıca yanında 
kurs odaları, görevliler için lojmanlar, fakir tale
beler için bir de aşevi yaptırılarak tam bir kül
liye haline getirilecektir.» diye yazılmıştır. Ata
türk Üniversitesi şehrin epeyce dışında bir ku
ruluş olduğu için bir cami yaptırılması normal
dir. Ancak, bundan sonraki ifadelerin; yani ca
miin yanında yapılacağı bildirilen kurs odaları, 
görevliler için lojmanlar ve aşevleri bir külliye 
haline getirileceği hususunda acaba Sayın Ba
kan ne düşünmektedirler! Bunu tasvip ediyor
lar mı! 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, yazılı 
mı. yoksa şifahî cevaplandıracak mısınız! 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANİ SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Hayır Sayın Başkan, der
hal cevap verebilecek durumdayım. Bu, benim 
iznimle yapılan, benim tahsisatımla yapılan bil
iş değil ki; ben ona şöyle yapın, böyle yapın 
diyeyim. Bunlar bizim malûmatımızın, yani be
nim hiç değilse Bakan olduğumdan beri malûma
tımın dışında olan işler. Eğer usulsüz, orada ca
minin yapılması herhangi 'bir şekilde mahzurlu, 
yanma yapılacak aş ocaklarının zararlı olduğu
na dair bir şey olursa. Üniversite Rektörüne ya
zarız, Üniversite Rektörü mâni olur. Benim ya
pacağım iş ondan ibarettir efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Kalpaklıoğlu. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, muhterem Tekilden şu sualimin 
cevaplandırılmasını istiyorum. 

Lisan mevzuunda bir akademi kurulmasına 
Bakanlıkça lüzum görülmekte midir! Bugün 
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gerek TBT ve gerek resmî yazışmalarda kulla
nılan kelimelerin bir makamdan, yetkili bir yer
den geçerek ve Bakanlığın haberi tahtında mı 
cereyan etmektedir? Yoksa her isteyen teşekkül 
bilhassa resmî yazılarda istediği kelimeyi kul
lanmakta serbest midir? 

Sualimin başına geçiyorum, bunu önlemek 
için bir dil akademisi kurulması yolunda Ba
kanlıkta hazırlık var mıdır? Bakanlıkta böyle 
bir düşünce mevcut mudur? Evet veya hayır 
şeklinde kısa bir cevap istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın müddeti doldu
ğu için sorular kısa, cevaplar kısa olacaktır. Sa
yın Kalpaklıoğlu tamam. 

Sayın Bakan. 
-.MİLLÎ. EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK (Devamla) — Sayın Başkan, Üçüncü 
Beş Yıllık Plânda bu konuda bir araştırma ya
pılmasına dair bir paragraf var. Temel Eğitim 
Kanununun Millî Eğitim Komisyonunda görü
şülmesi sırasında. Millî Eğitim Bakanlığının bu 
hususta tedbir almasını öngören bir madde var. 
Böylece bir akademi kurulma şartı yok; ama 
bunu düzene koyacak bir teşkilâtın yahut bir 
organizasyonun kurulması şartı kanunla getiril
mektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Oumralı. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Sayın Başkan, bir sualim daha olacak. 
BAŞKAN —• Özür dileyeceğim müddet dol

du, kısa... 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Meseleyi halledeeeksek bir sualim var, lütfet 
Sayın Başkanım... 

BAŞKAN —• Peki buyurun. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Bakanlıkça ortaokul ve lise talebeleri için Dev
letin harcaması yanında, aile velilerinin de bir 
katkısının gerek ortaokullar için, gerek lise ta
lebeleri için faydalı olacağına Bakanlıkça bakıl
makta mıdır ve bu yolda bir hazırlık mevcut 
•mudur? 

BAŞKAN — Evet veya hayır şeklinde olacak 
efendim. 

MİLLÎ. EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Devamla) — Sayın Başkan, bir defa 
iyi anlayamadım ki evet veya hayır diyeyim. 
Sonra bu sual evet ve hayırla kapatılamaz, çok 
hadise çıkarıl- bu sual. (Gülüşmeler) 
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
O halde anlamış Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırırlar. 
ıSaym Çumralı, buyurun. 
-SEDAT CUMBALI (Konya) — Efendim, 

Konya Mimarlık Mühendislik Okuluna bir ha
rita, makine ve elektrik bölümünün açılmasını 
öngören beyanınızı bir müjde olarak kabul edi
yor. şükranlarımı sunuyorum. Bu akademinin 
kariyerden yetişmiş öğretim üyeleriyle takviye
si için Bakanlık ne düşünmektedir? Bir. 

2. — Konya'da açılması kararlaştırılan Sel
çuk Üniversitesi Teknik Bilimler Fakültesi 1973 
- 1974- yılında tedrisata başlayacak mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
•MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK (Devamla) — Sayın Başkan, bendeniz 
usule çok. vâkıf değilim; ama bir istirhamda 
bulunsam. Sayın Sedat Çumralı Hocamızdan, bu
nu bir sözlü soru haline getirse de uzun uzun 
anlatsam olmaz mı acaba. Buna evet veya ha
yırla nasıl cevap vereceğim? 

BAŞKAN — Tamam soru haline getirirler ve 
siz tetkik eder cevap verirsiniz. 

SEDAT CUMBALI (Konya) — Peki efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk. 
ÖMEB FABUK KINAYTÜBK (Burdur) — 

Sayın Başkan, orta dereceli okullarımızda lisan 
derslerinin bir facia olduğu bellidir. Hiç bir li
san hocası volttur. :Değil kasabalarda, yeni açı
lan şehirlerde de yoktur. Binaenaleyh., Sayın 
Bakanlık bu hususta ne düşünüyor? Lisan bilgisi 
almadan ortaokuldan mezun olanlar, lisede veya 
üniversitede müşkülat çekmektedirler. Sayın Ba
kanın vereceği cevapta «hoca yoktur» diyecek
lerdir; ama bilmiyorum düşünüyorlar mı, bunu 
bir kurs halinde tatillerde tamamlamak veya li
san derslerinin orta tedrisattan tamamen kaldı
rılarak, Hacettepe'de olduğu gibi, üniversitede 
ilk senesini lisan öğrenimi şeklinde tertipleyebi
lirler midir? 

BAŞKAN —• Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 

ÖZBEK (Devamla) — Sayın Başkanım, bir de
fa ortaöğretimde Fransızca ve Almancada sıkın
tımız yok. Yani şimdiye kadar vardı, bu sene on
dan sıkıntımız kalmadı, onları tayin edebiliyo
ruz. Bütün sıkıntı İngilizcededir, Sebebi de; 
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bütün çocukların İngilizce öğrenmek istemele-
rindendir, sebebi de ekonomiktir belli.. Bu vazi
yet da'hilinde daha fazla İngilizce hocası yetiş
tirmek mecburiyeti vardır. Bu sebeple Hacette
pe'ye bu sene gece kısmını açtırdık, İstanbul 
Üniversitesi yeni bir okul açtı sırf bizim için. 
Biz buralardaki kurslarımızı genişleterek hoca 
yetiştirme imkânlarını artırıyoruz. Halihazırda 
derslerin kaldırılması hakkında bir düşüncemiz 
yok; fakat mümkün mertebe hoca teminine gay
ret ediyoruz bu mevzuda. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, 
buyurun. 

RİFAT ÖZTÜEKOİNE (İstanbul) — Sayın-
Başkan, benim de bir sualim olacak. 

•BAŞKAN — Bitti, müddet doldu efendim, 10 
dakika da geçti. Sayın Bakan buyurun müdde
tiniz doldu, teşekkür ederim. 

•MİLLÎ EOİTİM BAKANI SABAHATTİN 
•ÖZBEK (Devamla) — Çok teşekkür ederim Sa
yın Başkan, ve sayın üyeler, lütfettiniz büyük 
alâka gösterdiniz, bize cesaret ve güc verdiniz, 
sağolun efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ege. 
1SKKNDEK CBNAP EGE (Aydın) — Sayın 

Başkan, çok değerli senatör arkadaşlarım; 
Sayın İmkanın, grupları ve şahısları adına 

yapılan konuşmalara vermiş oldukları cevapla
rı dinlemiş bulunuyoruz. Kendilerine çok teşek
kür ederim. Gayet açık, gayet net eevaplarıyle 
meseleyi bir defa daha ortaya koydular. Ama 
şunu unutmamak lâzım. İnsan yaradılışı değişik, 
çeşitli; bu kadar vazıh izah karşısında dahi ya
rın bâzı basının ve yine bâzı kişilerin öğretmen 
kıyımından bahsetmesini normal karşılamak du
rumundayız. Maalesef Türkiye'de bugüne kadar 
cereyan eden mesele, bir hadisenin zuhur et
miş olması; meydana gelmiş bulunmasından çok 
bâzı kafalardaki vehimleri dile getirip, ortaya 
koymak suretiyle bir kargaşa yaratmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; devrimler olsun, 
reformlar olsun duygulara bağlanarak, duygu
lara katılarak, duyguların zebunu olarak ger
çekleşemez. Maalesef bizde anayasalar dahi za
man zaman duyguların tesirinde geliştiriliyor ve 
oluşturuluyor. Kaldı ki devrimler olmasın, re
formlar olmasın. Devrimde, reformda her türlü 
yapılacak iş; akılla, düşünce ile, mantıkla ya-. 
pılır. Hislerin tesiri altında kalarak yapılacak 
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işler, hislerin tesiri altında kalarak girişilecek 
işler ve hele hele tenkitler, elbette olabildiğine 
sübjektif, olabildiğine mevzuun özünden, mev
zuun bizatihi kendisinden uzak olacak ve uzak 
kalacaktır. Nitekim böyle olmaktadır. 

Şimdi muhterem arkadaşımız buraya çıkı
yorlar, yapılmakta olan bir reform kanun tasarı
sından bahsederken, kendi içindeki bulundukla
rı arkadaşlarıyle ilgili. Parlâmento üyeleri için, 
«Efendim, bası döne döne bilmem ne olmuş ve 
Parlâmentoya gelmiş kişi» veya «kişiler» şek
linde, bir beyanda bulunuyorum 

Şimdi, ne yapmış oluyoruz muhterem arka
daşlar? Kendi bindiğimiz dalı kendimiz kesmeye 
çalışıyoruz. Parlâmentoya gelmiş; milletvekili 
veya senatör olmuş kişi hakkında, bir senatör 
arkadaşın bu şekilde, «Başı döne döne gelmiş» 
şeklinde bir tâbiri hakikaten çok yersiz, çok ma
nasızdır. Ondan sonra Meclislerimizin dışında 
biz Parlâmentoya saygı, sevgi bekliyoruz; ol
maz, olmayacaktır. Her hangi bir kanun tasarısı 
veya teklifi üzerinde kendilerinin bu meselede 
çok daha iyi düşünecekleri malûm olan zevata, 
«Ey, burada ne duruyorsunuz, siz niye bilmem 
ses çıkarmıyorsunuz, niye bağırmıyor. çağırmı
yorsunuz?» diye kendimizce akıl öğretecek ko
nuşmamızı her halde biraz önce parlamenterler 
için söylemeye çalıştığımızı ilk önce kendimize 
tevcih etmemiz gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım; ben suna inanıyo
rum ki, Atatürkçülük herkesin dilimledir. Ben 
Atatürkçülüğü durmayan, ilerleyen bir hedef gi
bi kabul ediyorum ve bu hedef varılacak bir he
def değildir. Bu hedefin, ufuk gibi yaklaştıkça 
daima ileriye gidecek ve bizim erdik, eriştik, 
vardık dememize imkân olmayacak; fakat bizi 
aydınlığa, ışıl ışıl yarınlara doğru koşturacak 
bir hedef olması lâzımdır. Bunun için de her 
şeyden önce memleketimizde yapılan işleri, ya
panları, yapmakta olanları iyi düşünmek, iyi 
tahlil etmek, iyi tanımak mecburiyetindeyiz. 

Aşağı - yukarı 12 seneye yaklaşan bütçe mü
zakerelerinde şu kürsülerde devamlı olarak Mil
lî Eğitim Bakanlığı camiası, hattâ üniversite 
mensupları daima teııkid edilegeliniştir. Yalnız 
bu seneki tenkidler içinde çok memnun olduğum 
bir husus oldu; iki partinin sözcüsü, eğitimle il
gili esa solacak hususta bir noktaya varmış gö
rünüyorlar. O da şudur : Birisi diyor ki, «Batı-



C. Senatosu B : 27 5 . 2 . 1973 O : 2 

lasına yabancılaşma değildir.» Çok mühim bir 
söz; Batılaşma yabancılaşma değildir, diyor. Di
ğer partinin sözcüsü de geliyor diyor ki; «Batr-
dan metodu alacağız, evet, ama muhteva hayır.» 
Bunlar aynı noktaya, aynı hedefe varan, varmak 
isteyen sözlerdir. Şimdi esasta bu kadar birbiri
ni tutan, birbirini tamamlayan sözler söylüyo
ruz; öteden birbirine zıt görünüyoruz, böyle bir 
imaj veriyoruz dışarıya. 

Son muhterem bir arkadaşımız yine buraya 
geliyor, bir grubun sözcüsüdür; «Dine hürmet
kar gençlik yetiştirmek» diyor ve şimdi dine 
hürmetkar gençlik yetiştirme güzel, hakikaten 
bir doğru, bir gerçek; ama nasıl dine hürmetkar 
gençlik yetiştirilebilir? Gençlerimizi dine hür
metkar olmaları için, ilk önce dinlerini öğrenme
leri, bilmeleri lâzımgeldiğini, inanmaları lâzım-
geldiğini ifade ettiğimiz anda, bir yanlış söz 
söylemiş gibi burukluk etrafta bas gösteriyor. 

Muhterem arkadaşlar; büyük meseleler, bü
yük davalar, reformlar onlardır ki. üzerine çe
kinmeden eğileceğiz. Millî Eğitim Bakanlığının 
üzerinde hassasiyetle duracağı meselelerden bi
risi de. bu din eğitimi meselesidir. Bu mevzu 
«Efendim, Türk Anayasası lâiklik kapsamı için
dedir, Millî Eğitimde din öğretimi yapılır mı 
yapılmaz mı ? gibi sözlerle bence geçiştirilecek 
mesele değildir. Bugün Devletin bilhassa din 
eğitimine el atması, üzerine eğilmesi şarttır. Bu 
kadar büyük bir müesseseyi, memleket nüfusu
nun r/( 99'una yakın Müslüman olan bir kitleyi, 
onun en mukaddes saydığı ve üzerine titrediği 
din müessesesini başıboş bırakamayız. Bugün 
gelip çattığımız, bugün içinden çıkamadığımız 
birçok meselelerin asıl mebdei ve derinde yatan 
ıstırabı budur, muhterem arkadaşlar. 

O bakımdan ben. Sayın Millî Eğitim Baka
nından veyahut da Hükümetten şunu istirham 
ediyorum : Din eğitiminin gerçekten din eğiti
minin nasıl yapılması lâzım gel d iği hakkında ge
reken araştırmalar yapılmalı ve çocuklarımıza 
din eğitimi verilmelidir. Bunun, lâik olmamak, 
ileriyi görememek, Batılı olamamak gibi mese
lelerle hiçbir alâkası yoktur. Ancak, bu yolla 
gençlerimiz, manevî cihazlanmada en mühim 
âmil olan dini öğrenmekle kendilerini hazırla
mış ve kendilerini manen cihazlaııdırmış hale 
gelirler. Hiçbir zaman müspet ilmin öğrenilme
sine, onda adım atılmasına, onda yücelmesine, 

bir insanın dinî bilgilere sahibolması, inanç sa
hibi olması mâni olmaz; hattâ daha çok kuvvet
lendirir, daha çok atılmasını ve muvaffak olma
sını temin eder inancındayım. 

Muhterem arkadaşlarım; hakikaten bu seııe-
ki bütçe müzakereleri içerisinde Millî Eğitim 
Bakanlığının öğretim ve eğitim felsefesi üzerin
de, üniversitelerimizin çalışmaları, üniversitele
rimizin daha verimli olması meseleleriyle ilgili 
mevzularda bilhassa grup sözcüsü arkadaşları
nım birbirine yakın tavsiyeleri, birbirine yakın 
görüşleri, beni fazlasiyle mütehassis etti; bun
dan çok memnunum. Bu, Yüksek Gumhuriyet 
Senatosu içerisinde, grupların Türkiye'nin kur
tuluşunda, manen kurtuluşunda, yücelmesinde, 
nurlu ufuklara doğru yol almasında en büyük 
âmil olacak, grupların öğretim ve eğitim mese
leleriyle ilgili bir Bakanlığın ve üniversitelerin 
müzakeresinde bu kadar yaklaşmış olmalarını, 
bu kadar birbirlerini tamamlar konuşmalar yap
mış olmalarını büyük bir tâli hayır sayıyorum. 
Bundan sonra üniversite reformu ve Millî Eği
tim Bakanlığının çeşitli reform kanunlarının da 
daha büyük anlayış içerisinde memleket için 
yararlı bir hale getirileceğine inanıyorum. 

Bu bütçenin Büyük Milletimize ve Millî Eği
tim (amiasma, üniversitelerimize ve yüksek 
okullarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni 
eder, hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylarını kullanmayan sa
yın üyeler.'.. Açık oylama işlemi bitmiştir. 

31İ11Î Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinde gö
rüşmeler bitmiştir: program bütçe bölümlerine 
gecivoruz. 

(A) Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi : 

Bölüm 
(Prog.; Lira 

101 Genel yönetim hizmetleri 119 194 592 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

102 Destek hizmetleri 229 744 509 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüım 
(Prog.) 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

900 

101 

102 

Temel eğitim ve öğretimi ger
çekleştirme ve geliştirme hiz
metleri 4 234 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Genel orta öğretimi gerçek
leştirme ve geliştirme hizmet- * 
leri 1748 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Orta dereceli meslekî ve tek
nik öğretimi gerçekleştirme 
ve geliştirme hizmetleri 1139 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
İlk, orta ve yüksek dereceli 
okulların öğretmen yetiştir
me hizmetleri 429 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Yüksek öğretimi gerçekleştir
me ve geliştirme hizmetleri 534 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Halk eğitimi hizmetleri 171 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 20 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Atatürk Üniversitesi : 
Genel yönetim 11 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Destek hizmetleri 67 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Lira 

787 033 

866 006 

413 545 

785 281 

372 394 

539 141 

100 001 

216 775 

Bölüm 
(Prog.) 

900 

103 

111 

113 

132 

135 

140 

152 

157 

158 

180 739 184 

Lira 

Transferler 2 790 OO'O 
BAŞKAN — Kabul «denliler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Mediko sosyal hizmetler 741 342 
BAŞKAN — Kabul -edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Fen Fakültesi 3 090 252 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Temel Bilimler Fakültesi 5 483 074 
BAŞKAN — Kabul -edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Diş Hekimliği Fakültesi 6 761 592 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tıp Fakültesi 37 032 356 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Çukurova Tıp Fakültesi 32 379 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Edebiyat Fakültesi 7 499 892 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Islama İlimler Fakültesi 2 489 039 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İşletme Fakültesi 7 812 783 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Ziraat Fakültesi 17 435 241 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Kaıra'denia TöfenfiW Üniversitesi 
Bıölüm 
(Prog.; Lira 

101 Genel yönetim 937 829 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

102 Destek hizmetleri 16 805 471 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 12' 099 221 
BAŞKAN — Kabul -edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

174 İnşaat - Mimarlık Fakültesi 12 152 834 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

177 Makine - Elektrik Fakültesi 11594147 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

183 Orman Fakültesi 12 454 552 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

185 Yer Bilimleri Fakültesi 5 945 987 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 965 0CO 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanidf Q3 Ra.i?ia!t'banıe&1 Uzay Vö Ysii Biüıümleri1 

Araştırma vd Eğitimi Merike&i 
101 Genel yönetim hizmetleri 743 173 

BAŞKAN — Kabul -edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

102 Destek hizmetleri 1 558 972 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm 
(Prog.; Lira 

111 Uzay ve Yer Bilimler Hizmet
leri 5 678 069 
BAŞKAN — Kabul -edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 20 000 
BAŞKAN — Kabul -edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

VaiMetiağ Prıevanitoonyıuin^ VM( fSiamlaltotrynMn 
MKidüiifltüğii 

101 Genel Yönetim hizmetleri 210 385 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

102 Destek hizmetleri 879 656 
' BAŞKAN — Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Yataklı tedavi hizmetleri 10 201 539 
BAŞKAN — Kabul edenüier... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi bölüm toplamlarının sonucunu okuta
cağım : 

Genel Toplam : 8 921 994 072 

BAŞKAN — Oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma, Bütçe Komisyonu ra
poru (31 ili et Meclisi 1/743); Cumhuriyet Sena
tosu 1/128) (S .Sayısı : 181) (1) 

BAŞKAN •— İstanbul Üniversitesi Bütçe 
kanun tasarısının maddelerini okutuyorum. 

İstanbul Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanun 
tasarısı 

Madde 1. — İstanbul Üniversitesine 1973 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 

(1) 181 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1973 
tarihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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işaretli cetvelde gösterildiği üzene (509 133 066) 
'lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

TG1 Genel yönetim 6 774 896 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

102 Destek hizmietleri 53 383 633 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

,900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 7 475 568 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Mediko - sosyal hizmetler 3 757 474 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Fen Bilimleri (Fen Fakül
tesi) 47 699 186 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 1 333 327 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Kimya Bilimleri (Kimya Fa
kültesi) 14 941 650' 
BAŞKAN — Kabul edenlsr... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 556 410 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

131 Tıp Bilimleri (Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi) 10<3 686 565 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 12 893 459 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölülm 
(Prog.) Lira 

132 

900 

133 

90'Cİ 

135 

900 

137 

900 

142 

90ü 

Diş Hekimliği Bilimleri (Diş 
Hekimliği Fakültesi) 12 919 091 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Transferler 381 656 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Eczacılık Bilimleri (Eczacılık 
Fakültesi) 12 920 236 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Transferler 289 015 
BAŞKAN — Kabul -edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tıp Bilimleri (İstanbul Tıp 
Fakültesi) 129 587 316 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Transferler 3 483 563 
BAŞKAN — Kabul .edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Veteriner Bilimleri (Veteriner 
İFakültesi) 2 699 554 
BAŞKAN — Kabul «edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Transferler 4 331 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tıp Bilimleri (Bursa Tıp Fa
kültesi) 15 645 1000 
BAŞKAN — Kabul -edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Transferler 16 022 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm 
(Prog.) 

152 

Lira 

900 

154 

900 

155 

900 

158 

900 

183 

900 

Edebiyat Bilimleri (Edebiyat 
Fakültesi) 22 316 311 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Transferler 1 152 492 
BAŞKAN — Kabul -edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Hukuk Bilimleri (Hukuk Fa
kültesi) 13 390 867 
BAŞKAN — Kabul -edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Transferler 939 818 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
İktisat Bilimleri (İktisat Fa
kültesi) 17 584 271 
BAŞKAN — Kabul .edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Transferler 757 082 
BAŞKAN — Kabul -edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

İşletme Bilimleri (İşletme Fa
kültesi) 9 875 904 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Transferler 206 126 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Orman Bilimleri (Orman Fa
kültesi) 11 976 512 
BAŞKAN — Kabul -edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Transferler 485 731 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nei maddeyi okunan cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Üniversitesinin gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re- (509 133 066) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 
Gelir 
türü Lira 

12 000 000 1 Vergi gelirleri 
BAŞKAN — Kabul «edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirler 3 500 007 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 493 633 059 
BAŞKAN — Kabul edenJler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci -maddeyi okunan cetveli ile beraber 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Üniversitesince 1973 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline 1973 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — İstanbul Üniversitesince gelecek 
vı11 ara, p;eçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul -etmeyenler... Ka
bul -edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — İlgili bir önerge vardır, okutu-
I yorum. 
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Yüksek Başkanlığa 
İstanbul Üniversitesi 1973 Yılı Bütçe Ka

nununa bağlı (R) cetveline 1972 yılında oldu
ğu gibi aşağıda yazılı metnin konulmasını arz 
ve teklif ederim. 

İsıtanbul 
Rifat Öztürkçine 

Ödenek Harcama 
Bölüm Kesim Türü Faaliyet Matemi 

.103 01 1 001 199 
199 Memur olmayan kişilere yapılacak teda

vi giderleri, 
Öğrencilerin sosyal faaliyetleri ile, hastala

nan öğrencilerin her türlü ilâç, tedavi ve mua
yene giderleri ile Sanatoryum ve Prevantor
yumda yatacak öğrencilerin giderleri ve ihale
ye çıkarılan ilâç ve tıbbî malzemeler için 24£0 
sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyon?... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

M. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı yetkilileri?... 
MALİYE BAKANLIĞI GENEL MÜDÜR 

YARDIMCISI GÜLAY COŞKUN — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hükümeti . . 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SABAHATTİN 
ÖZBEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Bu katılma ile (R) cetvelini 
önergede okunan hususlar istika metinlide değiş-
tirilroeik üzere maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 6. — İstanbul Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 sa
yılı Kanuna ve bu kanuna ek 5517, 7161, 7259, 
43, 44, 85, 582, 907, 993, 1032, 1082, 1083, 1084 ve 
1588 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait kad
rolardan, (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1973 
malî yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. j 
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Madde 7. — Genel bütçe kanununun 22 - 23 -
25 nci maddeleri hükmü, İstanbul Üniversitesi
ne bağh döner sermayeli kuruluşlar hakkında 
da uygulanır. 

BAŞKAN — «Genel Bütçe Kanunu» diyor. 
Hangi bütçe kanunu?.. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
M:. KEMAL YILMAZ (Ankara Milletvekili) — 
Bu bütçeye bağlı olarak gelen maddelerdir. 

BAŞKAN — Kabul edilım'ayen bir bütçe ka
nununu burada nasıl göstermiş olacağız?... 

Peki, herneyse. 
Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?... 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Üniversite bütçesinin, fakülte 
ve okullarla ilgili programlarında yer alan pro
je ödeneklerini, Rektörlük programlarına aynı 
unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

3. —• İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/744; Cumhuriyet 
Senatosu 1129) (S. Sayısı : 182) (1) 

BAŞKAN — Maddeleri okutuyorum. 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı. 
Madde 1. — İstanbul Teknik Üniversitesine 

1973 malî yılında yapacağı hizmetler için bağlı 

(1) 182 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1973 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(214 432 451) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum : 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 4 276 088 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

102 Destek hizmetleri 74 488 132 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılmayan transferler 5 805 941 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 688 517 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Kimya Fakültesi 10 594 692 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 26 122 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Temel Bilimler Fakültesi 7 440 767 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 24 146 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

171 Elektrik Fakültesi 15 315 301 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 51 681 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölüm 
.(Prog-) L/ira 

172 

900 

173 

900 

175 

900 

Gemi İnşaat Fakültesi 5 608 184 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil-
miiştir. 

Transferler 7 778 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
İnşaat Fakültesi 18 379 434 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Transferler 50 360 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maden Fakültesi 12 245 451 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
Transferler 36 134 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

176 Makine Fakültesi 20 339 858 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 77 997 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

179 Mimarlık Fakültesi 10 640 150 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 30 972 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

182 Mühendislik - Mimarlık Fa
kültesi 24 522 131 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm 
(Prag.) Liir'a 

900 Transferler 1 165 571 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

201 Nükleer Enerji Enstitüsü 2 611 295 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 5 749 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okunan cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (214 432 451) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum : 
Gelir 
türü Lira 

1 Vergi gelirleri 1 100 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirler 3 720 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 209 612 449 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okunan cetveli ile beraber oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesince 
1973 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1973 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesince 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yet
ki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. —• Harcamalara ilişkin formül, bağ
lı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN -—• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — İstanbul Teknik Üniversitesinin 
kuruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarih ve 5246 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı öğ
retim üyeleri ve yardımcılarına ait kadrolardan 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1973 malî yılın
da kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Genel bütçe kanununun 22, 23 
ve 25 nci maddeleri hükümleri İstanbul Teknik 
Üniversitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Üniversite bütçesinin fakülte ve 
okullarla ilgili programlarında yer alan proje 
ödeneklerini, rektörlük programlarına aynı un
vanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye ? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

4. — Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/740; Cumhuriyet Senatosu 
1/130) (S. Sayısı : 180) (1) 

BAŞKAN — Maddeleri okutuyorum. 

Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

Madde 1. — Ege Üniversitesine 1973 malî 
yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere, (280 282 921) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 

102 

900 

103 

111 

900 

Genel yönetim 3 331 427 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Destek hizmetleri 19 427 918 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 5 171 413 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Mediko - Sosyal hizmetler 4 155 903 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Fen bilimleri (Fen Fakültesi) 32 005 031 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Transferler 146 548 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

132 Diş hekimliği bilimleri (Diş 
Hekimliği Fakültesi) 6 576 427 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 180 S. Sayılı oasmayazı 30.1. 1973 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

900 

135 

900 

156 

900 

181 

900 

184 

900 

201 

202 

900 

Transferler 
BAŞKAN — 
Etmeyenler... 
Tıp bilimleri 
BAŞKAN — 
Etmeyenler... 
Transferler 
BAŞKAN — 
Etmevenler... 

45 902 
Kabul edenler... 

Kabul edilmiştir. 
(Tıp Fakültesi) 137 741 071 
Kabul edenler... 

Kabul edilmiştir. 
820 555 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

İktisadî ve Ticarî Bilimler-
(İktisadî ve Ticarî Bilimler 
Fakültesi) 10 011 096 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Transferler 156 162 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Mühendislik bilimleri (Mü
hendislik Bilimleri Fakültesi) 15 354 487 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Transferler 199 398 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ziraat bilimleri (Ziraat Fa
kültesi) 29 816 595 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Transferler 236 287 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Meslekî aratşırma hizmetleri 1 535 731 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ege Üniversitesi Kurumu 
(Mühendislik Mimarlık Aka
demisi) 13 341 253 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Transferler 229 717 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madeyi okunan cetveliyle beraber oy
larınıza arz ediyorum, kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(280 282 921) lira olarak talimin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 
Gelir 
türü. Lira 

1 Vergi gelirleri 3 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Vergi dışı gelirler 2 530 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 273 952 951 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okunan cetveliyle beraber oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ege Üniversitesince 1973 malî 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1973 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Ege Üniversitesince gelecek. 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ilişkin formül, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN •— Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — Ege Üniversitesinin kuruluşu 
halandaki 26 . 4 . 1957 tarihli ve 6953 sayılı 
Kanun ile bu kanuna ek 7353, 354, 1096, 1097, 

1098, 1170 ve 1469 sayılı kanunlara bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı öğretim üyeleri ve yardım
cılarına ait kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1973 malî yılında kullanıla
maz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Genel Bütçe Kanununun 22, 23 
ve 25 nci maddeleri hükümleri. Ege Üniversi
tesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hak
kında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Üniversite bütçesinin fakülte 
ve okullarla ilgili programlarında yer alan pro
je ödeneklerini, Rektörlük programına aynı 
unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanım 1 Mart 1973 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

5. — Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 1/735; Cumhuriyet Senatosu 
1/131) (S. Sayısı: 176) (1) 

BAŞKAN — Maddeleri okutuyorum. 

(1) 176. S. Sayılı basmayazı 30.1.1973 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Ankara Üniversitesi 1973 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Ankara Üniversitesine 1973 
malî yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (488 820 665) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 7 281 624 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 3 122 355 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 1 478 730 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

103 Mediko - Sosyal hizmetleri 1 827 565 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Fen bilimleri (Fen Fakültesi) 21 458 431 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Kabul edilmiştir. 
900 

Etmeyenler, 
Transferler 
BAŞKAN -

1 602 550 
Kabul edenler... 

Etmevenler... Kabul edilmiştir. 

133 Eczacılık bilimleri (Eczacılık 
Fakültesi) 12 394 407 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 739 275 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

135 Tıp bilimleri (Tıp Fakültesi) 152 151 513 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 3 197 444 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

137 Veteriner bilimleri (Veteriner 
Fakültesi) 21 778 067 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prag.; 

900 

Lira 

Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

423 169 

138 Tıp bilimleri (Diyarbakır Tıp 

900 

139 

900 

151 

Fakültesi) 
BAŞKAN -
Etmeyenler.. 
Transferler 
BAŞKAN -

73 564 270 
Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
80 730 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Veteriner bilimleri (Elâzığ Ve
teriner Fakültesi) 23 484 793 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Transferler 56 150 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dil ve Tarih Coğrafya bilim
leri (Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi) 20 190 192 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 

153 

Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmevenler... Kabul edilmiştir. 

395 400 

Eğitim bilimleri (Eğitim Fa
kültesi) 15 223 544 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmevenler... Kabul edilmiştir. 

900 

154 

900 

157 

Transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

99 524 

Hukuk bilimleri (Hukuk Fa
kültesi) 15 589 566 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Transferler 568 366 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İlahiyat bilimleri (İlahiyat 
Fakültesi) 5 393 757 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) 

900 

160 

Lira 

Transferler 123 648 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Siyasi bilimler (Siyasal Bilgi
ler Fakültesi) 16 665 794 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 

184 

900 

186 

900 

Transferler 
BAŞKAN -
Etmeyenler. 

123 648 
Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ziraat ' bilimleri (Ziraat Fa
kültesi) 30 379 508 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Transferler 1 298 734 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Ziraat bilimleri (Adana Ziraat 
Fakültesi) 49 427 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Transferler 
BAŞKAN -
Etmeyenler. 

180 000 
Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

01 Ankara Üniversitesi Kurumu 
(Diş Hekimliği Yüksek Okulu) 8 040 969 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan cetveliyle beraber oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ankara Üniversitesi gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(488 820 665) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 
Gelir 
türü Lira 

Vergi gelirleri 2 870 007 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 
Özel gelirler 485 950 658 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmevenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okunan (B) cetveliyle oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1973 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1973 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — Ankara Üniversitesinin kurulu
şu hakkındaki 6 . 7 . 1946 tarihli ve 5239 sa
yılı Kanun ile bu kanuna ek, 7221, 7352, 107, 
156, 14, 43, 44, 779, 897, 908, 1030, 1054, 1063 
ve 1099 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvel
de yazılı öğretim üyeleri ve yardımcılarına ait 
kadrolardan bağlı, (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1973 malî yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. -— Genel Bütçe Kanununun 22, 23 
ve 25 nci madedleri hükümleri, Ankara Üniver
sitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar hak
kında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin fakülte 
ve okullarla ilgili programlarında yer alan pro
je ödeneklerini, Rektörlük programına aynı un
vanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihin
de yrürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Made 9. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Acık oylarınıza arz ediyecektir. 

e. — Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/741; Cumhuriyet Senato
su 1/132) (S. Sayısı : 177) (1) 

BAŞKAN — Madeleri okutuyorum. 

Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Hacetepe Üniversitesine 1973 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (369 527 989) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

J Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim 8 916 301 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

102 Destek Hizmetleri 86 372 517 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler Sİ 500 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

103 Mediko - Sosyal Hizmetler 
programı 12 948 765 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

(1) 177 S. Sayüı basmayazı 30 . 1 . 1973 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

111 Fen Bilimleri programı 18 72:7 341 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

112 Kimya Bilimleri programı 3 448 119 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

132 Diş Hekimliği Bilimleri pnog. 2 766 060 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

133 Eczacılık Bilimleri programı 2 286 565 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

134 Ciovher Nesibe Tıp Bil. prog. 14 094 180 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

135 Tıp Bilimleri programı H49 676 060 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

136 Sağlık Bilimleri programı 1 682 610 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

141 Eskişehir Tıp Bil. programı 3 000 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

143 Samsun Tıp Fakültesi prog. 3 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

159 Mezuniyet sonrası eğit. prog. 467 630 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

16 Sosyal ve idarî Bil. Prog. 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

13 308 651 

180 Mühendislik Bil. programı. 17 138 190 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Birinci maddeyi okunan cetveliyle beraber 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (359 527 989) lira olarak tahmin edilmiştir. 
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•BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 
Gelir 
Türü Lira! 

1 Vergi gelirleri '950 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Kaibul etmeyenler'.. Kabul edil
miştir... 

2 Vergi dışı gelirler 2 175 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler.. Kabul edil
miştir... 

3 Özel gelirler 366 402 988 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler.. Kabul edil
miştir... 

İkinci maddeyi okunan cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabri edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

•Madde 3. — Hacettepe- Üniversitesince 1978 
malî yılında elde edilecek gelir çeşitler inden 
herhkinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde, yazılı 
•gelinn: t arlı, tahakkuk ve tahsiline 1973 malî yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye! . . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum]. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kaibul1 

edilmiştin4.. 
Madde 4. — Harcamalara ilişkin formül, 

bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye! . . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kaibul 
edilmiştir.. 

Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 
Ankara iktisadî ve Ticarî ilimler Akademisi 
Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 
İstanbul İktisadî ve Tlicarî İlimler Akademisi 
Bursa İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 

G-enel Toplam 

Madde 5. — G-enel Bütçe Kanununun 22, 28 
ve 25 nci maddeleri hükümleri Hacettepe Üni
versitesine bağlı döner sermayeli kuruluşlar 
hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye! . . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kaibul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştk.. 

Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihinde. 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye! . . Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştk'.. 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim. bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmişti!-.. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 

7. •—• İktisadı 've Ticarî İlimler. Akademileri 
1973 yılı Bütçe kanunu t sarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/745; Cum
huriyet Senatosu 1/133) (S. Sayısı : 183) (1) 

BAŞKAN — Maddeleri okutuyorum. 
İktisadî ve Ticaırî İlimleri Akademileri 4973 

malî yılı Bütçe kanunu tasarısı 
Madde 1. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka

demilerine 1973 malî yılında yapacakları hız
ım etler için, ibağlı ((A) işaretli cetvelde ve. aşağıda 
gösterildiği üzere, (51 348 003) lira ödenek ve
rilmiştir. 

(1) 183 ıS. iSayüı basmayazı 30 . 1 . 1973 ta
rihli 21 'nci Birleşim tutanağına eklidir. 

•ödenek Müktari 
Lira 

'7 178 250 
13 727 882 
17 342 042 

9 069 098 
4 030 786 

51 348 0O3 
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BAŞKAN 
rurû. 

Bölüm 
(Prog.) 

— (A) işaretli cetveli okutuyo-

Lira 

111 

900 

112 

900 

113 

900 

114 

900 

115 

•9O0 

Adana İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi 6 882 187 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 
Transferler 296 063 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Ankara İktisadî ve Ticarî İlim
ler Akademisi 13 420 524 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 
Transferler 307 358 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Bursa İktisadî ve Ticaî İlim
ler Akademisi 4 000 406 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 
Transferler 30 330 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Eskişehir İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 17 094 689 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 
Transferler 247 353 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

istanbul İktisadî ve Ticarî 
İlimler Akademisi 8 546 753 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 
Transferler 52'2 340 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 
Gelir 
Türü Lira 

Birinci .maddeyi okunan cetveliyle beraber 
'oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demilerinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere, (51 348 0<!3) lira olarak tah
min edilmiştir. 

1 Yergi gelirleri 2 709 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir... 

2 Vergi dışı gelirler 58 000 
BASILAN — Kaıbul edenler... 
Kaıbul etmeyenler.. Kabul edil
miştir... 

3 Özel gelirler 48 580 703 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir... 

İkinci maddeyi okunan cetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demilerine e 1973 malî yılında elde edileceik gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1973 malî yılında da. devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştin'.. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmişti.'.. 

Madde 5. — 6 . 3 . 1970 tarihli ve 1235 sayılı 
İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri Kadro 
Kanununa bağlı (1) sayılı cetveldeki öğretim 
üyeleri ve yardımıcılarına ait, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler, 1973 malî yılında 'kullanı
lamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmişi iii'.. 

Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo-
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ram. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiştin".. 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütül'. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul 
edilmiş t i/ı'.. 

Millî Eğitim (Bakanlığı ve 'ekli üniversiteler 
bütçeleri üzerinde görüşmeler bitmiştir. 

B) SANAYÎ VE TEKNOLOJİ BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Bütçesinin görüşülmesine, başlıyoruz. 

Bürçeleır üzerinde; C. H. P. Grubu adına 
Melhmet Ali Pestile!, M. G. P. Gruibu adına Sayın 
Pırıltı, A. P. Grubu adına Suyın Varışlı, M. B. G. 
adına Sayın Gürsoytrak; şahısları adına Sayın 
Akyürek, Sayın Hazerdağlı, Sayın Bilgen, Sa
yın Kına y t ürk, Sayın Ortaç, S ay m Karaağaçlı-
oğlu, Sayın Erdoğan, Sayın Kavak, Sayın Kara-
yiğit, Sayın Dokeeligil söz almışlardır. 

€ . H. P. Grubu adına Sayın Pestilci. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankaıra) — Sayıri 

Başkan, Sayın Pestici seyahattedirler, yetişeme
diler. Grup adına ben konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN —• Hay hay, buyurunuz. 
ABDURRAHMAN KAVAK (Siirt) — Sa

yın Başkan, söz alma hususunda maruzatım 
var. Daıha önceden söz almıştım; ama, okudu
ğunuz listede ismimi işitemedim. 

BAŞKAN —• Listeyi okudum, tekrar mı oku
yayım1 .. Bana liste verilir, ben o listeye göre: 

çağırırım. Listeyi ben hazırlamam. 
ABDURRAHMAN KAVAK (Siirt) — Sa

yın Başkan, ben söz almıştım, yazdırmıştım. 

BAŞKAN — Sayın Kavak ben listeyi hazır
lamıyorum. Listeyi Cumhuriyet Senatosu idare
si ve yetkilileri hazırlar buraya koyarlar; ben 
listeyi okurum. Listenin hazırlanmasıyla bir ili
şiğim yok. Buraya getirilen listeyi okurum, 
ona göre söz veririm. 

CHP Grupu adına sayın Hıfzı Oğuz Bekata, 
buyurun 

CHP GRUBU ADINA HIFZI OĞUZ BEK-
ATxV (Ankara) — Sayın Başkan, değerli se
natörleri 

Grubumuzun Sanayi Bakanlığı sözcüsü ar
kadaşımız bir seyahatten yetişemediği için, söz
cülük görevini biraz evvel üzerime almış bulu
nuyorum. Bâzı notlarımı bu itibarla yüksek 
huzurunuzda değe ilendireceğim. 

Bir memleketin kalkınmasının temelinde sa
nayileşme yatar. Şu halde sanayileşmek konu
sunu, kalkınmanın ana muharrik kuvveti olarak 
ele almadıkça bizim hızlı kalkınmamız, dünya 
ölçüsündeki gerçeklere uygun kalkınmamız 
mümkün olmayacaktır. 

'Sanayi konusunu değerlendirirken, Bütçenin 
tümü üzerinde de belirttiğimiz gibi, elimizde 
1973 imkânlarına göre 22 milyar lira civarında 
bir paranın bu yıl sanayii tahsis edilebi
leceği ve bu ölçüde bir sınaî yatırımın gerçekle
şeceği ifade edilmiş ve Devlet bütçesinde bu 
rakamlarla beraber bu vaat yer almış bulun
maktadır. 

Vaptığımız incelemeler sonucunda vardığı
mız gerçek odur ki, Türkiye'nin 1973 yılında 
22 milyar civarında bir sınaî yatırım yapması
na kamu sektörü ve özel sektör yönlerinden 
imkân olamayacaktır. Kamu sektörü yönünden 
imkân olamayacaktır; şu iki faktör bu sözümü
zün. ispatına yeter : 

1. — Kamu sektörü bugünkü bünye sakat
lıkları içinde 12,5 milyarlık bir yatırımı yapma
ya muktedir değildir. 

2. — Özel sektör bakımından da imkân ol
mayacaktır. Çünkü, özel sektörün bugüne ka
dar her yıl yaptığı sınaî yatırım hacmî hiç bir 
zaman 5 milyarı tecavüz etmemiştir. Bu itibar
la 9 milyar 500 milyonluk bir yatırım özel sek
törün gücü içinde değildir ve bu gücü artıra
cak bir yardım veya himayenin ise Devlet tara
fından yapılacağı kanaati hâkim '.değildir. 

Bu iki noktayı belirttikten sonra, bir önem
li noktaya da dokunacağım. Biz Türkiye'de, 
kendimize model yapabileceğıimiz bir sanayileş
me yoluna girmiş değiliz. Türkiye'nin kendisine 
nı:)del yapabileceği sanayileşmenin yolu; gü
nün birinde, içinde kalitesi ve fiyatıyla rekabet 
yapabileceği Ortak Pazar sanayileşmenin mode
li olabilir. Bu modelin içinde Türkiye'nin yavaş 
yavaş yerini alabilmesinin şartı ise, şimdiye ka
dar tuttuğu yoldan cesaretle ayrılmasına ve 
devletin bu cesaretle ayrılmaya da örnek olması
na bağlıdır. Bugüne kadar tuttuğu bu sakat yol ne-
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dir? Montaj sanayii, ambalaj sanayii, fırsat sanayii I 
Bugün memleketin içinde bulunduğu vasatta fi
yat artışlarına hâkim olan bas unsur, bu kârı 
hedef alan, arkasını Devlete dayayan montaj 
sanayii, ambalaj sanayii, fırsat sanayiinin kali
te ve fiyat kontrolundan uzak kalan fiyat ar
tışlarının yüksekliğinden de ileri gelmektedir. 

Bunun ilk itiraflarının sayın Sanayi Bakanı 
tarafından yapılmış olmasını memnuniyetle kar
şılıyoruz. Bundan bir hafta 10 gün önce,Sana
yi Bakanımız, kamyon ve kamyonet imal eden 
fabrika sahiplerine hitaben, «Sizin her türlü 
himayenizi ve ihtiyacınız olan maddeleri Hü- I 
kümet sağladığı halde, siz, fiyatları ölçüsüz şe
kilde artırmaktasınız. Bu kadarla da kalmıyor, 
resmî ihalelere katılmıyorsunuz, bu kadarla da 
kalmıyor; peşin para ile satmıyor ve taksitle 
azamî ölçüde nema alıyor, kâr alıyorsunuz. 
Buna daha uzun süre müsamaha edemeyece
ğiz, aksi halde ithal zaruretinde kalacağız» 
sözünü söylemiş bulunmaktadırlar. 

Bunun bir başka örneğini Türkiye'deki oto
mobil sanayiinde görmekteyiz. Türkiye'de ya- I 
pılan otomobiller, dünyanın başka memleket
lerinde benzerlerinin iki katından fazla fiyatla 
Satılmaktadırlar. Benzeri otomobiller, asıl or
ijinallerinin yapıldığı memleketlerde âzami 25 
bin liraya satış fiyatı tespit edildiği halde, Tür
kiye'deki otomobiller 60 ilâ 70 bin, taksitle 
olursa çok daha fazlasına satılmaktadırlar. I 

Sanayi Bakanlığının bizzat yaptırdığı bir 
tetkik sonucu bize şunu açıkça göstermiş bu
lunmaktadır ki; herhangi bir otomobili değil, I 
onların ortalama rakamını aldığımız takdir
de, bir otomobilde takriben 4 bin lira amor
tisman, 5 bin liraya yakın fabrika kârı ve 7 bin 
lira da dağıtıcı kârı alınmaktadır; yani bir 
otomobilden vergi olarak alman 10 bin lira 
çıktıktan sonra, ayrıca otomobil başına 16 bin 
lira amortisman, fabrika kârı ve dağıtıcı kârı
nın yekûnudur. Dünyanın hiçbir yerinde böy
lesine bir kâr, amortisman ve dağıtıcı kârı un
suru bir otomobil başına o otomobilin mali- j 
yetinin yarısı kadar olarak binmekte değil
dir. Çünkü bu otomobillerin maliyeti 32 bin 
lira civarında gösteriliyor. 

Arkadaşlar buna mukabil; bütçenin tümü 
üzerinde misallerini verdiğim için daha deri
ne gitmeyeceğim, hariçten gelen otomobillere I 
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yüzde 150 gümrük resmi konmak suretiyle 
aslında otomobilin ithali menedilmek istenmek
tedir. İşçilerin getirecekleri otomobillere de 
% 150 gümrük konmak suretiyle, dahildeki 
otomobiller güya, ayrıca gümrük himayesi 
suretiyle de korunmaktadırlar. Bunun sonu
cu şimdi arz edeceğim neticeleri veriyor. 

Hariçten gelen otomobillerin fiyatı Tür
kiye'de 150, 200, 300 ve 400 bin liraya kadar 
çıkıyor, dış ülkelere nazaran, dahildeki oto
mobilleri ikibuçk kat fazlasına satabilmek için. 
kamyonet, fiyatları da 300, 400, 600 bine oto
büs fiyatları da 800 bin, hattâ 1 milyona ka
dar çıkıyor. Biz ne yapıyoruz? Bir otomobil sa
nayii kuruyoruz. Peki, günün birinde bu oto
mobil sanayii Ortak Pazar ile yarışa girerse 
ne olacak?., imkânı maddîyi bugünden biz; 
üstelik Ortak Pazar ülkelerindeki işçi yevmi
yelerinin, ücretlerinin bizden .pahalı, bizde ise 
ucuz olmasına rağmen, ortadan kaldırıyoruz. 
Biz, otomobil imal ederken ne yapıyoruz? Un
suru aslî montaj. 

O halde tuttuğumuz yol da, üstelik tüke
timdir, yarısı da lükstür. Şimdi bunu, Sanayi 
Bakanlığının yetkili uzmanları bir rapora bağ
lıyorlar ve «Yerli otomobillerin fiyatları ucuz 
bulunmuştur» diye bir gazetede ilân ediyor
lar. Ucuzluk ölçüsünü sanayide böyle anla
maya başladığımız zaman, bu sanayiinin haya
tiyeti ortada kalmaz. Bu noktayı biraz daha 
perçinleyip, başka bir noktaya temas etmek 
istiyorum. 

Arkadaşlarım, Türkiye'nin ihtiyacı olan, 
tüketen, tüketici olan; montaj, ambalaj, fır
sat sanayii değildir. Türkiye, yaratan, üreten 
anasanayie muhtaçtır, bu bir. 

2. Sırtını Devlete dayamış ve benzerleri
nin yabancı ülkelerdeki maliyetine, kalitesine 
ve satış fiyatına yakın ilk başlangıçta olma
sa dahi bir süre sonra yakın) ve daha sonra 
onlarla rekabet edemeyecek sanayi; ölü doğ
muş, yaşamayacak sanayi demektir, işte, teş
vik faktörünü ele alırken anasanayiin; üreten, 
yaratan sanayiin fiyatının, kalitesinin ve ma
liyetinin kontrolünü kabul eden bu kontrol dâ
hilinde de yavaş yavaş yabancı ülkelerdeki 
benzerleriyle yarış etmeye müsait sanayi elbet
te teşvik edilmelidir. Ama koyduğu sermaye
ye göre kendisini 2 ilâ 5 senede amortize edecek, 
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temelinde sunilik yatan mahdut sermayelerin 
ve mahdut sanayi teşebbüslerinin himayesin
den, yarın memleketin ciddî kalkınması bakı
mından medet ummak da mücıkün değildir. 

Şimdi bu noktaları arz ettikten sonra, 
elimde mevcut bulunan bâzı rakamları Yük
sek Heyetinize, tutanaklara geçmesi ve yarın 
müracaat edenlerin ellerinde ölçülü bir kıs
tas bulunması için arz edeceğim, işte bu sana
yi ile yarın, şu geçiş dönemini de atlattıktan bir 
süre sonra Ortak Pazara girip /boy ölçüşeceği
miz memleketlerin gücü hakkında size bir 
fikir vermek istiyorum. 

Ortak Pazara dahil Almanya'nın nüfusu 
61 milyon 560 bindir. 1971'den sonraki rakam
ların sonuçlarına göre millî geliri 180 milyar 
260 milyon dolar. Millî gelirden fert başıma 
düşen hissesi 2 930 dolar. 

Fransa; 50 milyon 775 bin nüfuslu, millî ge
liri 157 milyar 390 milyon dolar, fert başına dü
şen millî gelir 3 100 dolar. 

İngiltere: 55 milyon 730 bin nüfuslu, 126 
milyar 670 bin dolar millî geliri, fert başına 
düşen millî gelir 2 270 dolar. 

İtalya: 53 milyon 667 bin nüfuslu, 94 mil
yar 380 milyon millî gelire sahip ve fert başı
na düşen millî gelir 1 760 dolar. 

Holanda : 13 milyon nüfuslu, 31 ımillyar 670 
milyon dolar millî gelire sahip, fert başına dü
şen millî gelir 2 430 dolar. 

Belçika : 9 milyon nüfuslu, 26" milyar 302 
milyon dolar millî gelire sahip, fert basma dü
şen millî gelir 2: 720 dolar. 

Danimarka: 4 milyon nüfuslu, 15 milyar 
700 milyon dolar millî gelire sahip, 3 190 do
lar fert başına düşen hisse. 

2milyon 500 bin veya 3 milyon nüfuslu İr
landa, 4 milyar dolar millî gelire sahip, fert 
başına düşen hisse 1 360 dolar. 

Küçücük Lüksemhurg, 388 bin nüfuslu, 980 
milyon dolar millî hâsılaya sahip, fert 'başına 
düşen millî gelir 2 890 dolar. 

Türkiye: 3-5 milyon, şimdi 38 milyon nüfus
lu, 10 milyar 860 milyon millî gelire sahip, 
fert başına düşen hisse 310 dolar; yani Ortak 
Pazarda rekabet edeceğimiz devletlerle bizim 
bugünkü durumumuz, onların bulundukları 
noktadan; yani millî gelirden fert başına dü
sen hisse bakımından onda bir. Yürümekte bu-

bulunduğumuz ekonomik dünyanın içinde ise 
bizim bu tempo, onların daha ileri temposuyle 
karşılaştık mı, 10 sene, 20 sene sonra bu onda 
bir nokta çok daha değişik şekilde aleyhimi
ze netice verecek. 

Şimdi hir de küçük bir iki başka rakam 
daha vereyim. Hamdemir, (Daha İngiltere dâ
hil değil buna.) Ortak Pazarın 68 milyon ton; 
Türkiye 881 bin ton. Çelik; 87 milyon ton; Tür
kiye 1 122. Çimento; 142 milyon ton; Türkiye 
7 milyon 660. Azotlu gübre 24 milyon ton; 
Türkiye 356 bin. Fosforlu gübre 22 milyon ton; 
Türkiye 621 bin. Bizim boy ölçüşmek üzere 
hazırlandığımız milletlerin potansiyeli bu. 
Biz hâlâ kendimizi aldatmayı; sanayileşme hı
zını artırdık diye, üç yudumluk mevvesuyu 
nu 35 kuurşa mal edip 150 kuruşa satmayı, 
90 milyonla bir fabrika kurup üç senede amor
ti etmeyi, 150 milyonla bir fabrika kurup 
beş senede amorti etmeyi marifet sayıyoruz. 
E,, biz ibu sanayii yapıyoruz, o (halde Dev
let de yapsın... Devlet o maddeyi dışarıdan 
ithal etmesin diye de gümrük duvarımı kur
mayı, gümrüğü de üç misline çıkartıp hu sa
nayii himaye etmekle yetinmeyip, ayrıca mon
tajı, ambalajı, fırsat sanayiini teşvik etme
yi memleketin gerçek kalkınmasiyle ilgili sa
nayi amacı bakımından hatalı görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bunları böylesine be
lirttikten sonra, Ortak Pazarla alâkalı bir
kaç söz daha söylemek istiyorum. 

Bugün dünyada dört kutba beşinci olarak 
Ortak Pazar eklendi. Ortak Pazarın elinde 
nükleer güç yok; ama ekonomik güç bakımın
dan bugün, Amerika da dahil olduğu halde, 
dünya ile boy ölçüşecek bir büyüklüğe sahip 
oldu. Nitekim envanteri ve yıllık cirosu, eko
nomik gücünün baktığı hedeflerdeki değerleri 
bakımından dünya ikincisi oldu. Bu itibarla
dır ki, Amerika endişelenmektedir. Buna mu
kabil Türkiye beş senede bitecek olan hazır
lık dönemini sekiz senede; aslında bitirnle-
den geçiş dönemine girdi. Şimdi geçiş döne
minin yılları içindeyiz. Bundan sonra da tam 
üye olacağız. Yani gümrük kalkacak, şimdi bi
raz evvel arz ettiğim sanayi, Ortak Pazarda
ki orjinalleriyle kalitesi, fiyatı, sürüm gücü 
ve istihsal miktarı bakımından boy ölçüşe-

] e ek.. Bu mümkün değil. Öyle ise biz, nerede bu-
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hınduğumuzu, dünyanın etrafımıza hususi bir 
duvar çekmediğini, içinde talip bulunduğumuz 
Ortak Pazarla rekabet edebilmelim şartlarını 
bugünden kabul edecek sanayii kuracağız. Şim
di bir bakıma sanayi ile Hükümet karşı karşıya. 
Niye Çünkü sanayi Hükümetin sözünü dinle
miyor. Neye rağmen dinlemiyor? Hammadde
sini Hükümet buluyor, gümrükle kendisini ko
ruyor, kalitesini kontrol etmediği için kötü 
kaliteli malı satabiliyor ve benzerlerinin iki 
misline üç misline satıyor. Hayat pahalılığın
dan memleketin aleyhine rol yapıyor. Dünya
da benzeri olmayacak şekilde iki senede, üç se
nede, dört senede amorti ediyor ve Devletin 
kontrolünün dışında kendi kendine özel sektör 
olmak bakımından değil, birer tekel kurma • 
bakımından da rakipsiz duruyor. Ve günün 
birinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı değerli 
arkadaşımız bunların karşısına çıkıyor di
yor ki; «Bu olmaz. Siz fiyatlarımızı kendinize 
göre ayarlıyorsunuz, anormal kazançlar sağ
lıyorsunuz, kaliteniz bizim kontrolümüzün dı
şında kalıyor ve bu fiyat, bu kalite içinde de 
bize dayandığınız halde, siz fahiş (Kelime be
nim değil Sayım Bakanın) fahiş fiyatlarla sa
tış yapıyorsunuz.»" 

O halde, Türkiye'de hangi müessese vardır 
ki, koyduğu sermayenin tamamının iki senede 
üç senede tekrar geri alsın? Ama fabrikası yi
ne kalır, çünkü amorto etmiş. Türkiye'de han
gi müessese vardır ki, sadece tüketici monta
jı, ambalaj sanayii olarak veya fırsat sanayii 
olarak yürütür, anasanayie para yatırmaz, 
çok kâr etmeyeceğim diye Doğu illerine veya 
başka yerlere gitmez, Devletten azamî ölçüde 
yardım görür ... Ama neticeside bu olur? îşte 
busanayie, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir 
disipline koyarak istikamet veremez ise, bu 
sanayi bizi yarın Ortak Pazarda mahcup et
mez; batırır. Kendisi batar mı? Kendisi bat
maz. Niçin ? Ortak Pazara girinceye kadar bir
kaç kez amorti eder ikendisini. îşıte ıbunu ha
tırlatmak istiyorum. 

O halde sözlerimi şöyle toparlamak istiyo
rum. 

Değerli senatörler, kalkınmamız için sana
yileşmemiz şarttır. Bunda hiç kimsesinin şüp
hesi yok. Ama sanayileşmek yanlış temeller 
üzerinde kurulur ise, bu sanayi yarın Türk 

I milletinin sırtında yük olur, özel sektörün kur
duğu sanayiin ceremesini de bu millete ödet
meye mecbur oluruz. O halde temel hatası son
radan düzelemez. Bu temel hatasına meydan 
veren hükümetler de bence sorumludur. 

Öyle ise, Türkiye'de başıboş bir sanayi Tür
kiye'nin istediği sanayi değildir; Türkiye'de 
millî sorumluluk duygusuna sahip, yarın Av
rupa'da Ortak Pazarda boy ölçüşebilecek fiya
tını bugünden, kalitesini bugünden, dayanma 
gücünü bugünden, ürün miktarını bugünden o 
hedefe çevrik kurabilen sanayidir. Duşa çev
rik sanayi iç tüketicisini yutar; haksız yu-

I tar. Bugün memleketteki sanayiin memleket
teki rolü budur. Tüketiciyi haksız olarak yut
maktadır. O halde, kendisinin ciddiyetinden 
şüphem olmayan ve bu konularda millî has
sasiyete sahip olduğuna da inandığım sayın 
ıSanayi Bakanının döneminde olsun, bu sana
yie millî sorumluluk duygularının aşılanarak 
kendisine, millî kalkınmada payının ve sana
yi kurmadaki modelinin iyi tayin edilerek hiz
met verilmesini ve aksi şekilde memleketi soy
ma istikâmetinde tüketicinin, rekabetten mah
rum malı almaya meebur oluşundan faydalan
mak pahasına, sanayie destek olmasını ve böy
lece Türk milletinin sanayileşmte davasının daiha 
başlangıçta soysuzlaştırılmamasmı istediğimi
zi Yüce Senatoya arz ederek, teşekkürlerimi 
ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına say
gılarımı arz ederim. 

I Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu 
adına Sayın Pırıltı, buyurun. 

M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET PIRIL- * 
Tl (Antalya) — Sayın Başkan, değerli üye
ler, değerli Bakanlık erkânı; 

.1973 malî yılı Sanayi ve Teknoloji Bakan-
I lığı bütçesi üzerinde Millî Güven Partisinin 

görüşlerini ve temennilerini arz etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

Bu Bakanlığın bütçesini klâsik, alışageldi
ğimiz usulde eleştirmeyeceğim. Bildiğimiz ve 
bilinen hususları tekrarlamayıp, milletin is-

j tediklerini ifade etmeye çalışacağım. 
Sanayi, Türkiye'mizde her geçen gün bi

raz daha gelişmektedir. Bütün aksaklıklarına 
rağmen ben, Türk sanayicisini ve bu uğurda 

I hizmet veren hükümetleri takdirle söze başla-
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yaeağım. Milletlerin kalkınması sanayi ile 
mümkündür. Bu kalkınmada ilk etahı, ilk adı
mı atmak elbette sanayi ile mümkün olacak
tır. Yüzme denizde öğrenildiği gibi, sanayi
leşmek, sanayileşmenin inkişafı da ancak bu 
sanayi sektörünün evvelemirde temelinin 
atılmış olması ile mümkündür. 

Hakikaten montaj sanayii ile işe başladık 
ve tenkit ediyoruz. Zaiyattır, ancak ithalât 
ikamesine yarayan bir husustur. Evet; ama 
şimdi arkadaşlar, geçen zamanla bugünü mu
kayese ediyorum; yan sanayi gelişti. Hakika
ten aldığımız parçaları birleştirerek bir mon
taj sanayii bir makine ortaya getiriyorduk; 
ama bugün radyotörünü yapıyoruz, saç ak
sam tamamen ithal edilmiyor, direksiyon ya
pılıyor, bilya yapılıyor, dişli yapılıyor. Hattâ 
gönül istiyor ki, motor da yapılsın; ama ev
velâ ihtiyaç hissedilmiş olması lâzım. Malû-
muâliniz, ihtiyaçlar icatların anasıdır. îşte 
şimdi o safhaya geldik. Gönül arzu ediyor ki, 
büyük motor sanayii de Türkiye'mizde kurul
sun ve böylelikle tamamını yapar hale gele
lim. 

Arkadaşlar, hiçbir şey yapmamış olsa da
hi ithalât ikamesini gerçekleştirmiştir, istih
dam gücü yaratmıştır. îşgücümüzü hiç durma
dan dışarıya ihraç eder durumdayız. Şimdi dı
şarıya giden işçilerimiz iyi bir Batı terbiye
si alarak, iş ahlâkı teessüs etmiş olarak bece
rikli bir şekilde yurda dönüyor ve bu sanayi 
dallarında çalışıyorlar, hattâ sermayedar ola
rak para yatırmaya müheyya bulunmaktadır
lar. Şu halde bir vasat yaratılmıştır; fakat bü
tün bunlara rağmen, sanayi mamullerinde fi
yat artışı bir vakıa. Bu neden oluyor? Aşırı bir 
kâr arzusundan mı doğuyor, yoksa bizatihi pa
ranın değer kaybedişinden midir? Dünya kon
jonktürüne baktığımız zaman hakikaten pa
ra, enflâsyonist tesirlerle mi olacak, devalüas
yon sebebiyle mi olacak, bir değer düşüşü kay
dediyor. Bu değer düşüşü içinde emtia, elbet
te ki yükseliyor. Dahası arkadaşlar, Türkiye'de 
(Bilhassa Sayın Bakan maliyeci olarak herhal
de buna daha güzel ışık tutacak) kredi paha
lı satılıyor. (Eskiden babalarımızdan duyar-
dik) bizde tüccar olmak, müteşebbis olmak bü
yük hünermiş. Çünkü sermayeye ihtiyaç var
dır; ama şimdi görüyoruz ki, küçük çapta mü

teşebbis veya şirketler hemen bir sermaye, 
bir imkân yaratmak suretiyle kredi vasatı 
içinde iş düzeyine katılıveriyor. Kredi pahalı 
olunca, maliyet unsurunda bunun dâhli ola
cağını kabul etmek lâzımdır. Şu halde, Türki
ye politikasında evvelâ krediyi ucuza temin 
eden bir vasatı yaratmak lâzım. 

Arkadaşlar, şimdi sanayii kötülüyoruz. 
Sanayiciye hiç durmadan tahmil ettiğimiz ver
gileri niye hesaba katmıyoruz? Para değer kay
bediyor, kredi pahalı, vergi yükünü her geçen 
yıl artırıyoruz; sonra da ucuz mal niye satmı
yorsun» diyoruz.. Beni mazur görün; ama bu 
müteşebbis, bu adamı, bu sanayici ne yapsın? 
Ya vergi kaçıracak, ya kaliteyi bozacak, ya
hut da fahiş fiyatla mal satacak ki, ayakta 
durabilsin. îşte bizim buna çözüm yolu bul
mamız lâzım. Yaşatacağız onu; ama yaşatır
ken ona imkânlar vereceğiz. 

Şimdi, hükümetler teşvik tedbirlerini ge
tiriyor; biz direkt veya dolaylı olarak karşı 
çıkıyoruz. Yaşatmak için bir tedbir getirecek
siniz. Bunun çaresi yok. 

Arkadaşlar, kontrol tabiî ki yapılmalı. Fi
yat artıyor; fiyat artışının frenlenmesi lâzım. 
Murakabeyi üzerinden kaldırmayacağız, fır
sat vermeyeceğiz. Biraz evvel Hıfzı Oğuz Bey 
belirtti; Sayın Bakan sanayicileri çağırmış, 
ikaz etmiş Kanuni tehirlerle gelimesini şa
yanı arzu görüyoruz. Eğer hakikaten yapı
lan tavsiyelere sanayici, müteşebbis riayet et
miyor ise, elbette ki bunun kanuni tedbirlerine 
tevessül edilmelidir, edilmesi iktiza eder. 

Arkadaşlar, bunun politik tarafını bir ta
rafa bırakarak yine biz, Üçüncü Beş Yıllık 
Plânın çerçevesi içinde imalât sanayiinin dal
larına girmek mecburiyetini hissediyoruz. Çüp-
kü, saat ilerliyor, vaktimiz dolacak. 

İmalât sanayiimizi; tüketim malları sanayii, 
ara malları sanayii, yatırım mallan sanayii ola
rak üç esas üzerinde eleştireceğim. 

Tüketim malları sanayiini; gıda sanayii, içki 
sanayii, tütün, dokuma ve giyim sanayii olarak 
ele almak iktiza eder. 

Yine biraz evvel arz ettiğim gibi, bu tüke
tim malları sanayiinde fiyat artışı vardır arka
daşlar. Bü fiyat artışı, hayat pahalılığının âmili 
olmaktadır. Hükümetlerden bunun önlenmesi 
yolunda tedbirler istemek en tabiî hakkımızdır. 
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Gıda sanayii deyince; bugünlerde konu olan 
et sanayiini eleştirmek isterim. Et kombinaları 
Türkiye'mizde çoğaltılmalıdır. Ne yazık ki ar
kadaşlar; bugün et ihtiyacını hisseden vatandaş 
kuyrukta, et satmak isteyen vatandaş da kuy
ruktadır. Satmak isteyenler de bir izdiham, bir 
sıkıntı içindedir. Bu, neden? Et sanayiinin olma
yışından. Çünkü soğuk hava depolarımız yok; 
bekletemiyoruz. Bekletemeyince piyasada kesim 
sayı ile yapılmaktadır; şu halde et sanayiinin 
biran evvel Türkiye'de kurulmuş olması icabe-
der. 

İkinci Plân döneminde et sanayiinin de, bit
kisel yağlar sanayiinin de plân hedeflerinin ge
risinde kaldığını görmüş olmakla bunun telâfisi 
yolunda, Üçüncü Beş Yıllık Plânda et mamulle
ri için 575 milyon liranın, bitkisel yağlarda da 
615 milyon liranın konulmuş olmasını takdirle 
karşılıyoruz ve bunun plân hedeflerine uygun 
olarak biran evvel gerçekleşmesini de temenni 
etmekteyiz. 

Gıda sanayimden bahsederken yem sanayii
ni de nazara almak icabeder. Yem sanayiinde 
İkinci Plân Döneminde plân hedeflerinin ileri
sinde olduğumuzu plâncı arkadaşlarımız kayde
diyor. Böyle dahi olsa arkadaşlar, ben, yem sa
nayiinde çok geri kaldığımızı ifade edeceğim. 
Belki rakamlar olarak plân hedeflerini geçmiş 
olabiliriz; ama bugün gıda sanayiinde et üreti
minin artması da, hayvancılık yönünden ihraca
tın gelişmesi de ancak yem sanayiindeki yatırı
mın fazlalığına bağlıdır. Plân hedeflerini geçti
ğimizi kaydetmiş olmalarına rağmen biz, üçün
cü Beş Yıllık Plânda yatırım olarak ayrılan 170 
milyon lirayı biran evvel hükümetlerin yerinde 
kullandırmasını temenni etmekteyiz. 

İçki, tütün mevzuunda da, içkimiz ve tütü
nümüz dünya piyasasında daima pazar bulmak
tadır. Hattâ, içte de sıkıntısını duymaktayız. 

Şarabımız ve diğer irtki türlerimiz ihracatta 
her geoen gün'de talep artışı ile karşı karşıya
dır. Bize döviz sağlayacak olan bu sanayi dalın-
dakü yatırımların teşvik edilmesi lâzımdır. Tü
tün mevzuunda, bilhassa filtreli sieraralarm bu-
gün iç. piyasadaki eksikliği; karaborsada ecne
bi kaliteli tütünlerin Ve sigaraların bulunuşu 
ile kendini göstermektedir. Ham tütün ihraç eden 
bir ülke oluşumuza göre, bilhassa sigara sana
yiine ehemmiyet verilmek suretiyle iç tüketimi 
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karşılamak ve bilhassa ihracatı sağlama yönün
den gelir sağlayıcı bu sektöre ehemmiyet ver
mek lâzım geldiği kanısındayım. 

Dokutma ve giyim sanayii göğüs kabartıcı
dır. Bilhassa Ortak Pazara gireceğimiz şu gün
lerde rekabet gücünü hissettiğimiz dokuma sa
nayiimiz, Mensucat sanayiimiz mevcuttur ve iç 
ihtiyaçlarımızı karşılayabildiği kadar, bunun 
ötesinde ihracata da yönelmiş bulunmaktadır. 

Ara malları sanayiinde arkadaşlar, İkinci 
Plân Döneminde Plân hadefl*erinln ilerisine geç
miş bulunuyoruz. Bu arada deri ve kösele da
lında; bilhassa deri konfeksiyonu memleketimiz 
için döviz sağlayıcı bir ihraç metaı durumun
dadır. 

Arikaıdaşlar, bugün TüıMye'de en büyük sı
kıntısını hissettiğimiz gübre dalına temas et
mek isterim. 

Gübre, ziraî istihsalde kullanılan bir ara sa
nayi mamulüdür. Ürünümüzü verimli kılan bu 
gübre yatırımına ehemmiyet verildiği aşikâr ol
makla beraber, bunun çok ağır bir tempoda sey
rettiğini ifade etme/k isterim. Bilhassa Akideniz 
Gübre Tesislerinin 1972 yılında tecrübe istihsa
li yapacağı, hattâ istihsale geçeceği beyan edil
miş olmasına rağmen; (Ki dkmıonyum fosfat 
imal edecektir, Türkiye İklim karakterine uy
gun bir gübre türüdür) maalesef bugüne kadar 
istihsale geçememiştir. Raporda bu husus, «Bâ
zı hammadde noksanlıkları ve ihtilâflar sebebi 
ile» diye bir pasajla gegiştirillmeiktedir. 

Arkadaşlar, belki asit temini yönünden sı
kıntısı olabilir, belki iştirakçimiz Kuveyt'in ta
ahhüdünü yerine getirmeyişi hukukî bir ihtilâf 
olarak ortada durabilir; ama diamonyum fosfa
ta duyulan ihtiyaç büyüktür. İthal ediyoruz, 
döviz harcıyoruz... Ne olur Sayın Sanayi Baka
nımız, hattâ Hükümetimiz bu meseleye tam eği
lerek; bütün gücü ile eğilerek, Akdeniz Gübre 
Tesislerini, ama asit yönünden, ama sermaye ar
tırımı yönünden iştirakçimiz Kuveyt'i hukukî 
yoldan imale ederek, ikna ederek bu pürüzü or
tadan kaldırarak istihsale ger-se, millî .«relirimiz 
yönünden olsun artış kaydedilecek, döviz ziya
mı önlemiş olacaktır ve bunu yapanları da bu 
millet daima takdirle, şükranla anacaktır. 

Arkadaşlar, gübre çok pahalıya satılmakta
dır. Gübre pahalıya satılıyor, taban fiyatları 
olduğu seviyede tutuluyor. Müstahsil mustarip. 
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Maliyet fiyatları yüksek olduğu için daima al
dığı pahalı, sattığı ucuz durumda. Ekonomik 
sıkıntıdan kurtulamıyor. Vatandaşımızı bdr an 
evvel huzura kavuşturma yönlünden maliyeti 
düşürücü unsurlar olarak gübrenin fiyatını as
garide tutmak lâzım. 

Biraz sonra traktöre de temas edeceğim. 
Türkiye'de azot imal ediyoruz; maliyeti yük

sek, satış fiyatı yüksek arkadaşlar. Ben, de
ğerli Bakanlık erkânından istirham ediyorum; 
maliyeti düşürücü unsurları bulmaya çalışalım 
arkadaşlar. Bu memleket hepimizin, bu sıkıntı
ları müşterek duyuyoruz. Hayat pahalılığı der
ken, geçim sıkıntısı derken en fakirinden en 
zenginine kadar müşterek duyuyoruz. Bu sıkın
tılar birçok ideolojik çekişmelere sebep olmak
tadır. Bunlar ancak böyle önlenecek. Refah se
viyesin/i yükselteceğiz, eline para çok geçecek 
ki, bunun karşısında vatandaş, kendisine göste
rilen pembe, hayalî calî doktrinlere iltifat et
memiş olabilsin. 

Arkadaşlar, pasaj pasaj temas edip geçmek 
istiyorum. 

Çimento : Çimento, hakikaten her geçen gün 
imalât miktarı artan bir madde. Göğüs kabar
tıcı ; fakat fiyatı da o nispette yükseliyor arka
daşlar. Bütün alt yatırımın temeli çimentoya 
dayanıyor Sanayi ona dayanıyor, konut ona 
dayanıyor, velhasıl ana temel unsur çimento; 
fakat fiyatı da piyasada periyodik olarak 'mik
tarı ile orantılı bir şekilde artıyor. İşgücü paha
lıya mâlolabilir; ama müsaade ederseniz bunun 
hammaddesi değişmiyor arkadaşlar. 

Şu halde, ya bunun işgücü artışı sebebi ile 
fiyat artışı vardır, veyahut bir kontrolsüzlük 
vardır. Dahası arkadaşlar, 'bir (organizasyon bo
zukluğu vardır. 

Çimentonun daima fabrikalardan çıkarken 
bir elden çıkması hususu kararlaştırılmış. Me
selâ, Afyon Çimento Fabrikasına gittiğiniz za
man onun satıcısı var; onu göreceksiniz, ondan 
alacaksınız. Kamyoncusu tröst kurmuş; yalnız 
şu şirket kanalı ile satış yapılabilir. Deniyor 
işte bunlar ufak ufak rakamlar; 50 kuruştur, 
25 kuruştur; ama maliyete tesir ediyor. Müm
künse bunları düşürücü tedbirlerin bir an evvel 
alınması lâzım. 

Arkadaşlar, demir - çelik meselesine temas 
etmek istiyorum. 

Arkadaşım biraz evvel bahsetti. Bugün oto-
moibil pahalıya maloluyor. Biçer - döver paha
lıya maloluyor, traktör pahalıya maloluyor. 
Niye?.. iSaç pahalı, saç yok arkadaşlar. Şu hal
de evvelemirde biz, bu mamullerin fiyatını 
haddi asgaride tutmaya mecburuz. Yine temel 
madde saç oluyor. Saçın, çeliğin ucuz olması 
lâzım ki, diğer mamullerin ucuz olması imkân 
dahiline girebilsin. 

Arkadaşlar, üçüncü imalât sanayii kolu ola
rak yatırım malları sanayiini eleştireceğimi 
sözlerime başlarken söylemiştim. Bu arada ta
rım âlet ve makinelerini konu olarak ele almak 
istiyorum. 

Arkadaşlar, traktörü düne kadar ithâl edi
yorduk, yokluğunu hissediyorduk. Allah'a çok 
şükür, bugün için kısmen de olsa ihtiyaçlarımı
za cevap verecek traktör sanayii Türkiye'mizde 
kurulmuştur ve kalitesi itibarı ile de iyidir; 
fakat fiyatları yüksektir. Hem de o kadar hay
reti mucip olacak şekilde yüksektir k i ; meselâ 
Fiat traktörlerini ele almak istiyorum. Fiat 
traktörleri bidayette, fabrika kurulduğu ve sa
tışa arz 'edildiği zaman; yanılmıyorsam 38 veya 
42 bin lira arasında bir fiyat değişikliği kayde
diyor idi. Bugün ise (arkadaşlar, ki, 65 beygir
liği kastediyorum) 85 bin liraya almak mümkün 
değildir. 165'lik Massey - Fergouson'un müsta
meli bugün 110 bin ilâ 120 bin liraya satılmak
tadır. 5 binlik Fort keza 90 bin liraya satılmak
tadır; hem de sıraya kaydedilmek şartıyle. 

Arkadaşlar, geçen sene ısrar ettik; «Buğda
ya taban fiyatı vermiyorsunuz, şu halde maliyet 
unsurlarını düşürelim» dedik. Eksik olmasınlar 
Ticaret Bakanı lütfettiler, Sanayi Bakanımız iüt-
fe'bt'iler, bir miktar traktör ithal ettik. Yine bakı
yoruz kotada ithal edilmek üzere konmuş; (takdir
le, şükranla karşılıyoruz Hiç olmazsa eskisinin 
karaborsada dolaşması ortadan kalkınış oldu; ama 
bugünkü imalât yeterli değil, kâfi değil, fiyatları 
da yüksektir. İthal edilmiş olmasına rağmen 100 
bin liraya, 120 bin liraya trakıbör alınıyor ve ar
kadaşla!' müsltaihsıl bunun karşılığında da 100 ku
ruşa buğday satıyor, borçtan kurtulmuyor. Trak
törleri parası olduğu için değil, banka kredisiy
le olduğu için almaktadır. Yoksa peşin almaya 
kalkmış olsa, bunları alamayacaktır. Borçtan 
çiftçiyi kurtarmamız gerekmektedir. 

Arkadaşlar, şimdi bir tevsi projesiyle karşı 
karşıya kalıyoruz. Bu kârlarını devanı ettirmek 
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isteyen 'traktör fabrikaları, Üçüncü Beş Yıllık 
Plândaki yeni fabrikaların açılması hususundaki 
'derpiş edilen Yüksek Meclislerin kararını öğre
nir öğrenmez, tevsii ptfögra.ıriiyle hemen D evi el t 
Plânlama Teşkilâtına müracaat etmişlerdir. Ne
den?.. Kâr düzeylerini devam ettirebilmiş olmak 
için. Çünkü, yeni rakipler gelir ve daha ucuz 
traktör imalâtına girişirlerse, elbetteki aynı fiya
ta mallarını satmaya imkân bulamayacak]ardır. 

İşittiğime göre Romanya traktörlerinin 65 
'beygirliği 55 bin liraya satılmak üzere, fizibilite 
raporları, projeleri yapılarak Devlet Plânlama 
Teşkilâtına müracaat edilmiş, yahut Bakanlığını
za gelmek üzeredir. Şimdi bunu duyan rakip fab
rikalar harekete geçmişler. «Tevsi programiyle 
geliyoruz, Türkiye'nin yıllık ihtiyacı 20 bindir; 
işte tevsii programımız elimizde, şu halde hiç bu
na lüzum yek.» diyorlar. 

Ecnebi sermaye katkısı var, bunda Türk ser
mayesi var; onları bir tarafa bırakıyoruz, şu hal
de tevsii programı içinde fiyat düşüşü var mı di
ye lütfen sormanızı istirham ediyoruz. Hakikaten 
fiyat 'düşüşü varsa, bir yenisinin açılmasına fır
sat vermeyelim, imkân vermeyelim; ama aynı fi
yatla satılacak ise, biz serbest rekabet, piyasası 
içerisinde karma ekonomiden istifade ederek bir 
fiyat düşüşünü sağlayacak sistemi savunan siya
sî bir partiyiz; Hükümet programı da buna âmir. 
Şu halde bu fırsatı; yani serbest rekabet piyasa
sının ihtiyaç sahiplerine, tüketiciye sağlayacağı 
fırsatı Bakanlığın tanımasını, bu şekilde müra
caat edenlerin de samimî mi, gayri samimî mi ol
dukları hususunda dikkatli olmasını istirham ede
ceğim. 

'Sayın Bakanımızdan bir istirhamda bulunarak 
sözlerimi bitirmek istiyorum. 

Sanayi 'sektöründe birçok fabrikalar yapıyo
ruz. Hakikaten göğüs kabartıcı; fakat bunların 
ulaşım yollarını Karayollarının yapmasına terk 
ediyoruz, bekliyoruz. Turizm sektörü lüzum gör
düğü yollara ödenek koymak suretiyle; bunların 
bütçeden Karayollarına aktarılması suretiyle, tu
ristik bölgelere biran evvel yol gitmesi imkânını 
elde ediyor; fakat Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığında bu olmuyor. Meselâ Seydişehir alümin
yum tesisleri yapılıyor; fakat bu alüminyumların 
ihraç yolu Antalya limanı olmasına rağmen, 

Seydişehir'in Manavgat'a bağlantısı yoktur. Fab
rika, imalâtını ihraç edeceği zaman, bunu dolay
lı, uzak bir yoldan millî servetin hebası pahasına 
ve yüksek bir fiyat ödemek suretiyle naklettire-
bilecektir. 

Bunun gibi Elbistan - Kapıdere; 3 milyarlık 
linyit rezervinin ihraç yoludur, ikmal yoludur; 
maalesef yolu yoktur. 

Keza, Küre - İnebolu arasında da yol yoktur. 
Keza Samsun, bakır tesislerinin hamcevher ikmal 
yoludur. 

İstirhamım şu; Sayın Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının Bayndırlık Bakanlığıyle koordone bir 
şekilde çalışarak Ibu sanayi tesislerine yol imkâ
nını sağlamış olması temennisidir. 

Sözlerimi burada bitirirken 1973 Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı bütçesinin Türk Milletine, 
ta'tibikçisi Sayın Bakanlık erkânına hayırlı, uğur
lu olmasını diler, Yüce Heyetinizi saygıyle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı bütçe kanun ta
sarısının açık oylamasına 113 sayın üye oy kul
lanmış; 111 kabul, 1 ret, 1 çekinser oy tespit edil
miş tir. 

Açık oylarını kullanmayan sayın üye var mı? 
Yok. Açık oylama işlemi bitmiştir; küreler kal
dırılacaktır. 

Sayın Varışlı, 10 dakika var, sözünüzün bö
lünmesi -mukadder. Bu sebeple, eğer arzu eder
seniz 10 dakikalık konuşmayı şimdi yapın, arzu 
ederseniz 20,30'dan itibaren konuşun. Nasıl is
tiyorsunuz? 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — 10 -dakika 
önce haşlamamız mümkün değil mi? 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Af
yon Karahisar) — Devam edelim, bitene kadar 
konuşsun Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Olabilir. Evvelâ siz nasıl isti
yorsunuz Sayın Varışlı? 

MEHMET VARIŞLI (Konya) — Sözümün 
kesilmesine taraftar değilim, Takdir zatıâlinizin. 

BAŞKAN — Yani 20,30-dan sonra konuşmak 
istiyorsunuz. 

Saat 20,30'da toplanmak üzere Birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 18.51 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma, saaıti : 20,30 

BAŞKAN : Başkanveküi ISım Atalay 

KÂTİPLER : Hüseyin öztürk (Sivas), Bahriye Üçok (Cmnhuıfoaşkaaıoıca S. Ü.) 

BAŞKAN — Üçüncü oturumu açıyorum. 
Müzakerelere devam ediyoruz. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Varışlı 

buyurun. 
A P GRUBU ADINA MEHMET VARIŞLI 

(Konya) — Sayın Başkan, yüce Senatonun de
ğerli üyeleri; 

1973 malî yılı Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı bütçesi üzerinde Adalet Partisi Senato Gru
bunun görüş, tenkit ve temennilerini arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken yüce Senatonun değerli 
üyelerini ve Bakanlığın sayın mensuplarını say
gı ile selâmlarım. 

Çok önemli bir konuda yarım saat gibi kısa 
bir zaman içinde konuşmanın talihsizliği içeri
sindeyim. 

Sayın senatörler, plânlı döneme geçişte geli
şen ekonomi içinde sanayileşme, özel bir ağır
lık taşımaktadır. Geride bıraktığımız Birinci ve 
tkinei Plân dönemlerinde sanayileşmenin gayri-
safî millî hâsıla, gayrisafî yurt içi hâsıla ve tüm 
yatırımlar içindeki payı gittikçe artmış, bugün 
uygulamasına başladığımız Üçüncü Plân döne
minde sanayileşme, artık bir kalkınma aracı ola
rak değil, bizatihi bir hedef olarak tanımlanmış
tır. 

Sadece döviz tasarruflarını sağlayıcı sanayi
den, ihracata dönük ve döviz kazandıran, dış re
kabet gücüne sahip bir sanayie ihtiyaç olduğu 
kesinlikle bilinmelidir. 

Geleneksel sınaî yapıdan, modern teknoloji 
kullanan, makine yapan sanayie, elektronik sa
nayie, harp sanayiine, daha modern bir teknolo
ji üretebilen bir sanayi yapısına süratle erişme
nin lüzumuna inanmaktayız. 

Sayın senatörler, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının vazifesi, memleketin sanayi işlerini 
umumî ihtiyaçlara uygun bir şekilde tanzim ve 
idare ederek, bu işlerle ilgili müesseseler ara
sında gereken işbirliğini sağlamak, ilgili Devlet 
işletme ve tesisleriyle iktisadî Devlet Teşekkül

lerinin faaliyetlerini tanzim, teftiş ve murakabe 
etmek ve teşebbüsün sanayi sahasındaki faali
yetlerini kolaylaştırmaya, teşvike matuf etüt
leri yapmak ve bunu mümkün kılacak her tür
lü teknik yardım ve kredi imkânlarını hazır
lamak, bununla vazifeli müesseseleri kurmak ve
ya kuruluşlarını kolaylaştırmaktır. 

Umumî olarak sanayi işlerine müteveccih ya
tırımların ihtiyaç ve imkânlarına göre ayarlan
ması için gerekli hususları tespit ve tatbik et
mek, sınaî mülkiyete ait işleri görmek, sanayi si-

'ni tutmak, bilumum sanayi mamullerinin tes
pit edilen standartlara göre kontrolünü ve ka
lite murakabesini yapmakla ileri memleketler se
viyesine memleketimizi ulaştırmak ve millî he
defin sağlanması yolunda teknolojiye çok büyük 
öncelik verilmesi zarureti duyularak bu Ba
kanlığımıza teknolojik gelişmeleri takip ve uy
gulama görevleri de verilmiştir. 

Bakanlık, Cumhuriyetimizin kuruluşundan 
bu yana geçen yarım asırlık mazisinde, 14 adet 
kuruluş kanunu ile ayrı ayrı isimler altında hü
viyet değiştirmiş; çoğu zaman enerji, ticaret, 
tarım, orman, ulaştırma hizmetleriyle görevlen
dirilmiş, zaman zaman sanayi işleriyle alâkalı 
fonksiyonlar, işletmeler Bakanlığa devredilmiş
tir. 

1950 yılında 6973 sayılı Kanunla bugünkü 
yetki ve görevleri verilmiştir. 3 Aralık 1971'de 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ancak müstakil 
hüviyetini kazanabilmiştir. Bünyesinde bu ka
dar değişikliğe uğrayan Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı, ancak Adalet Partisi hükümetlerinin 
1965'deki sanayi politikası ile rayına oturtula-
bilmiştir. 

Merkez Teşkilâtı, iller teşkilâtı, Sümerbank 
Genel Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüstrisi 
Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Demir ve 
Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Se
lüloz ve Kâğıt Falbrikaları İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketi Genel Müdürlüğü, Türkiye Çimento Sa-
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nayii Anonim Şirfeeti Genel Müdürlüğü, Azot Sa
nayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü kuruluş
ları ile yurt hizmetindedir. 

Üçüncü Plân döneminde uzun vâdedeki he
deflere ulaşılması, bu hedeflere varmak için ön
görülen kalkınma hızının gerçekleşmesine, eko
nomik yapının bu hızlı kalkınmayı devamlı kı
lacak ıbir yönde değişmesine bağlıdır. Bu değiş
me ise, sanayi sektörü gelişimi millî gider için
deki payının önemli ölçüde artırılmasıyla müm
kündür. 

Sayın senatörler, süratli sanayileşmeye mec-
ibur olduğumuza inanıyoruz. Verimli ve istihsal 
kabiliyeti yüksek bir ekonomi bünyesine geçer
ken, tarihte birçok memleketlerin tecrübe etti
ği gibi, süratle sanayileşmek zorundayız. Sana
yileşmemizin süratleneJbilmesi için nüfusumuzun 
teknik kabiliyetini, eğitim seviyesini artırmak, sa
nayi alanında sermaye terakümünü hızlandır
mak ve bu alana doğru sermaye hareketlerini 
teşvik etmek, Türk müteşebbisini çeşitli vasıta
larla sanayi alanında çalışmaya yöneltmek ve bu 
çalışmaların gerektirdiği teknik ve ekonomik 
bilgilerle onu teçhiz etmek mecburiyetinde ol
duğumuza inanıyoruz. 

1995 yılında erişilmesi öngörülen ekonomik 
seviyede tarım hizmetleri ve sanayi sektörleri
nin gayrisafî yurt içi hâsılası içindeki payı sıra
sı ile, % 10, % 50 ve % 40'dır. 1995 yılında fert 
başına bugünkünün 4 katı gayrisafî yurt içi hâ
sıla sağlamayı amaç edinen sözde hızlı kalkın
malı ekonomik yapıda sanayileşmeye önemli 
olan gerekli ağırlığın verilmediği kanaatindeyiz. 

ıBirinci ve İkinci Plân döneminde kalkınma
nın kriteri olarak gayrisafî millî hâsılanın yıl
lık artış hızı esas alınmıştır. 1973 bütçe rapo
runda, bugün bu kriterin yetersizliği anlaşıl
mış, denilmektedir. 

Şunu tespit etmek lâzımdır ki ; Plânlı döne
me. girdikten sonra Birinci Beş Yıllık Plânın son 
3 yılında ve İkinci Beş Yıllık Plânın tatbikatın
da Türk ekonomisi ehemmiyetli bir hız kazan
mıştır. Burada özellikle söylenebilir ki ; Türki
ye bir millî ekonomik politika ve bir millî sana
yi politikası problemini benimsemiştir. İkinci 
Beş Yıllık Plânın başına nazaran, dışarıya bağ
lılık dediğimiz, dışarıdan kredi alma ihtiyaçları 
'% 2,4'den % 1,7'ye, dış tasarrufların da % 1,7' 
den % l'e düştüğü görülmüştür. Türk ekonomi

sinin bu gelişmeyi gösterdiğini böylece kesin 
olarak ifade edelbiliriz. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde aşağıda
ki hususların tahakkukunu Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığımızdan dilemekteyiz : 

Gayrisafî yurt içi hâsılasının artış hızı, sa
nayi gelirinin gayrisafî yurt içi hâsılası içerisin
deki payı ve gayrisafî yurt içi hâsıla ile marji
nal katkısı, sınaî üretimin yıllık ortalama artış 
hızı ve sanayi üretiminin birleşmesi; 

iSanayie ayrılan yatırımların yıllık ortalama 
artış hızı ve toplam yatırımlar içerisindeki pa
yı artırılarak kalkınma hızı gerçekleştirilmeli
dir. 

Üçüncü Plân dönemi, uzun dönemli kalkınma 
plânı hüviyetindedir. Bu Plâna göre sanayi sek
törü ayrıca ölçü birimi olarak değerlendirilmek
tedir. Bu ise, 1995 yılma kadar ekonomik bünye
yi değiştirecek olan sanayi sektöründe birçok 
değişmeleri öngörmektedir. Bu Plâna uygun ola
rak sanayileşmenin çok yavaş olacağı kanaati 
içerisindeyiz. Birinci ve İkinci Plân döneminde 
ve bilhassa İkinci Plân döneminde bu değişme
ler dikkate alınarak hızlı bir sanayileşmenin ta.-
hakkuk ettiğini yukarıda ifade etmiştim. 

Muhterem senatörler, sanayi üretiminin hı
zının artırılmasına Birinci ve İkinci Plânlarda 
çalışılmıştır. Sanayiin bileşimi değişerek, toplam 
sanayi üretimi içinde imalât sanayiin payı, ima
lât sanayii içinde ara ve yatırım mallarının payı 
artırılmıştır. 

İthalât ve ihracatın kompozisyonu sanayi 
ürünleri lehinde değiştirilmiştir. 

İstihdam politikası uygulanmaya girişilmiş; 
modern teknolojileri ülke şartlarına adapte ede
rek uygulanan ve yeni teknolojiler üreten bir 
sektör hüviyetine girmiştir. 

Sanayi kuruluşlarının ülke düzeyindeki dağı
lımı dengeli olarak yürütülmüş, sabit sermaye 
yatırımlarının sektörel dağıtımı temin edilmiş
tir. 

İmalât sanayiinin bileşimi temin edilmiş ve 
ihracata dönük bir politika takip edilmiştir. 

Birinci ve İkinci Plânda hızlı sanayileşme
nin yanında teknik elemana da önem verilmiş
tir. 

Bu dönemlerde demir - çelik, çimento, kâğıt, 
elektrik, alüminyum ürünleri ve şeker gibi sa
nayi mamullerinin, hızlı kalkınmaya ayak uy-
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durabilmek için, dev tesislerine ehemmiyet ve
rilmiştir. 1970 yılında 1,5 milyon ton olan de
mir - çelik üretiminin 1995'de 20 milyon tona 
çıkarılacağı düşünülerek, demir - çelik fabrika
larımıza ilâveten İskenderun Demir ve Çelik 
Fabrikası gerçekleştirilmiştir. 

1970'de 17,6 bin ton olan alüminyum ürün
leri, 1995'de 1 milyon tona çıkacağı için, Seydi
şehir alüminyum tesisleri projesi tahakkuk et
miştir. Bunlar gibi tesislerin de önümüzdeki 
plân dönemi içerisinde bacalarının bir an ön
ce tütmesini arzu etmekteyiz. 

Elektrik için bir Keban projesi tatbik edil
miş; çimento, kâğıt, şeker sanayii de aynı şe
kilde geliştirilmiştir. 

Yeni gelmişken söylemeyi uygun buluyorum; 
2 Ekim 1970'de Adalet Partisi Hükümeti zama
nında temeli atılan ve 6,5 milyarlık dev bir 
tesis olan İskenderun Demir - Çelik Fabrikası
nı, Ekim ayı içerisinde İskenderun'a yaptığım se-
yahatta tetkik imkânına sahip oldum. Türkiye' 
de şimdiye kadar ele alınmış projelerin en bü
yüğü olan Demir ve Çelik Fabrikaları kapasite
si, malûmunuz olduğu üzere, 4 milyon ton ve 
günlük demir - çelik üretimi değeri 10 milyon 
Türk lirası civarında olacaktır. Bu inşaatın za
manında ve hattâ daha da erken bitirilmesini ve 
buna çok önem verilmesini büyük bir arzu ile 
dilemekteyiz. Bu fabrikanın daba iyi çalışabilme
sini; özetle sermaye temini, yatırım, işletme, 
pazarlama, verimlilik, iç ve dış piyasa şartları
na uyması çalışmalarını teşvik için İskenderun 
Demir - Çelik tesislerinin, özel tasarrufun iş
tirakine imkân veren anonim şirket ortaklığı 
ile kurulmasının en uygun çözüm yolu olduğu 
kanaatindeyiz. Bu maksatla, İskenderun Demir -
Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı Kanun tek
lifini desteklemekteyiz. 

ıSaym senatörler, Üçüncü Beş Yıllık Plân 
gayrisafî millî hâsılanın % 7,9, gayrisafî yurt 
içi hâsılanın % 8, sanayiin % 1.1,3 oranında art
masını öngörmektedir. Bu Plâna göre teknoloji 
değişimi; maliyetleri düşüren, kaliteyi yüksel
tici, dışa bağlılığı azaltıcı, yurt içinde üretilen 
teknolojinin gelişmesi şeklinde tezahür etmeli
dir. Sanayide kamu ve özel sektör arasında en 
etkin işbirliği ve iş bölümü sağlanması isten
mekle beraber; «Bu meyanda Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin daha verimli çalışmasını sağlaya
cak tedbirler alınacaktır» denilmektedir. 

'Sektörler arasında işbirliği ve denge kurul
ması taraftarıyız. Türkiye'miz gibi henüz kâfi 
derecede gelişmemiş bir ekonomi bünyesine sa
hip olan memleketlerde, iktisadî gelişmenin her 
şeyden önce sektörler arasında yeni bir muva-

• zene kurulmasına bağlı olduğuna inanıyoruz. 
İktisadî bünyemizin geleneksel yapısı içerisinde 
verimi düşük, tekniği iptidaî olan tarımın baş 
mevkii işgal etmesi karşısında, iktisadî—kalkma
mayı süratlendirebilmek için, tarımı modern bir 
bünyeye kavuşturmak ve hem nüfus artışı, hem 
de ziraî bünyede mevcut fazla işgücünü sürat
le sanayide ve diğer sektörlerde verimli kılmak 
gerektiğine inanıyoruz. 

Özel teşebbüs ve özel teşebbüse yardım ko
nusunda kanaatlerimizi arz etmek isterim. 

Karma ekonomi düzeni içinde Türkiye'mizin 
ekonomik kalkınmasında, Devlet kesimine oldu
ğu kadar özel teşebbüse de önemli görevler düş
mektedir. Özel teşebbüsün yaratıcı gücünden 
ekonomimizi faydalandırmak için, onun güven 
ve kararlılık içerisinde çalışmasını sağlayacak 
tedbirlerin acilen alınmasını dilemekteyiz. Hür 
teşebbüs olmayan yerde demokrasi olmaz. De
mokratik düzenle kalkınmaya kararlı olan top
lumlarda hür teşebbüs hakkında geliştirilmiş 
bulunan görüntünün, bu teşebbüsleri yürütme 
sorumluluğunu yüklenmiş kimseler tarafından 
en geniş bir perspektifle bilinip, değerlendiril
mesinin hayatî bir önem taşımakta olduğuna 
inanıyoruz. 

Hür demoikrasi ile idare edilen ülkelerde, 
hizmet ve malların temi'nindeki veriimMliği bakı
mından, özel teşebbüs tercih edilmektedir. Özel 
teşebbüse karşı olumsuz tutumların daima 
karşısında olduğumuzu buraıda bir kere daha 
teyit etmekte fayda mülahaza etmekteyiz. Azın
lık derecede olan özel sektöre karşı tutum 
için, Bakanlığın bu gibilerle mücadele etmesıi-

I ni dilemekteyiz. Hür demokrasi rejimimde özel 
sektörü bir denge unsuru olaralk kabul etmeik-

I teyiz. Plân içinde tespit edilen heıdefteran özel 
sektör için zorlayıcı değil, yol gösterici mahi
yette olmasını arzulamaktayız. Müteşebbislerin 
^maliye ve kredi pölkıilkaısı gibi çeşitli alanlar
da alınacak faiz, yatırım indirimi, vergi muafi
yeti, ucuz arsa, bol ve ucuz enerji, malî yardım, 

I farklı resim ve tarifeler, teknik yardımlar gibi 
I özendirici tedbirler yoluyle teşvik edilmesine 
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inanıyoruz. Özel tteşeıbbüısün geliştirdiği imalât
ları kotalardan kaldırmak ve onların meselele
riyle Bakanlığımızın yaikmdan ilgilenıme'sini di
lemekteyiz. 

Tünkiye'miz 1973 yılma büyük ümitlerle 
girmiştir. Bu yıl olağanüstü şartların olağan 
şartlara dönüşeceğine inanmaktayız. 

'Sayın senatörler, özel sektörün büyük yatı
rım projelerine yönelmesi, sadece tesirli bir şe
kilde uygulanacak teşvik politikası ile mümkün
dür. Çeşitli görüşlere rağmen anlaşılmıştır ki, 
geri kalmış memleketlerin kalkınmasında, sana
yileşme politikası ileri, medenî ve müreffeh 
memleketler seviyesine ulaşma yolunda hem 
araç ve heım de amaç olarak: kabul edilmiştir. 
(Sanayileşme politikası eısasmda çoik geniş bir 
kapsam taşımaiktadır. Sanayileşmenin, daha 
»doğrusu kalkınma davamızın en önemli prob
lemleri, yatırımların teşvikiyle ilgili tedbirler
le güdülecek politika/dır. Teşvik tedbirleri mil
lî ekonomilerin kalkınma ve gelişme çabaları
nın en önemli problemleridir. Yatırımlara uy
gulanacak teşvik tedbirleri tasarısının bir an 
önce kanunlaşmasını arzulamaktayız. 

Bilindiği gibi, Üçüncü Beş Yıllık Plân stra
tejisi sanayii eşerek kalkınma tercihini yapmak 
suretiyle, sanayileşmeye özel bir ağırlık ve 
önem vermiş bulunmaktadır. Sanayileşme po
litikasının isabetle tayininden uygulama safha-
hasma ve izlenm<eısine kadar bütün sınaî faali
yetlerin yürütülmesinden birinci derecede gö
revli ve sorumlu olan iSanayi ve Teknoloji Bakan
lığının da aynı önem ve ağırlıkta söz sahibi ol
ması çok tabiîdir. Bu itibarla sanayileşmede 
birbirini tamamlayan yetki ve sorumlulukların 
ısunî bir şekilde bölünerek; bir kıısımınm ve özel
likle ihracat kompozisyonunun yapısında gittik
çe büyük bir pay alan sınaî mamul ihracatına 
dönük yatırını projelerinin teşviki konusunun 
Bakanlık bünyesinden alınmasında haklı ve isa
betli bir S'eibep mütalâa edilmemektedir. 

Sayın senatörler, imalât sanayiinde petro 
- kimya, makine imalâtı, madenî eşya ve metal 
ve elektronik 'sanayiler olmak üzere, anamallar 
ve yardımcı yatırım malları üretimine öncelik 
verilmesi arzusunu taşımaktayız. 

Montaj sanayinin imalât sanayiine dönüş
türülmesi -en ideal (görüşlerimiz arasındadır. 
Montaj sanayii konusunda bilindiği üzere, ül-
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ıkemizde birçoik sanayi kuruluşları mevcuttur 
Her an yüzde olarak yerli yapım oranı artırma 
gayreti içerisinde olan bu sanayi, memleketi
mizde büyük bir yan sanayinin gelişmesine yol 
açmaktadır. Bu konuda binlerce sanayicimiz 
ekonomik bünyemize 'batkıda bulunmaktadırlar. 
Asgarî % 55, azamî % 85'e ulaşan müesseseler 
mevcuttur. Memleketimizin ihtiyacına göre tec
rübe kazanarak bugüne kadar gelmiş, bugün 
Türkiye'de montaj sanayii dediğimiz husus, 
başka ülkelerde yerli sanayi olarak vasıflandı-
rılmaktadır. Arzumuz, montaj sanayiinde ma
mullerin bünyesine dahil olan yerli malların 
nispetinin artırılmasıdır. 

Bu konuya gelmişken son itki yıl içinde trak
tör talebinin artması ,bu konunun aktüel hale 
gelmesine sebep olmuştur. Sanayi Bakanlığında 
yapılan bir toplantıda traktör imalâtı üzerinde 
durulmuş ve ihtiyaç karşılanmadığı takdirde 
ithal yoluna gidilerek çiftçinin talebinin yerine 
getirilmesi savunulmuştur. Bu ithal malı trak
törlere de gümrük muafiyeti tanınması görüşü
ne imalâtçılar itiraz etmişlerdir. Çünkü imalât
ta lüzumlu parçalara gümrük tatbik edilmekte
dir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân % 7,7 kalkınma hı
zını öngörürken, tarımdaki bu hızı % 4,6 ola
rak tespit etmiştir. Tarımın istenilen hıza 
varabilmesi için gerekli tedbirlerin başında bu 
sektörün makineleşmesi gerekmektedir. Maki
neleşmenin en önemli unsurlardan biri de trak
tördür. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân tarım traktörlerinin 
talep artışlarını % 11,2, üretim artışlarını da % 
11,8 olarak kabul etmiştir. Talep artışını % 15,16 
olarak kabul eden merciler de bulunmaktadır. 
1970 yılındaki döviz sıkıntısı sobefb'yle traüctör 
imalâtı azalmışsa da, devalüasyondan sonra 1971 
VIe imalât % 73 gibi bir artış göstermiştir. Bu 
yıl da traktör imalâtının 9 106 adetten 15 700' 
e çıkarılması öngörülmüş olmasına rağmen, Ta
rım Bakanlığı bu miktarın 35 bin civarında 
olacağını tahmin etmektedir. Tarım Bakanlığı
nın tahinini, traktör imalâtında bir evvelki yı
la göre % 50'nin üstünde bir artışı icabettir-
mektedir. 1971 - 1972 ve 1973 yıllarındaki trak
tör talep artışının normalin çok üstünde olu
şunu şu şekilde izah edebilirz : 

1970 yılındaki devalüasyon ve yan tesirleri 
•sebebiyle kullanılmayan satınalma imkânları 
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ortaya çıkmıştır. 1971 ve 1972 yıllarında idrak 
'edilen iyi mahsul ve yurt dışındaki işçilerimizin 
'devalüasyondan sonra ülkeye geniş çapta dö
viz getirmeleri ev, tarla, traktör vesaire satm
alıma isteklerini kamçılamıştır. 

1973'ü müteakip yıllarda mahsul iyi olmasa 
dahi traktör taleplerinden büyük düşmeler ol
mayacağı tahmin edilmektedir. Ancak, 1971 ve 
1972 eyıllarındaki aşırı talepler, 1973 ve daha 
sonraki yıllarda normal bir seviyeye ulaşacak
tır. 1971 - 1972 yıllarındaki normalin üzerinde
ki talep artışları nedeniyle bâzı spekülatif ha
reketlere raslanmıştır. Hükümet 1972 yılımda 
bu hareketleri önlemek gayesiyle traktör ithâ
line teşebbüs etmişse de, gelişen traktör sanayii
mizi kösteklememek için, belirli bir sayıyı geç
memek üzere % 55 yerli imalât yerine, % 25 
yerli imalâta müsaade etmiştir. Böylelikle 1972 
yılında traktör imalâtı ihtiyacı karşılar bir du
ruma gelmiştir. 1973 yılında imalâtın, talep için 
tahmin edilen 35 bin rakamının çak üstünde 
olması traktör sanayicilerinee de programlan
mış olmasına rağmen, bâzı yetikililer bu yıl için-
(de spelkülâtif hareketi erin devamından endişe 
etmektedirler. 

Türkiye'de 1973 yılında 40 bin traktör imâl 
edileceğini memnuniyetle öğrenmiş bulunuyo
ruz. Buna ithâl edilecek 1O00 adet yüksek ta-
kat'talki Türkiye'de imâl edilmeyen traktörleri 
de ilâve edecek olursak, 1973 yılında alıcıya 41 
bin adet traktör arz edilecektir. Bu rakam, 1973 
plân uygulaması tahmininden 14 300, Tarım 
Bakanlığının tahmininden 6 bin fazladır. Bu 
durumda spekülatif hareiketler beklemek fazla 
karamsarlık olacaktır. Biraz evvel konuşan Mil
lî Güven Partili arkadaşımızın bu konudaki 
fikirlerine her halde sayın Bakanımız cevap 
vereceklerdir. Bilhassa traktör konusunda savın 
arkadaşım, «Traktör ithâline tamamen tarafta
rız.'» elediler. Arkadaşımın bu sözü üzerine trak
tör konusunda biraz fazla durmak istiyorum. 

İmalât talep ve ralkamları ortada iken ve ge
lişen traktör sanayiimizin yakında ihracata 
dönük bir seviyede gelmesi bilinmekte iken, 
piyasanın ithal malı traktörlerle doldurulması
nın manâsını anlamamaktayız. Böyle bir yola; 
yani ithalâta gidildiği takdirde traktör imalât
çıları, haklı olarak mamullerinin bir kısmını sa
tamamak ihtimalini düşünerek programların

daki imalât sayılarını azaltacaklardır. Bu hare
ket ,işçi tenıkisatma ve yan sanayie verdikleri 
siparişleri azaltmaya kadar varacaktır. Bunun 
sonucu olarak, daha çak istihdam ve yan sana
yii geliştirme arzusu kösteklenmiş olacaktır. 

İthalât teşebbüsleri memleketimizdeki trak
tör imalâtının kalite ve fiyat bakımından Av-
rupaldakileriniden daha geride olmadığını gös
termiştir. Bu teşebbüsler, bilhassa, memleketi-
ımizde imâl edilen traktörlerin alıcıya daha 
ucuza verildiğini ortaya çıkarmıştır. İthâl gö
rüşünü savunan yetkililerin dışardan getirile
cek komple traktörlere gümrük muafiyeti ta-
mırnak istemeleri, yabancı menşeli traktörlerin 
yerlilerden daha pahalı okluğunu ortaya çıkar
maktadır. Türk sanayiini teşvik ıedip, Avrupa, 
ve Ortak Pazar ile rekabet edebilecek duruma 
gelmesini sağlama gayretlerinin bulunduğu sı
rada, gelişen bir sanayi kolumuzun ithalâtı teş
vik etmek suretiyle kösteklenmesinin doğru ol
madığı kesin kanaati içerisindeyiz. Traktör 
imalâtçılarının yakın bir gelecekte ihracata dö
nük çalışmalara gidebileceklerini planladıkları 
bir sırada, bu sanayi koluna Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığının gerekli yardımlarını dilemek
teyiz. 

Birçok memleketlerde okluğu gibi, Türkiye' 
ide de ithâl malı mamullerin yerli mamulden da
ha üstün olduğu kanaati henüz yek edilmemiş
tir. Bir yıl içinde ithâl yapılsa bile alıcı, ithâl 
malı traktöre psikolojik sebeplerden meylede
cektir. 

Bu durum, alıcıların önümüzdeki yıillarda 
da ithalât yapılması için resmî müesseseleri bas
kı altında tutmalarına sebep teşkil edecektir. 
İthalâtın başlaması, devamına yol açacak, do-
layısiyle gelişmekte olan traktör fabrikalarının 
yeniden cüceleşmesine sebep olacaktır. Bu ba
kımdan dileğimiz; Türkiye'mizin hızla bir it
halât politikasına yönelmesi gerektiğine inan
maktayız. 

Muhterem senatörler, gerek sanayinin, ge
rekse piyasanın ihtiyacı olan yatırım malları ille 
hammadde ve yardımcı maddenin ve diğer 
malların yeter ölçüde sağlanmasını öngörmek
teyiz. Mademki plânlı dönemle birlikte büyü
yen ekonomi içinde sanayileşmeye büyük bir 
ağırlık verilmıiş; bu ağırlığın muhafazasında 
dikkatli olmamız gerekir. 
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Plânın temel tercih ettiği sanayileşerek kal
kınma hedeflerine yönelebilmemiz ve özellikle 
ekonomimizin Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
dâhJil üye devletlerin ekonomileri ile tam bir 
iahenk içerisinde entegre edilmesi, sanayi po-
litikasıınm düzenelnmesi ve yürütülmesinden bi
rinci derecede sorumlu olan Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığının yeni görev ve soruni/lulukları-
nın ağır olduğunu biliyoruz. Bu cümleden ola
rak, Üçüncü Beş Yıllık Plânının çalışmaları 
sırasında, Bakanlığın süratle reorganizasyo-
ınuna gidilmesinin lüzumlu olduğuna inanıyoruz. 
Hazırlanacak Teşkilât Kanunu taısansmın bir 
an evvel gerçekleştirilmesini ve bunun, çağımı
zın şartlarına uygun bir tasarı olmasını dile
mekteyiz. 

Sayın senatörler, sanayileşmenin anaunsu-
ru olan küçük sanayiden de bahsetmek yerinde 
olacaktır. B'ir memleketin kalkınmasında bü
yük sanayi tesisleri kadar, küçük sanayi te
sislerinin de kurulması, genişletilmesi, mo
dernleştirilmesi çok önemlidir. Bilhassa geliş
miş ülkelerde küçük sanayiinin ekonomiye kat
kısı mühim rol oynamaktadır. Bu bakımdan, 
küçük sanayi karşısında tutum, bu sanayii sa
dece muhafazaya inhisar etmemeli; bunları teş
vik edici tedbirlere yöneltilmelidir. Bunların 
gelişip büyümeleri için her türlü tedbirlerin alın
ması gerektiğine inanıyoruz. Sanayi Bakanlı
ğımızın bunları teşvik için istişare ve danışma 
servislerinin kurulmasını, küçük sanayiin pro
totiplerini inkişaf ettirecek ve çeşitli sahalarda 
'araştırma yapmak üzere etüt bürolarının kurul-
ıması temennilerimiz arasındadır. Sanayileşme
ye yön verecek teknik buluşları teşvik etmek, 
geliştirmek ve sahiplerinin haklarının müessir 
bir şekilde korunması için bir kanunun süratle 
çıkarılmasına taraftar olduğumuzu ifade etmek 
isterim. Sanayicilere pazarlamada yardım edil
mesi, alım - satım işlerinde piyasa vaziyeti hak
kında lüzumlu bilgiler verilmesi, malî hususlar
da ve malzeme bakımından gerekli kolaylıkla
rın gösterilmesini istemekteyiz. Küçük sana
yiin kalkınabilmesi için muhtaç olduğu sanayi 
siteleri ve çarşılar kurmak da en büyük arzula
rımız arasındadır. 

Sayın senatörler, sanayi siteleri bugün Tür
kiye'mizde önemli bir sorun halindedir. Mese
lâ; Konya, Manisa, Gaziantep, Eskişehir sana

yi bölgelerinin kısa zamanda hizmete açılması
nı dilemekteyiz. Bunun yanında diğer vilâyet
lerimizde de sanayi bölgelerinin kurulmasını 
arzu etmekteyiz... ~~ 

BAŞKAN — Süreniz doldu Sayın Varışlı. 
A. P. GRUBU ADINA MEHMET VARIŞLI 

(Devamla) —.Sayın Başkanım, iki sayfam da
ha var, on dakika lütfederseniz bitiririm. 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
MEHMET VARIŞLI (Devamla) — Teşek

kür ederim. 
Burada şunu ifade edeyim ki, uzun zaman

dan beri Ankara'da örnek bir sanayi bölgesi 
kurulması düşünülmüştür. Diğer yenlerde ol
duğu gibi burada da birçok esnaf da parasını 
buraya yatırmış, uzun yıllar bu sitenin kurulu
şunu beklemektedir. Keşif maliyeti 122 350 000 
TL. olan Ankara Organize Sanayi1 Bölgesini bir 
an evvel örnek bir site olarak görmek arzumuz
dur. Yine Ankara'da kurulacak olan küçük 
sanayi sitesinin de gerçekleşmesini dilemekte
yiz. 

Muhterem senatörler, Türkiye'mizde sana
yiin bu şartlar içinde gelişmesinin kredi imkân
larına bağlı olduğuna da inanıyoruz. Malum 
olduğu üzere krediler; kısa, orta, uzun vadeli 
ve proje kredileridir. Kısa vadeli kredi hiçbir 
zaman sanayi için mühim değildir. Daha ziya
de orta vadeli, bilhassa uzun vadeli krediler sa
nayici için daha elverişlidir. Proje kredilerinin 
büyük yatırımlar gerektirdiği bilinmektedir. 
Bu kredilerin, ekonomimize katkıda buluna
cak kredilıer olması arzularımız arasındadır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Ka
mu İktisadî Teşebbüslerine gelince; bünyesin
de yedi teşekkül bulunan bu Bakanlığımızın, 
bu teşekküllerin rantabl çalışmalarını organize 
etmede gayretlerini bilmekteyiz. Ancak, bu 
müesseselerin daha verimli hale getirilebilece
ğine de inanmaktayız. Zamanın darlığı nede
niyle, bu yedi kıymetli teşekkülümüzden ayrı 
ayrı bahsetmeyi çok arzu ederdim; fakat kısaca 
bir ikisinden bahsetmekle yetineceğim. Mese
lâ, şeker sanayii ve çimento sanayii; 

1927 yılında 2 adet olan şeker fabrikamız, 
bugün 17'ye yükselmiştir. 1927'de 34 913 ton 
olan pancar üretiminin, son tahminle 5 885 300ı 
tona yükselmesi iftihar kaynağımızdır. Tarım
sal tekniği en iyi uygulama vasıtası olan pan-
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car bitkisinin millî ürünler arasında yer alma
sından sonra, genellikle tahıl üretimine daya
lı bulunan zıiraat sektörünün birkaç aya inhi
sar eden çalışma süresi, senenin diğer ayları
nı da içine alan biır çalışma dönemi yaratmış; 
köylerin sosyal ve ekonomik kalkınmasında bi
rinci derecede roıl oynamış, modern ziraat 
usullerinin tatbiki suretiyle şeker pancarı, hek
tardan en fazıla gelir temin eden ve kalori kal
dıran bir bitki olmuştur. Görülüyor ki, bu 
sanayi sektörüne itibar gün geçtikçe artmakta
dır. Birçok vatandaşımız haklı olarak arazi
sini değerlendirmek istemektedir; fakat pan
car ekiminin tahditli olluşu, vatandaşımızı bâzı 
huzursuzluklara sevk etmektedir. Bu hususliarı 
gidermek için, özellikle Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığından isteğimiz yatırım faaliyetlerinin 
hızlandırılması, bilhassa mevcut şeker fabrika
larının tevslüniin biran evvel bitirilmesi, yeni ya
pılacakların da hiç olmazsa plân çerçevesi içe
risinde yapılmalarıdır. 

Sayın senatörler, çimento mevzuuna gedin
ce; 1970 yıllında çimento ilthal eden Türkiye, 
daha önce tesisine başlanan yeni çimento fab
rikalarının işletmeye geçmesiyle çimento ihraç 
eden bir ülke olmuştur. 1972 yılında yapılan 
biir ihracatla, Avrupa ülkeleri arasında en bü
yük çimento ihracatçısı, dünyada ise, Rusya 
ve Japonya'dan sonra üçüncü olmuştur. Bu, 
b'izüm en büyük iftihar kaynaklarımızdan birisi
dir. Diğer taraftan Türk çimentosuna talepler 
çok artmış bulunmaktadır. 1973 yılının ilk ya
rısında üretilecek çimentonun yurt içinde tü
kenilecek miktarından fazlasının şimdiden ta
mamen satılmış olduğunu da öğrenmiş bulunu
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Varışlı, 9 dakika geçti. 
Şu imkânı tanıyacağım; ikinci kez 15 dakika 
söz alma imkânınız vardır, ona mahsuben buyu
run. 

A. P. GRUBU ADINA MEHMET VARIŞLI 
(Devamla) — Teşekkür ederini, Sayın Başkan. 

Çimento endüstrlimizdeM bu gelişme dolayı-
siyle ileride bu sanayi sektörüne daha çok ya
tırımlar yapılması gerektiği kanaatinin içinde
yiz. 

Muhterem senatörler, zamanın darlığından 
dolayı diğer Kamu iktisadî Teşebbüsleri hak
kında da görüş ve temennilerimizi arz etmek 
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fırsatını şu anda bulamadığımdan üzgünüm. 
Bu ifademi konuşmama başlarken de söylemiş
tim. 

Sözlerime burada son verirken, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı bütçesinin memleketimize 
ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını Cenabı 
Allah'tan diler, bipmize grubum ve şahsım 
adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grubu adına Sayın 
Gürsoytrak. 

M. B. G. ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler; 

Millî Birlik Grubunun, Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığı Bütçesi hakkında görüş ve temenni
lerimi ifade etmek için huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denince; kter 
istemez, Türkiye'nin tüm sanayi faaliyetlerini, 
'b:a yıllık plânları, yıllık programları ve Ortak 
Pazar başta olmak üzere, bir çerçeve içerisinde 
konuyu incelemek zarureti, takdir 'edeceğiniz gi
bi kendiliğinden doğmaktadır. 

Bilindiği gibi Üçüncü Beş Yıllık Plân, ikmal 
ettiğimriz iki plân uygulaması sonucu, Türkiye' 
nin ulaştığı sosyal ve 'ekonomik düzeyde Türk 
toplumunu bir sanayi toplumu haline getirmeyi 
hedef almış bulunmaktadır. 

27 Mayı'a Anayasasıyle başlayan plân uygu
lamaları ile bvlükte, devamlı olarak gelişen eko
nomi içinde sanayi, 'bir taraftan ken'di gelişmesi 
ve ibünye değişikliğini yaratırken, aynı zamanda 
üretimi araçlarını geliştirmekte, üretim ilişkilerin
deki 'değişiklikler dolay isiyle toplum yapısını da 
devamlı olarak değiştirmekte, karakterine göre 
oluşturmakta dır. 

Üçüncü Plânda ifade edildiği gibi, sanayinin 
bu aşamasında çağdaş teknoloji üreten bir sana
yi yapısını gerçekleştirmek, somut bir hedef ola
rak saptanmış bulunmaktadır. Bu hedefe daha 
tutarlı 'bir şekilde yaklaşıp yaklaşamadığımızı de
ğerlendir c'b ilmek için de, daha önceki plân dö
nemlerinde kullandığımız gayrisâfi millî hâsıla 
içindeki artış hızı yerine: 

1. Gayrisâfi yurt içi hâsılanın artış hızı, 
2. 'Sanayi gelirinin gayrisâfi yurt. içi hâsılası 

içindeki payı ve marjinal katkısı, 
3. Sanayie ayrılan yatırımların toplam ya

tırımlar içindeki payı ve yıllık ortalama artış 
hızı, 
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4. Sınai üretimin bileşimi re yıllık orta
lanır, artış hızları, 

5. Sanayiin yarattığı istihdam ve yıllık 'or
talama antış hızı, «Kalkınma hızı kavramı olarak 
kullanılacaktır » 

Biz de görüşümüzü 'bıı çerçeve içinde açıkla
maya çalışacağız. 

İkinci Beş Yıllık Plânın son yılı olan 1972 
yılında, sektörlerin gaıyrisâfi yurt içi hâsıla için
deki payları, Plân hedefi tarımda % 31,1 iken, 

'•gerçekleşme % 28,41te; sanayide % 24,6 iken 
% 22,4'te kaln,ış, hizmetler % 44,3 .iken % 49,2 
olarak oluşmuş ve bu şekliyle de plân amaçla-
rnıdan çok farklı olarak gerçekleşmiş -bulunmak-
tadu. 

İkinci Plânda, kalkınmamızın sürait ve istik 
rar içinde gelişmesi için sektörler arasında sürük
leyici sektör olarak tanımlanan sanayi sektörü
nün plân döııemince gelişmesi, Plânın öngördüğü 
yıllık ortalama % 12'iifc büyüme hızına karşılık, 
1967'de c/c 11,7 itken, İkinci Plânın birinci yılı 
1968ide % 10,3; 1969da % 9,4; 197ü'te ,% 2,5; 
1971'de % 10,2 ve 1972'de de % 10,7 'olacağı, böy
lece plân ortalamasının iyimser bir görüşle % 9 
civarında kalacağı anlaşılmaktadır. Oysaki, Bi
rinci Beş Yıllık Plân döneminde sanayi sektörün
deki ortalama büyüme hızı % 9,7 idi. Keza, sanayi 
^sektörünün gayri safi millî hâsıla içindeki oranı
nın Plân hedefindeki % 20,5'a karşılık, 1969'da 
% 17,7, 1970'te % 17,2 ve 1971 "de de % 17,1 
seviyesinde kaldığı ve hattâ <hir miktar azaldığı 
görülmektedir. 

Bu, neden böyledir? Sanayi sektörünün Birin
ci Beş Yıllık Plân döneminde Plân hedefini tam 
tu'tamamasma rağmen, devamlı ve muntazam bir 
şekilde büyüdüğü haMe, ikinci Plân döneminde 
ibir istikrar içinde gelişeni emesi ve hattâ bir mik
tar azalmış olması, kanımızca İkinci Plânın, 
özellifele sanayi sektörü için benimsediği strate
jinin yanlışlığından doğmuştur. Esasen destek 
lenmek istenen özel sanayi, genellikle dışa bağlı 
hir montaj sanayii clduğn; çalışması için hariç
ten ithal edilecek hammadde ve ara mallarına da
yandığı için de, özellikle 1969 ve 1970 yıllarında 
döviz kıtlığı ve transfer güçlüğü sonunda, sanayi 
'sektörü gelişme hızı % 2,5'a kadar düşmüştür 
Neticede üretim düşmüştür, işsizlik artmıştır. Bi
rinci Beş Yıllık Plânda kamu ve özel sektör den
gesi toplam yatırımların % 60'ı kamu »sektörü, 

I % 40'ı özel sektör tarafından yapılacak şekilde 
j tesis edilmişti. Bunun neticesi olarak kamu sek

törü yatırımları 1963Ue % 5! iken, 1967'de 
I % 57,4'e kadar yükselmiş ve bunun doğal sonu-
I cu olarak da sanayi sektörü gelişme hızı da, plân 
I dönem ince devamlı ve muntazam olarak 'büyü

müş; Plân hedefi % 12'ye karşılık, 1967'de 
I % 11,7Ve yükselmiş bulunuyordu. 

I Böylece kamu sektörüne ağırlık veren bir 
I uygulamanın oaşarılı olduğu saptanmışken, eski 
I iktidar, özel sektörün ağırlığını öngören bir an-
I layışla bir yeni plân hazırlamıştı ve de özel sek-
I törün kısa bir sürede Türk ekonomisine hâkim 
I olmasını sağlamak maksadıyle de, bir taraftan ka

mu kaynakları tarafından büyük ölçüde destek
lenme 'imkânları yaratılırken, diğer taraftan da 

I kamu sektörünün yatırımlarının kısıtlanması ted-
I birlerini getirmiştir. Netekim, bu politik görüşü 

İkinci Plânın metninde, kalkınmanın 'sürükle
yici sektörü olarak tanımlanan sanayi sektörü 
içinde 'esas sürükleyici unsur olan imalât sanayi
inde Devlet, «İkinci Beş Yıllık Plân dö'nenıinde 
imalât sektörü gelişiminin esas olarak özel sek-

I töre bırakılmasını sağlayacak bir politika izlene
cektir.» diye de açıkça bir prensip olarak vaz'et-

j mistir. 
Ayrıca yine Plânda; «Kamu sektörü imalât 

I sanayiinde yeni yatırım yapmayacaktır. Ekoncmi-
I mizin hızla gelişmesi için gerekli olsa da, sağla.-

nan teşvik tedbirlerine rağmen, şayet özel sektör 
I yatırım yapmazsa veya ekonomide dar boğazlar 
I yaratılacaksa, ancak o zaman yatırım yapabilecek

tir. Bu durumda da doğrudan doğruya yatırım 
yetrine özel sektör ile karma teşebbüsler halinde 
yatırımlar tercih edilecektir» diye diğer tamam
layıcı tedbirleri getirmiştir. 

Bilindiği gibi sanayi sektörü içinde imalât sana
yii; demir çelik sanayii, makine imalât sanayii, 
kimya sanayii, çimento sanayii, kâğıt sanayii, pet
rol ürünleri isaınayii, tarım âletleri ve makineleri 
imalât sanayii, karayolları ve demiryolları taşıt
ları imalât sanayii, dokuma ve giyim sanayii, 
gıda sanayii ve demirden başka mamuller sa
nayii gibi yatırım ve ara malı üreten en verimli 
sanayi alanlarını kapsamaktadır. 

Görüldüğü gibi imalât sanayii; yatırım 
malları ile temel ara malları üreten bir sanayii 
olduğu için, her ülkede olduğu gibi Türkiye'de 

j de sanayi sektörünün belkemiğini teşkil etmıek-

94 — 
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tedir. İşte eski iktidar, Tlirk ekoaKomisi için, bu 
derece önemli ve aynı zamanda da en ekono
mik alanlarda da Devleti yeni yatırımlaır veya 
'doğrudan doğruya yatırım yapmaktan menet-
ıniştir. Elbette bu tutumun Türkiye'nin gerek 
ekonomik hayatında, gerek sosyal hayatında bir-
takım aikiısleri olacaktı; nitekim oldu da. 

1OT3 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi Ku
rumu aracılığı ile gerçekleştirilmesine çalışılan 
ağır sanayi ve. teçhizat fabrikası, dişli ve dişli 
kutusu falbrikası, dizel motoru fabrikası gibi te
sisleri, bu Kurum İkinci Plân başında da gerçek-
leşıtineıbiil'e'ce'k teknik kadro ve kapasiteye sahip
ti. Hattâ bazı ufak yatırımlarla kamyon, trak
tör, dizel motoru ve hattâ otomobil üretimini 
gerçekleştirebilecek imkânlara da malik bulu
nuyordu. Yılda sadeoe 5 bin traktör ile 5 bin 
kamyonun ortalama % 50'sini öz imkâıilarıyle 
imal etmesi halinde, Makine Kimya Endüstrisi 
Kurumunun yıllık cirosunun 500 milyon ile 1 
milyar lira kadar artması kuvvetle muhtemeldi. 
Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna bu yatı
rım imkânları verilmediği için Türkiye, halen 
karaııyon, otobüs, traktör ve ağır teçhizat sıkıntı
sı çekmektedir. Nitekim, bugün Türk çiftçisi 
hâlâ traktör konusunda büyük imkânsızlıklarla 
(karşı karşıya bulunmaktadır; hem çok para 
'ödemektedir, hem de istediği zaman bulama
maktadır. Aslında bu yatırımlar, gerek istih
dam arz etmesi, gerekse ekonomik verimlilik 
bakımından en kârlı sanayi kollarıdır. Aynı za
manda, ağır sanayie geçişte kaynak yaratan ya
tıranlardır. 

örneğin, Volkwagen Fabrikasının yıllık ci-
tfosu 1969'da 13,9 milyar DM. ve 168 500 işçi ça
lıştırırken, 1971'de yıllık cirosu 17y3 milyar 
DM.'a ve çalıştırdığı işçi say,sı 202 bine yüksel
miştir. 

1973 yılı bütçe rapoırunda da ifade edildiği
ne göre, örneğin; dizel motoru fabrikası proje
sinin toplam sabit yatıran tutarı 1,3 milyar, bu
na karşılık: yıllık döviz kazancı da 1,1 milyar li
radır. Türk ekonomisi için bu derece hayatî öne
mi haiz bulunan, aynı zamanda bu derece eko
nomik yatırımlar; «İmalât sanayiinin üretken 
kısımlarına sadece özel sektör yatırım yapacak
tır, kamu sektörü yeni yatırımlar yapmayacak
tır» gerekçesi ile yıllarca yapılmıamıştır. 

Eski iktidar, İkinci Plânda tespit ettiği bu 
prensip tedbirlerimi şu sekide uygulamaya ko-
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yulmuştur: Evvelâ 'toplam yatırımlar içinde ka
mu sektörü yatırımlarını azaltmaya başlamış
tır. 1967 yılında toplaım yatırımların % 57,4'ü 
kamu sektörüne ait iken, İkinci Plânın hirinci 
yılı olan 1968'de derhal '% 55 oranına düşürül
müştür. Sonra da, sabit sermaye yatırımları için
de İktisadî Devlet Teşekküllerinin payı hemen' 
hemen sabit tutulmaya çalışılmıştır, 'örneğin, 
1966 yılında sabit sermaye yatırımlarının % 18,6' 
sı İktisadî Devlet Teşekküllerine ait iken, bu 
ioran 1967'de % 16,3'e, 1969'da % 16,2 düzeyine 
indirilmiş ve bu düzeyde tutulmuştu. Nitekim, 
bu hususu bütçe 'gerekçesinde belirtilen Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri yatırımlarında da gör
mek mümkündür. İşletmeci kurumların yatı-
rımlaırı 1968'de 3,7 milyar, 1969'da 4,5 milyar, 
1970'de 5,6 milyar, 19'71'de 6,6 milyar, 19'72'de 
10,7 milyar, 1973'de de 12,3 milyar kadardır. 

ÎBu sayılardan bu kurumların yıllık yatırım 
artışlarının 800 milyon ile 1 milyar lira arasında 
tutulduğu açıkça görülmektedir. Ancak, siyasî 
iktidarın değişmesinden sonra, 1973 yılı bütçe
sinde Kamu İktisadî Teşebbüslerine 4 milyarı 
aşkın bir yatırım imkânı verilmiştir. Bu neden
le yıllarca kamu sektörü büyük maddî kazanç
lardan yoksun kalmıştır. Kamu sektöıninün ya
tırımlarının kısıtlanması ve yatırım gücünün 
aıtırılmaması sonucu, sanayi sektöründeki ge
lişme devamlı olarak azalmış ve. nihayet 1970 
yılında % 2,5'a düşmüş ve ülkede e'konokim 
durgunluk başlamıştır. Bu ekonomik bunalım, 
alacaklı devletlerin baskıları ve diğer faktörle
rin etkisi ile iktidarı, paramızın değerini % 67 
oranında 'düşüren ağır bir devalüasyon yapmak 
zorunda bırakmıştı. Bu yanlış ekonomi politi
kasının uygulama sonucu, sanayi sektöründe 
beklenen gelişme olamazken, aynı zamanda be
raberinde diğer önemli istihdam sorunlarını da 
getirmiştir. 

1972 yılı programımda ifade edildiği gibi, 1968 
yılında toplam işgücü fazlası 1 milyon 380 bin 
iken, bu sayı 1971ye 1 milyen 840 bine VÜ;ABCJÎ-
miştir. Bunu vüzde olarak ifade edecek olurs'ak, 
toplam işgücü fazlası oranı 1968'de % 9,7 iken, 
1971'de % 12'ye yükselmiştir. 1972 yılı programı, 
özellikle sanayi sektöründe yeni bir hamle ile 
büyük ölçüde yatırını yapılmasını plânlanmış el
masına rağmen, ancak 298 bin 'kişilik yeni bir is
tihdam yaratabilmiş'tir ve bu 298 bin kişilik is-
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tihdanı İçinde yurt dışına gönderilen 80 bin ki
şi de dahil bulıui'maktadır. 

Üçüncü Plân döneminde 281 milyar liralık 
safcit sermaye yatırımı yapılması plânlanmıştır. 
Öngörülen bu miktar yatırımın 158 milyarı ka
mu sektörü, 123 milyarı da özel Sektör tarafın
dan yapılacaktır. Kamu özel sektör dengesinin 
% 56,41 oranında saptandığını görüyoruz, Bu 
dengeyi İkinci Plâna nazaran olumlu buluyoruz. 
281 milyar liralık sabit sermaye yatırımının 128 
milyarının sanayi sektöründe yapılması plânlan
mıştır. Bu mrktarm sanayi sektörü içirde dağılı
mı ise; 87,7 milyar imalât sanayiinde, 21 milyarı 
enerji sanayiinde, 16.3 milyaıh da madencilik 
'sanayiinde yapılacak şekilde düzenlenmiştir. 

Sanayi yatırımlarının toplam yatırımlara ora
nı İkinci Plânda % 36,2 iken, Üçüncü Plânda 
% 45 olmuştur. İkinci Plâna nazaran, Üçüncü 
Plânda sanayi yatırımlarına daha çok önem ve
rildiği görülmektedir Ancak, imalât sanayii için
deki yatırımların % 51'inin özel sektör 'tarafın
dan yapılması öngörülmüştü. Kurulan bu den
ge Türkiye gerçekleriyle bağdaşmadığı gifo:, 
1 Ocak 1973 tarihinden itibaren fiilen işlemeye 
başiayan Katma Protokol esasları içinde, kısmen 
liberali eşen bir ekonominin içinde, imalât sanayii 
için öngörülen bünye değişikliği, üretim arttığı ve 
katma değer artışının gerçekleşemeyeceğine şim
diden işaret etmcJk isteriz. Zira, 87,7 milyarlık 
imalât sanayii yatırımının 45 milyarlık kısmının 
özel sektör tarafından yapılması önerllmeiktedir. 
Bunun ananası- özel sektörün her yıl yatırım 
miktarnn 5 milyar lira kadar artırması demek
tir. Bugünkü koşullar içinde mümkün 'görmemek
teyiz. Netekim. İstanibul Sanayi Odası çeşitli za
manlardaki beyanları ile Devlet vermedikçe bu 
miktar yatırım] arı yapmanın mümkün olamaya
cağını açıklamıştır. 

1973 yılı programına göre, 1972 yılı fiyatları 
ile toplam olarak 49 milyar 150' milyon liralık 
sabit sermave yatırımı yapılması öngörülmüştür 
Bu, 1972 yılı sabit sermaye yatırımlarına göre 
6,9 milyar liralık, d'ğer deyimle % 16,3'lük bir 
artışı ifade etmektedir. Plân hedefi olarak ön
görülen % l i ' iük artışa nazaran % 2,3'Kik bir 
artış demektir. Hükümetin gayret -sarf ettiği an
laşılmaktadır. 49 milyar 150 milyon sabit ser
maye yatırımının 26 milyar 400 milyonu kamu 
sektörü tarafından yapılacaktır. Bu miktar, 1972 
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yılı yatırımı olan 21 milyar 400' milyona naza
ran % 23,4 oranında 5 milyarlık bir artışa de
lâlet eder. Özel sektörlerden ise, 1972 yılı yatı
rımı olan 20 milyar 850 milyona nazaran 1,9 
milyar fazlası ile 22 milyar 750 milyon liralık 
bir yatırımı gerçekleştirmesi istenmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân, tablo 105'e göre 1973 
yılı için ezel sektör yatırım artış miktarı 650 mil
yon lira kadar olacağı hesaplanmışken, bu mik
tarın 1,9 milyara yükseleceğinin hangi hesaba 
dayandığı anlaşılamamaktadır. 1972 yılı progra
mında., ilgili tabloya göre 1971 yılı fiyatları ile 
özel sektör sabi* sermaye yatırımları 1970te 14,8 
milyar, 1971 de 16 milyar, 1972de 18,4 milyar, 
1973'te yine 18,6 milyar olarak gösterilmiştir. 

Demek ki, 1970ten 1973;e kadar özel sektör 
yatırımları toplam olarak ancak 4 milyar kadar, 
yani yılda ortalama 1 milyar kadar arıtmış olmak
tadır. Bu gerçek, özel sektör yatıranlarının - bâzı 
kimseler tarafından çok abartılarak ifade edildi
ğini göstermektedir. Bu g'erç'eğin bir diğer yön
den kanıtı da, 1972 yılında özel sektör yatıran 
kotası 1971'de 51,5 milyon dolar iken, 250 milyon 
domra çıkarıldığı halde, 31 . 10 . 1972 tarihine 
kadar yapılan taleplerin toplam değerinin 77,7 
milyon dolarda kalmış olmasıdır. 

Ayrıca; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 
Haziran 1972 sonuna kadar verildiği bildirilen 
76 adtft teşvik belgesi projenin dış para değer 
229,2 milyon dolar iken, yatırım kotalarına yal
nızca bunlardan 17 proje için başvurularak 25,8 
milyon dolar talebedilmiştir. 

O halde, özel 'sektörün gücü ve yatırımları ve 
kapasitesi hakkında Türkiye'yi kurtarıcı yegâ
ne söktürmüş gibi yaratılmaya çalışılan iddia, in
safla 'söylemek gerekirce, boş bir abartmadan 
ibarettir. Gerçekte halen Türk ekonomisinde ve 
bu ekonomi içinde özellikle sanayi sektöründe en 
otken güç ve rol sahibi Kamu İktisadî Teşebbüs
leridir. Bunu, da 19732 yıllarından itibaren. 
Türkiye'nin gerçeklerine uyularak uygulamayla 
başlayan «Devletçilik:» anlayışının 'isabetinde 
bulmaktayız. 

Başlıca Kamu İktisadî Teşebbüslerimizin 
çoğunluğu 1933 - 1962 döneminde faaliyete geç
miştir. Gerek Ortak Faiz ar çerçevesinde, gerek
se dünya pazarlarına açılmada, Kamu İktisa
dî Teşebbüslerinin bugünkü boyutlarıyilıe ancak 
Türkiye'yi temsil edebileceğine ve dış ticareti-
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mizde Türkiye'yi güçlü duruma getireceğine 
inanmaktayız. 

Türk millî özel sanayii de, Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin çerçevesinde fonksiyon ifa ede
cek şekilde yönlendirildiği zaman, Türkiye'
nin sanayi toplumu alma- hedefinin de gerçek 
yönünü bulmuş olacağına inandığımızı bir ke
re daha teyiden ifade etmek isiteriz. Bu zaru
ret, Türk ekonomisi ve sosyal yapısının doğal 
bir gereği olduğu gibi, dünyadaki gelişmele
rin de zorunlu bir sonucudur. 

Bütçe gerekçesinde açıklandığı gibi, plânlı 
döneme bir bütün olarak bakıldığında, nominal 
sermayedeki kamu payının çoğunlukta olduğu 
veya kamu mamelekine dair 'kuruluş sayısının 
«kabaca 1/3'ünü teşkil eden 28 teşekkülün, top
lam kamu yatırımları içimdeki payının % 33'ten, 
% 53'e, imalât sanayi yatırımları içindeki pa
yının da % 27'den, % 56'ya yükseldiğini; sana
yi kesimi geliri içindeki Kamu İktisadî Teşeb
büsleri payının 1967kle % 23'ten, 1970'de 
% 27'ye yükselmesi de, aynı dönemde millî 
gelir 'içinde sanayi sektörü payının, Kamu İk
tisadî Teşebbüsleri faaliyetleri aracılığıyle art
tığını göstermektedir. Gerçekten de 1967 - 1969 
yıllarında özel sektör yatırımlarının sırasiyle 
% 30,5'u, % 3.1,3'ü ve % 31,6'si; kamu sektörü 
toplam olarak yatmışlarımızın sırasıyle % 
33'ü, % 34'ü ve % 38'i sanayi sektörüne yönel
tirken, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin sanayi 
sektörüne yönelen kamu fonları içerisindeki 
payı 1967'de % 70'den, 1969>da % 76'ya yük
selmiştir. Bu oran, 1963 yılında % 62'ydi, 
1.972 yılında ise % 84'e çıkmıştır. 

Ayrıca aynı dönem içinde yatırım fonları
nın imalât sanayi ile ilgili payı da % 27'den, 
% 58'e yükselmiştir. Türk ekonomisinin bü
tün yükü Kamu İktisadî Teşebbüslerine yükle-
tiliıken ve bütün malî ve kredi teşvik imkânla
rı genellikle özel sektöre yöneltilirken, Kamu 
İktisadî Teşebbüslerine inanmayan yöneticilerin 
sevk ve idaresine terk edilmiş Türk Milletimin 
malı Kamu İktisadî Teşebbüsleri, her şeye rağ
men plânlı dönem içinde kânlarını devamlı ola
rak artıra gelmişlerdir. Bu kârlılık durumları 
da Kamu İktisadî Teşebbüslerinin genellikle 
sosyal kârı yüksek ve ticarî kân düşük olan 
veya düşük tutulması gereken alanlarda faali
yete sevk edildikleri de dikkate alındığında, 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri kâr rasyolarııım, 
ekonomik alanda rekabet ettiğimiz ve edeceği
miz ulusların, özellikle Ortak Pazar ekono
misinin aynı üretim al anılarında faaliyette bu
lunan Kamu İktisadî Teşebbüslerinsin kâr ras-
yolarıyle rahatlıkla mukayese edilebilir bir se
viyede olduğunu görüyoruz. Bu sözler benini 
değil, Maliye Bakanlığının hazırladığı bütçe 
gerekç esinin ifadeleridir. 

1973 yılı programına göre, 1972 fiyatla-
rıyle kamu sektörü tarafından yapılması plânla
man 26 milyar 425 milyon liralık sabit serma
ye yatırımlarının, 12 599 008 000 lirası İkti-
Isadî Devlet Teşekküllerince yapılacaktır. İk
tisadî Devlet Teşekkülleri, 6,3 milyarı imalât 
sektöründe olmak üzere, toplanı yatırımlar
dan 9 milyar 777 milyon lirasını sanayi sektö
rüne yapacaktır. Bunlardan Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığına bağlı 7 teşekkül ise, 1973 
yılında 4 milyar kadar bir yatırım yapmayı 
planlamışlardır. 

Bu teşekküllerin iğinde Makina Kimya En
düstrisi Kurumunun yatırımları 400, milyon. 
alarak gösterilmektedir. Bu durumda 1973'te 
yapılması düşünülen dişli ve dişli kutusu fab
rikası, ağır sanayi ve teçhizat fabrikası, dize*! 
motoru fabrikası; ki, toplam maliyeti bütçe 
raporuna göre 3,7 milyar lira tutan bu proje
lerin finansman ihtiyaçları nasıl, nereden ve ne 
zaman karşılanacaktır; bu hususun açıklığa ka
vuşması gerekmektedir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçe rapo
runa göre; Üçüncü Beş Yıllık Plânda gayrisâfi 
•millî hâsılanın % 7,9, ıgıayrisâfii yurt- içi hâsı
lasının % 8 ve sanayinin % 11,3... 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak 4 dakikanız 
var. 

M. B. G. ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — Sayın Başkan, ben müteakip 15 da
kikayı da kullanmak istiyorum. 

BAŞKAN — Hepsini mi kullanacaksınız, pe
ki buyurun. 

M. B. G. ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — ıSanayinin % 11,3 oranında arması 
öngörülmüştür. Bu dönemde üretim yapısı ve 
üretim teknolojisi değişecektir. Üretim yapısı 
değişikliği; işletme büyüklüğü, sanayinin bileşi
mi, ithalâtta ve ihracatın bileşimi yönünden; 
teknoloji değişim ise, maliyetleri düşüren, ka-
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liteyi yükseltici, dışa (bağlılığı azaltıcı ve yurt j 
içinde üretilen teknolojinin geliştirilmesiyle j 
gerçekleştirilecektir. 

Yine aynı rapora göre; imalât sanayimde, 
başta kimya, petro - kimya, makine imalâtı, ma
denî eşya, metal ve- elektronik sanayileri olmak 
üzere, ara malları ve yatırım malları üretimine 
öncelik verilecektir, montaj sanayii imalât sa
nayiine dönüştürülecektir. Sınaî organizasyon, 
millî teşebbüs esas olacak şekilde geliştirilecek
tir. 

Ülkemizde imalât madencilik ve hizmetler 
sektöründe yaibaııcı sermayeli mevcut 120 büyük 
kuruluşun, 70'i tamamen yabancıların elinde, 
'geri kalan elli kuruluşta da % 17 ilâ % 30 ora
nında ortak olarak bulunmaktadırlar. İmalât sa
nayiinde, mevcut 98 firmadan 5;0'si yabancıla
rın elinde;. geri kalan firmalardaki sermaye pay
ları da % 5'ten % 49'a kadar yükselmektedir. 
Bu 98 firmanın toplanı sermayesi 3,3 milyar 
olup, bunun 1,5 milyarı yabancılara aittir. 

öıda sanayiinde 10 firmada % 61, kimya 
sanayiinde 31 firmada % 55, dokuma ve giyim 
eşyaları sanayiinde 3 firmada % 74 sermaye ya
bancı menşelidir. Madencilik sektöründe mevcut 
4 firmanın toplam sermayesi 25,5 milyon lira 
olup, bunun % 92 oranı; yani 23 milyonu ya
bancılara aittir. 

Hizmetler sektöründe turizmde, 8 firmanın 
416,5 milyon liralık toplam sermayesinin 257,3 
milyonu; yani % G2'si yabancılara ait bulun
maktadır. 120 firmanın toplam 3,9 milyar lira
lık sermayesinin sadece 1,8 milyarı; yani % 46' 
sının yabancılara ait olmasına rağmen, kuru
luşların çoğu yabancıların elinde bulunmakta
dır. 

-6224 sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Yasası
nın uygulanması sonucu; 1952 - 1971 yılları da
hil, toplanı olarak 918 351 601 lira yabancı ser
maye gelmiş, kâr transferi olarak 475 342 000 
lirayı patent ve know - how olarak da 73 567 000 
lirayı, toplam olarak 548 909 874 lirayı götür
müştür. 

19 yıl zarfında yabancı sermayenin ülkemiz
deki serencamı, faaliyet gösterdikleri alanları 
incelendiği zaman, ne maksatla geldikleri ve ne 
derece kontrol edilebildiği böylece meydana çık
maktadır. 

üçüncü Plân dönemine başladığımız birinci 
yılında da Türk sanayiinin, hızlı kalkınmaya 
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katkısı sınırlı olan tüketim mallarına dönük ol
duğu da görülmektedir. 

İmalât sanayiinde bugün karşılaşılan önemli 
sorunlardan birisi, optimum işletme büyüklüğü 
konusudur. Çalıştırdığı işçi sayısına göre işlet
me büyüklükleri, 1967'de ortalama % 36 iken, 
1970'de ancak % 43'e yükselmiş. Tüketim mal
larında 1967'de % 47 iken, 1970'de % j57. Ya
tırını malları sanayiinde % 24 iken, 1970'de 
% 32'de kalmış. 

Görüldüğü gibi, işçi sayısına göre ortalama 
büyüklükte bir artış olmamakla beraber, en bü
yük işletmeler tüketim malları sanayilerinde 
toplanmış, buna karşılık yatırım malları sana
yilerinde genellikle küçük işletmeler kurulmuş
tur. Nitekim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Bütçe raporunda yatırım indirimi için yapılan 
başvurmalarda, Şubat 1963, Eylül 1967 tarihleri 
arasındaki projelerin ortalama büyüklüklerinin 
9,2 milyon olduğu; 933 sayılı yasa gereğince 
1967 Eylülün'den 5 Şubat 1972 tarihine kadar 
yapılan müracaatlardaki ortalama büyüklüğün 
de 20,9 milyon lira olduğu, 5 Şubat 1972'den 30 
Kasım 1972 tarihine kadar yapılan müracaatlar
daki projelerin ortalama büyüklüğünün de 16,5 
milyon lira kadar olduğu görülmektedir. 

Sayın senatörler, yukarıda özet olarak açık
ladığım bu ortalama büyüklükler dikkate alın
dığında, özel sektörün kurduğu ve kurmaya ça
lıştığı işletmelerin büyüklüğü meydana çıkmak
tadır. Öncelikle teşvik edilecek bu işletmelerle, 
ne Ortak Pazarda, ne de dünya pazarlarına açıl
mada Türkiye'nin söz sahibi olamayacağı kanı
sındayız. 

Bu çaptaki tesislerle, ne yeter derecede üre
tim yapısı değişikliği, ne de teknoloji değişimi 
sağlayabiliriz. Kamu İktisadî Teşebbüsleri ön
cülüğü ve ağırlığının esas olması gereği bir ke
re daha kendisini hissettirmektedir. 

5590 sayılı Yasaya göre kurulan ve fonksi
yon ifa eden üzel sektörün belirli meslek ör
gütleri ; ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve 
sanayi odaları, ticaret borsaları ve bunların üst 
kuruluşları bulunan Türkiye Ticaret Odaları, 
Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği şek
linde bulunmaktadır. Bunların gelişmelerini in
celediğimiz zaman, 1966'da ticaret odası 34 iken, 
1972'de 41 adet; sanayi odası 1966'da 5 adet 
iken, 1972'de 6 adet olmuş; ticaret ve sanayi 
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odaları 1966'da 94 iken, 1972'de 122>ye yüksel
miş. Bu tablodaki neticeler, işadamlarının tüccar 
sanayici olmayı tercih ettiklerini göstermekte
dir. Bu gelişimde, '-hükümetlerin uygulayagel-
diklcri teşvik tedbirleri, kredi politikası ve hat
tâ, vergi sisteminin büyük etkisi olduğu kanı
sındayız. Oysa 'bu odalar, kuruluş amacına uy
gun fonksiyon ifa etseler, odaların gelişimi bu 
şekilde olmaması gerekir, ithalâtçılıkla üreti
ciliğin, yani tüccarlıkla sanayiciliğin bir elde, bir 
odada toplanmaması gerekir. Hükümetlerin bu 
sorun üzerine ciddiyetle eğilmesi gerektiği kanı
sındayız. 

5590 sayılı Yasanın 80 ııci maddesi gereğin
ce kamu kurumu niteliğinde :birer meslekî ör
güt olan bunların, Türk iktisadî hayatında 
önemli rol oynadıkları dikkate alınırsa, önemle
ri oranında ciddî bir denetim altına alınmaları 
gerekir. Hem böylece piyasa mekanizmasının da
ha etkili bir şekilde kontrol ve denetimi sağla
nabileceği gibi, yatırım hedeflerinin Plân çerçe
vesinde ekonomik ölçüler içinde ve süratle ger
çekleştirilmesi de mümkün ola'bilir. Özellikle 
1 Ocak 1973'ten itibaren; yani Katma Protoko
lün fiilen işlemeye başlamasıyle 'bu mesele daha 
çok önemini artırmış ^bulunmaktadır. 

3 Şubat 1973 tarihli basında, teşvik tedbir
lerinin uygulanmaya 'başlandığı günden 1972 yı
lı Aralık ayı başına kadar 477 firmaya 10 mil
yar 536 milyon liralık vergi ve resim muafiyeti 
sağlanmış. Ayrıca, 746 firmanın 1 milyar 493 
milyon liralık vergi borçlarının takside bağlan
mış olduğu yazılmıştır. Hükümet Meclise, 
7 . 10 . 1972 tarihinde yatırımların, ihracatın, 
turizm ve döviz kazandırıcı 'hizmetlerin teşviki 
için bir kanun tasarısı sevketmiştir. Ancak, bu 
tasarının gerekçesinde; şimdiye kadar uygula
nan çeşitli teşvik tedbirlerinin... 

BxVŞKAN — Sayın Clürsoytrak, ilâve konuş
manızla beraber 10 dakikanız kaldı. 

M.B.G. ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK (De
vamla) — Toparlıyorum Başkanım. 

Türk Devletine kaça malolduğu, bu kadar 
bir teşvik sonunda ne gibi ekonomik ve sosyal 
neticeler sağlandığı, ne kadar istihdam sağ
landığı, ne kadar ürettim aracı tesisin işletmeye 
açıklığı , ihracatta ve ithalâtta miktar, bün
ye ve değer olarak ne sonuçlar alındığı, gerice 
bölgelerde gelişme fizikî n eti c ederin in ne oldu-
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I ğu, sanayiin yurt sathına dağılmasında ne so
nuçlar alındığı, Ortak Pazar ve diğer dış pa
zarlara açılmada bu ülkelerin benzer sanayiiniiıı 
rekabetine dayanabilecek ekonomik büyüklük
te ne gibi sınaî tesisler kurulduğu gibi husus
larda hiçbir bilgi verilmemektedir. 

Bunun iki sebebi olabilir; ya, kamu oyun
dan saklanmak istenmektedir veya Hükümet 
kendisi de bilmemektedir. Her halde bu iki ih
timalin de Hükümetin tutumunda geçerli oldu
ğu görülmektedir. 

Tasarıda, Türk millî özel sanayiini koru
mak ve hamlelere itmenin amaç olarak alındı -
ğı ifade edilmektedir. Oysaki, özel sektörde 
hâkim noktaları tutan firmiallarm ya doğrudan 
doğruya yaibancı sermayenin elinde veya ol
dukça büyük iştirak payı mevcut bulunduğuna 
işaret etmişitik. O halde, bu bakımdan millî 
özel sanayiinin, sınırlı bir miktar hariç, tartış
maya değer olduğu anlaşılmaktadır. Bu ger
çekten hareket edilmiş olsa gerek; tasarıda 
«yerli ve yabancı sermaye eşİtMğtini gözönünıde 
tutmak zorunluluğu vardır» denmektedir. Bu' 
görüşü paylaşmamıza imkân olmadığını açıkça 
ifade etmek isteriz. O halde her şeyden önce, 
Türkiye'de evvelâ gerçek millî bir özel sanayii 
kurulmalı ve sonra onun desteklenmesi düşü
nülmelidir. 

Devletçe, bu teşAİk tedbirleriyle yabancı
ları desteklemek ve ondan sonra da onlarla ken
di ülkelerindeki sanayi ile rekabet etmeyi bek
lemek gibi garip bir düşünceye kendimizi kap
tırmış oluruz. Nctekim, Murat otomobili erinin, 
İtalya'daki Fiat otomobilleriyle rökabet ede
rek satılmasını, ümit etmek gibi garip bir faıı-
taziye her halde kendimizi kaptırmamalıyız. 

DPT'mca yapılan bir araştırmada 5590 sayı
lı Kanunun kapsamına giren 7523 sanayici1 ku
ruluştan 1 500'ünde gelen cevaplardan, ancak 
32 adedinin yılda 5 milyon liradan daha fazla 
yatırım yapabilecek durumda olduğu •anlaşıl
mıştır. Bu duruma göre, o halde 7 523 firma
dan ancak 200 firmanın; nihayet 3 milyonluk 
yatırım güçlerini dikkate alacak olursak, en 
çok 300 firmanın yeni Teşvik Kanunundan ya
rarlanabileceği anlaşılmaktadır. 

Özel sektör imalât sanayii firstıalarından 
Ibüyük firmaların % 701 istanbul'da, küçük fir-

1 maların c/c 50'sinin de Anadolu'da gruplanmış 
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olduğu da bu çalışmanın neticesinde meydana 
çakmaktadır. 

0 halde tasan, Anadolu'ya sanayiin yayıl
masını temin edemeyecektir. Netekim İstanbul 
Sanayi Odası Başkanı da bunu bir açık oturum
da açıkça ifade etmiş olmaktadır. 

Yine bu araştırmada, büyük firmaların ima
lât sanayimde faaliyet kollarına göre dağılımı
nı 1969 yılı yatırımlarına göre şöyle toparla
mıştır. Gıda sanayiinde 21 firma, dokuma sa
nayiinde 57 firma, taşıt aracı sanayiinde 21 fir
ma olmak üzere; diğerleri olan içkide 4, kim-
ya'da 8, petrolde 6, (lâstikte 8 olmak üzere 125 
firmadan ibaret bulunuyor. 

Denilebilir ki, teşvik tedbirlerinden Devlet 
de istifade etmektedir. Evvelâ kesin olarak 
şuna işaret edelim iki, uygulanan teşvik tedbir
leri arasında bulunan yatırım indirimlerinden 
Kamu iktisadî Teşebbüsleri, Sümerbank, Elti-
bank ğübi kuruluşlar istifade edememişlerdir ve 
hiçbir Hükümet üyesi de şimdiye kadar mille
te ait olan ,bu kuruluşlara niçin bu imkânı ta
nımıyoruz diye düşünmemiştir ve herhangi bir 
tedbir getirmemiştin" f Yalnız anonim ortak-
llıklara bu teşvik imkânı tanınmıştır; TBY'na 
olduğu gibi. 

Sonra bir noktada daha birleşmekte fayda 
görmekteyiz. Kamu kuruluşlarına tanınan 
Gümrük Vergisi muafiyeti gerçekte neyi sağ
lıyor! Devlet bir eli ile alıp, öbür eli ile vere
ceği miktarda bir değişiklik yapmamaktadır. 
Oysaki özel sektöre bu muaflık tanındığı tak
dirde, Devlet Hazinesi o kadar geliri temelli 
olarak kaybetmektedir. Bu da teşvik yasasının 
diğer bir sakıncalı noktasını ortaya çıkarmak
tadır. 

ISayın senatörler, ihracatımız içerisinde sa
nayi ürünlerinin gelişimine de şöyle bir kabaca 
göz attığımız zaman; 1967 yılında 522 milyon 
dolarlık toplam ihracotiiinız içerisinde sanayi 
ürünleri 75,7 milyon dolar, 1968 yılında 496 
milyonluk ihracatımız içellisinde sanayi ürün
leri 65,7 milyon dolar; fakat 'başlıca dokuma 
sanayii 13 milyon dolar, demirden başka sa
nayii metaller sanayii 2.1 milyon dolar, kimya 
sanayii 5,5 milyon dolar. 

1969 yılında 536,8 milyon dolardık toplam 
ihracatımız içerisinde sanayi ürünleri 99,1 mil
yon dolar; yine dokuma 12 milyon dolar, demir

den başka metaller 15,8 milyon dolarla gediyor: 
kimya sanayiinin de 10,2 milyon dolar olduğu
mu görüyoruz. 

1970 yılında 585 milyon dolarlık topla ih
racatımız içerisinde sanayi ürünlerinin 108 mil
yon dolar olduğunu görüyoruz. Burada da 
dokuma sanayii 22 milyon dolar, demirden 
başka metaller sanayii 15 milyon dolar, kimya 
sanayii 7 milyon -dolar, gıda ve içki sanayii 
54 milyon dolar olarak gözükmektedir. 

1971 yılında 640 milyon dolarlık toplam ih
racatımız içerisinde sanayi ürünlerinin 132 
nıilyon dolar gözükmektedir. Dokuma sanayii 
yine 30 milyon dolarla başta gelmekte; demir
den başka metaller sanayii 12 milyon dolar, gı
da - içki sanayii 58 milyon dolar olarak başlıca 
kalemleri teşkil etmektedir. 

1972 yılında da ihracatımızda sanayi ürünle
rinin 150 milyon dolar kadar olduğu gözükmek
tedir. Yine burada da dokuma sanayiinin 29 
milyon dolar, demirden başka metaller sana
yiinin 12 milyon dolar, Ikimya sanayiinin 9 mil
yon dolar, gıda - içki sanayiinin 54 milyon do
larla, -devamlı olarak ihracat kalemllcrimdzde-
ki önemli yerlerini muhafaza ettiklerini görü
yoruz. 

İhracat hedeflerini gösteren bu tablolar 
incelendiği zaman devalüasyon öncesi... 

BAŞKAN — 1 dakikanız var. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sa

yın Başkan 5 dakikada bitiyor efendim. 

BAŞKAN — 45 dakika oluyor. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Bu 

tablolar incelendiği zaman deyalüasyon öncesi 
ve sonrasında dokuma sanayii, gıda sanayii, 
demirden başka metaller sanayii1, kimya sana
yii, petrol ürünleri sanayii ve çimento sana
yiinin; son 2 kalem ihtiyatla dikkate alınmak 
şartiyle, tatmışa! kökenli sanayi manıulleri ol
duğu, devamlı alıcı bulduğunu göstermekte ve 
sanayi sektörünün ihracatta temel gelir kay
naklarını teşkil ettiğini görmekteyiz. Bu so
nuçlar, bizi dış pazar itibariyle ihracata donuk 
sanayide hangi kısımlar üzerinde ağırlıkla du
racağımızı gösit ermektedir. 

Oysaki Meclise sevk edilen teşvJk yasasına 
baktığımız zaman, önceliklerin diğer sanayi 
dallarında olduğu görülmektedir. Bu durumda 
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Hükümetçe «Ortak Pazar içinde Türkiye hangi 
sanayi dalı 'ile kendisini temsil edecektir; bu 
öncelikler nedir?» konusunda henüz kesin bir 
karara varmamış olduğu görünmektedir. Şa
yet sevk edilmiş teşvik yasası bu kararlarını 
gösteriyor ise, o zaman da iki plânı uygula
ması sonucuna ters düşülmıelktedir. Bu hususta 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ne düşünmekte
dir; onu da öğrenmek lisıtiyoruz. 

Türkiye'nin, gerek Ortak Pazar içinde, 
gerek diğer pazarlarda ancak millî müesseseler
le söz sahibi olabileceğine ve varlığını devam 
ettirebileceğine inanmaktayız. Eskişehir Sa
nayi Odasının ela açıkça ileni sürdüğü gibi, bu 
da ancak Kamu İktisadî Teşebbüslerinin öncü
lüğünde bir millî sanayi geliştirildiği vakit 
mümkün olabilecektir. Bu husus, aynı zaman
da Anayasanın önerdiği düzen değişikliği ve 
sosyal hukuk devletini gerçeıkleştirımcnin de 
yegâne yoludur. Bu sebeple ekonomimizin 
gerektirdiği üretken alanlarda kaynak yarata
cak şekilde, Kamu İktisadî Teşebbüslerinin ça
lışmasına imkân verilmeli ve ıaynı zamanda sa
nayi yapısını değiştirecek: gerekli yeni Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri de süratle biran önce ku
rulmalıdır. Unutmayalım ki, Ortak Pazar tam 
üyeliği için 22 yıllık süre zannedildiği, kadar 
uzun bir zaman dilimi değildir. 

Sayın senatörler, 1973 yılı Sanayi ve Tek
noloji Baknlığı Bütçesinin gerek milletimize 
ve gerekse uygulayıcı Bakanlık -mensuplarına 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygıyle hu
zurlarınızdan 'ayrılırım. (M. B. G-. v eC. H. P. 
Grubu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, saat 21,55. Grup 
adına konuşmalar bitti. 13 sayın üye kişisel 
konuşmalar yapacaklar. Sayın Bakan da so
runlar dahil, nazik bir tebliğ ile 1 saat civarın
da bir konuşma yapacaklar. Böylelikle en az 
saalt 24.00'ü bulmuş olacaktır. Böyle oılunca, 
24.00'ten sonra bir hayli yüklü olan Tarım Ba
kanlığı Bütçesine geçmenin güçlüğü de aşikâr. 
Esasen bugün bütçenin en yüklü kısmı olan 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesini görüşmüş ol
duk. Eğer Yüksek Heyetiniz izinverirse, bu
günkü görüşmeelri Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığı bütçesi ile bitirelim, Tarım Bakanlığı büt
çesi yarın başlasın ve Sayın Tarım Bakanı da 
beklemiş olmasın. 

Bir itiraz olmadığına göre tasvip anlamında 
alıyorum. Bu şekilde tatbik görecektir. Sayın 
Tarım Bakanı bütçemiz yarın görüşülmeye baş
lanacaktır. 

Kişisel görüşmeler için Sayın Akyürek, bu
yurunuz. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — S a y ı n 
Başkan, muhterem üyeler; 

Konuşmam daha ziyade soru mahiyetinde, 
teklif mahiyetinde ve etüte şayan gördüğüm 
bâzı konular hakkında olacaktır. Bu itibarla 
çimento sanayii ile başlıyorum. 

Çimento sanayii; dışarıya çimento satmak 
için bir hayli gayret sarfettikten ve bilhassa 
geçen sene büyük rağbet gördükten sonra, bu 
sene için dahi 1,5 milyon ton dışarıya bağlan
mış durumda gözükmektedir ve ilk günlerde, 
1972 senesinde l'O - 11 dolar iken, bugün 18 - 20 
dolara kadar çıkmış bulunuyor. 

Bu, tabiî hepimizin iftihar edeceği bir hu
sus. İlk günlerde cüzî miktarda satılan çimen
toda bunun karşılığı, zarar mahiyetinde olsa da
hi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının göster
diği gayretle vergi iadesi temin edildi ve bu su
retle bu vaziyete geldi. Temenni ederiz ki, bu 
şekil daha inkişaf etsin, fiyatlarda daha iyi va
ziyete gelsin. Ama bu fiyatlar belki de düşe
cektir; bu itibarla onun da şimdiden tedbirini 
almak lâzımdır. Çünkü, bu fiyatların yüksel
mesine Amerikanın da devreye girmesi sebebol-
muştur. 

Bunun yanında aynı şekilde çimento sana
yinin çimentosuna nasıl ki vergi iadesi yapılı
yorsa, benzeri ürünlere de ihraç imkânları sağ
lamak için vergi iadesi yapılması herhalde mem
lekete fayda sağlayacaktır. Bir misal olarak 
gösteriyorum; Sümerbank'ın kalsinie ve sinter 
magneziti dışarıda lâyıkıyle piyasa bulamıyor 
ve satması güç oluyor. Onlara vergi iadesi yapıl
mıyor. Buna da eğer bir vergi iadesi yapılırsa, 
herhalde o da pazarını inkişaf ettireciektir. 

Bunun yanında çimento sanayii, biliyorsu
nuz 3,20 kutrundaki döner fırınlı çimento fab-
rikalarıyle yaş (yash) usulle çalışıyordu. Bu 
demode oldu, kuru sisteme döndü. Nihayet 4,20 
kutrundaki şekle döndü ve geçen sene veya bir
kaç sene evvel 600 bin ton kapasiteden aşağı 
bir çimento fabrikasının yapılmasına müsaade 
edilmedi. Halbuki bu da bitmiştir arkadaşlarım. 
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Artık bu 6Ü0 bin tonluk çimento fabrikaları 
da demode olmaya başlamıştır. Dünya muvace
hesinde bugün 1 milyon 500 bin tondan aşağı, 
2 milyon tondan aşağı kapasitede çimento fab
rikaları "yapılmıyor; yani 6 metre 20 santim 
kutrundan aşağı döner fırın hemen hemen dün
ya piyasasında yapılmamaktadır ve bunlar 4,20 
metre kutrundaki döner fırınların yerine geç
mektedir. 

Bunun hakkında ne düşünüyorlar ve böyle 
-olmadığı takdirde yarın çimento fiyatları dünya 
piyasasında düşerse, acaba bizim 4,20 metre 
kutrundaki fırınlarımız bunlarla rekabet edebi
lecek midir? Bu husus hakkında Sayın Bakan
dan cevap bekleyeceğim. 

Azot Sanayii hususunda 1969 senesinde 
Gemlik'te bir fabrika kurulması kararlaştırıl
mış ve geçen seneye kadar da çoktan ihale edil
mesi lâzım'gelirken, hâlâ ihale edilmediğini, bu 
fabrikaya başlanmadığını öğrenmiş bulunuyo
ruz. Bunun sebepleri hakkında da malûmat ver
melerini rica edeceğim. 

Keza, Azot Sanayiinin senede 300 bin tona 
yakın bulunan düşük tenörlü linyit kömürü 
var. Bunu azot elde etmek için yakıyor; fakat 
geriye kalanı cüruf olarak atılıyor. 8 veya 9 
sene <evvel bu mevzuda bir hayli çalışmalar ol
du. Bu kömürü, % 8 nispetinde taşkömürü ka
rıştırılmak suretiyle sinterleştirmek ve kok yap
mak çareleri üzerinde mütehassıslar tarafından 
çalışmalar yapıldı, neticeler alındı ve 50 milyon 
liralık bir tesis kurulduğu zaman bunun halle
dileceği o zamanlar biliniyordu. Bugüne kadar 
hiç bir çalışma olmadığı gibi, bu dosya zanne
diyorum bir tarafa itilmiş. Bunun hakkında da 
malûmat rica edeceğim. 

Makina Kimya Endüstrisi Kurumumuz bu
gün tam kapasite ile çalışmıyor. Bunun birçok 
nedenleri var. Tabiî askerî mühimmat yaptığı 
için ve esasen bu tesisimiz askerî maksatla ku
rulduğu için böyleydi; ama mademki şimdi İk
tisadî Devlet Teşekkülüdür, 1/3 kapasite ile de
ğil, tam kapasiteyle çalışması için bir çalışma
nın içine girmekte fayda olduğu kanaatinde
yim. Çünkü, bir gün harp sanayiinde kullanıl
ması düşünülen gayet modern tesisler battal, 
muattal vaziyette beklemektedir. Halbuki bun
larla çaıişıp memleketin ihtiyacı olan bir çok 
hassas âletler, makineler yapılıp, bunlardan ka

zanılanlar ile daha modern makineler almak 
mümkündür. Bunların üzerine de eğilinmiş mi
dir, yahut da eğilmek mümkün müdür? 

Bunun yanında, keza Makine Kimya Kuru
mumuzun çelik fabrikası da vardır, senede 30' 
bin ton kadar çelik istihsal etmektedir. Bu iti
barla bunu inkişaf ettirdiğimiz zaman, beilki de 
ağır makine sanayii; yani ekskavatör, traska-
vatör, buldozer gibi büyük makineler yapmak 
ve hinihacette harp sanayii olarak kullanmak 
ve bunları doğrudan doğruya tanka ve harp 
sanayiine çevirmeyi mümkün kılabilecek şekil
de ele alınabilir mi? 

Demir - Çelik Sanayimiz Karabük'te Umum 
Müdürlük olarak evvelâ Sümerbank'ta idi. Bu 
büyük bir sanayi olduğu için ayrıldı, Umum 
Müdürlük oldu; bugün Demir - Çelik .Sanayi
nin Divriği'de bir işletmesi var. Keza, şimdi İs
kenderun'da bir demir - çelik sanayii kuruluyor. 
Buna da bugün 3 milyar lira kadar yatırılmış 
durumdadır ve tevsii ile beraber 10 milyar lira
yı bulacaktır. Binaenaleyh, dördüncü demir -
çelik fabrikası da kurulduğu zaman, bu Umum 
Müdürlük daha da büyümüş olacaktır. Bu 
Umum Müdürlüğün rantabl çalışması ve dola
yısıyla işletmenin iyi çalışması için Umum 
Müdürlüğün Ankara'ya gelmesi ieabeder. Eğer 
bu Ankara'ya gelmeyecekse, o zaman bu mües
seselere ayrı bir tam yetki verilmesi gerekecek
tir. Aksi halde tam mân a siyi e bir çalışmanın içe
risinde netice almak mümkün olmaz. Çünkü, 
zaten Umum Müdür mecburen zamanının % 80' 
ini Ankara'da geçirmek mecburiyetinde kalıyor. 
Bu itibarla bunlara aynı zamanda telsiz alın
ması da lâzımdır. 

Dün akşam Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinde 
konuşurken bu tesislere bilhassa iskenderun' 
daki 15 bin dönümlük bir arazinin içerisine ku
rulan bu tesislere bir talky - walyk, hiç olmaz
sa kısa mesafelerde konuşulması için bir el tel
siz - telefon müsaadesi istendiği halde, neye ve
rilmediğini sorduğum zaman, cevap olarak .Sa
yın Bakan bunların mahzurları olduğunu ileri
ye sürdüler ve «Telefon döşeriz» dediler. Peki, 
160 metrelik bacanın tepesinde olan bir mühen
disle umum müdür veya başmühendis konuş
mak istediği zaman, acaba o telefonla nasıl ko
nuşması mümkün olur?.. Bunun için bunun da 
verilmesinde fayda vardır. 
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Aynı zamanda demir - çelik müesseselerine 
hattâ bir de helikopter temin edilmesi lâzımdır. 
Zaman çok ziyan olmaktadır. Bu büyük yatı
rımların karşılığında böyle ufak hesapların pe
şinde koşmamak ve bu gibi tessileri yapmak lâ
zımdır. 

Son olarak şunu arz ediyorum ; 440 sayılı 
Kanunun 24 ncü maddesi gereğince temel hiz
metler fiyat tespiti yapılır ve bu temel fiyattan 
aşağı herhangi bir İktisadî Devlet Teşekkülü sa
tış yapamaz. 

Şimdi, birkaç zaman evvel Sayın Bakanı
mız, «Demir - Çelik ve Sümerbank mamullerine 
zam yapılmayacaktır» buyurdular. Bu vaziyet
te, bugün halen zararına satmakta olan bu mü
esseselerde husule gelecek büyük zararları han
gi vekâlet ödeyecektir Maliye Bakanlığı öde
miyor ve bunun misali de açıktadır. Kok'u 98 li
raya Karabük'ten alıp TKİ'ye sattığınız zaman 
TKİ 240 liraya sattı. Karahük Demir - Çelik 
Fabrikası arada 30 milyon lira zarar ettiği za
man, bu parayı Maliye tanımadı, «Kendi kârı
nızdan aktarın» dedi. Hadi bunların ikisi de İk
tisadî Devlet Teşekkülü, aralarında aktarşın
lar; doğrudan doğruya piyasaya verilen bu za
rarlı malzemeden husule gelecek milyonlarca 
liralık zarar kimin tarafından karşılanacaktır? 
Bunun da cevabını rica ediyorum. 

En son olarak şunu arz etmek istiyorum ı 
Bir de bu sınaî tesisleri kuran bir inşaat ekibi 
teşekkül etti ve bunların hepsi bugün birer kıy
met. Yarın daha birçok tesisler kuracağız; aca
ba sınaî tesisler kuran bir genel müdürlük ih
dası düşünülüyor mu, düşünülmüyor mu? Bu 
hususta da eğer lütfeder, cevap verirlerse mem
nun kalırım. 

Sayın Başkan, Sayın Bakandan bir hususu 
rica edeceğim. Rahatsızlığım dolayısiyle Sayın 
Bakan sizi dinil'eyemeyeceğinı, bu konuşmamdan 
sonra gitmek mecburiyetindeyim. Bu suallerime 
yazılı olarak cevap verirseniz beni memnun 
edersiniz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1973 yılı 

Bütçe kanun tasarısı üzerinde yapılan açık oy
lamaya 130 savın üye oy kullanmış; 130 kabul 
oyu tespit edilmiştir. 

Ege Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanun ta
sarısı üzerinde yapılan açık oylamaya 127 sayın 

üye oy. kullanmış; 127 kabul oyu tespit edil
miştir. 

İstanbul üniversitesi 1973 yılı Bütçe kanun 
tasarısı üzerinde yapüan açık oylamaya 131 sa
yın üye oy kullanmış; 131 kabul oyu tespit edil
miştir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1973 yılı Büt
çe Kanun tasarısı üzerinde yapılan açık oyla
maya 118 sayın üye oy kullanmış; 118 kabul 
oyu tespit edilmiştir. 

İktisadî ve Ticarî İlimler Akademileri 1973 
yılı Bütçe kanun tasarısı üzerinde yapıllan açık 
oylamaya 112 sayın üye oy kullanmış; 111 ka
bul, 1 çekimser oyu tespit edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Bütçe ka
nun tasarısı üzerinde yapılan açık oylamaya 
118 sayın üye oy kullanmış; 117 kabul, 1 çekin
ser oyu tespit edilmiştir. 

Sayın Hazerdağlı, buyurunuz. 
M. SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler 
1973 malî yılı Bütçesinden Sanayi Bakan

lığına ödenek verirken, Senatomuza sunulan 
Bütçe tasarısındaki metin üzerinden sözlerime 
başlıyacağım. 

'Muhterem arkadaşlarım, 6973 sayılı Kanun
la bilumum sanayi ımamullerinin standardizas-
yonu temin ve normları tespit etmek ve kalite 
murakabesini yapmak Sanayi Bakanlığının gö
revlerinden biridir. 

18 nci sayfada yer alan bu konu üzerinde, 
zaman zaman geçmiş yıllar 'Sanayi Bakanlığı 
büteed üzerinde konuşmuştum. Fakat iç acıları
mı demek yenememeşi bulunuyorum ki, yine bu 
konu üzerinde konuşmaktan kendimi alamadım. 

Muhterem arkadaşlarım, «Teklif ve temen
nilerin»1 in ikinci bendinde.; «Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna üye olarak katılmamızın berabe
rinde taşıdığı yeni mükellefiyetler ve ortaya 
koyduğu yeni şartlar muvacehesinde Üçüncü 
Beş Yıllık Plânın öngördüğü sanayileşme hızı
nı ve sanayileşme hareketlerimizi yavaşlatma
dan yürütebilmek için , şimdiden sanayi mamul
lerinin sınaî maliyet, ücret, fiyat dengisini ko
rumak, kalite ve standartları tespit etmek, iç 
ve dış piyasa şartlarını araştırmak ve düzenle
mek, denetleme fiyatlarını müessir bir şekilde 
ifa etmek makşadıyle Bakanlık bünyesi içinde 
merkez ve taşra teşkilâtını kapsayan bir fiyat 
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kontrol dairesinin acilen kurulması konusunda 
Bakanlıkça yürütülen yoğun ve isabetli ç-alış-
ım-alarm kadro ve ödenek tahsisi suretiyle so
nuçlandırılmasını zorunlu mütalâa etmekteyiz.» 
denilmektedir. 

Arkadaşlarım, geçmiş yıllar bütçesini açtığı
mız zaman, belki 1957 yılından beri bu temen
niler tekrar edilegelmektedir. Hele Ortak Pa
zar Topluluğuna katıldığımızdan bu yana bu 
konu şiddetle hergün dile getirilmektedir. Bu 
konu ne zaman gerçekleşecek?.. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân konuşulurken, sana
yie büyük ağırlık verdik. Yakın zamanda bu
nu konuştuğumuz için uzun uzadıya üzerinde 
durmayacağız. 

Türkiye'nin ölüm - kalım savaşı, ölüm - ka
lını sorunu ISDS yılma kadar Ortak Pazarda 
Türk »anayü-ııin alacağı yere bağlı. Eğer biz 
1995'lerde yani 22 yıllık dönemde sanayiimizi 
Avrupa Ekonomik Topluluğu seviyesinde bir 
geçer yere oturtamazsak, bir pazar bulamazsak 
«halimizin perişan olacağı apaçık meydandadır. 
Aksi takdirde ilkel, tarıma bağlı bir Asya dev
leti olmaktan ileriye gidemeyeceğiz, yani Ortak 
Pazarda defteri koltuğunda sıraya girememiş 
bir devlet olarak kalacağız, yahut hammadde 
üreten bir Devlet olmaktan ileri gidemeyece
ğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, teknoloji var, Dün
ya Bankasında kredi var, iç ve dış krediler var... 
Teknokratlarımızı Avrupaya ihraç ediyoruz; 
dışarıdan ithal .edebiliriz, krediyi içeriden ve 
dışarıdan temin edebiliriz. Muhterem arkadaş
larım; bizde sanayinin gelişmemesi için artık 
bir sebep kalmadı. Biz sanayimizi, Ortak Pazar 
seviyesinde, Ortak Pazarda geçer, Ortak Pazar
da satılabilecek, dünya pazarlarına tanıtabile
cek sanayi haline getirebiliriz. Buna mâni bir 
hüküm yok. Tekonlojinin vatanı yok; kredinin 
de vatanı yok bugün artık. Yapacağız bunu. 
başka çaresi yok. «Bunu niçin yapamıyoruz: 
bunu niçin yapamayacağız?» diye insanın acı 
acı düşünmesi gerekiyor. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Başvekil 
olduğunuz zaman yaparsınız. 

M. SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — 
Siz başvekil olduğunuz zaman bunları yapama
dınız; onun için bugünlere geldik. 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — inşallah 
siz yaparsınız. 

M. SALİM HAZERDAOLI (Devamla) — 
BugünLere geldik; bugün de acı acı yakınmamı
zın sebebi bu. 20 senedir Devlet idare ediyorsu
nuz, acısını bugünküler çekiyor ve bizden son
rakiler de çekecek. 20 seneden bri Devletin ida
resi sizin elinizde. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk sanayiinden 
şikâyet ettiğim taraflar var. Türkiye'de muslu
ğu kopan, vanaya el attığımız zaman elimizde 
kalan çürük, boyası çıkan mensucat, birtakım 
kontrolsuz, murakabesiz sanayi mamulleri var
dır. Altmyıldız'dan bir kumaş alırsınız boyası 
çıkar, bir hortum alırsınız dayanmaz parçala
nır. Bu kısa zamanda sayılamayacak kadar 
Türk snayi mamulleri içerisinde çürük mamul 
vardır. Bu çürük, bu kalitesiz mallarla biz Or
tak Pazara nasıl yetişeceğiz, mallarımızı nasıl 
Ortak Pazarda rekabet yapacak hale getirece
ğiz?.. 

Muhterem arkadaşlarım, bunu yapmak Sa
nayi Bakanlığının görevine dahil olan bir iştir. 

, Onun için yakmıyoruz ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı mensuplarından bunu istirham ediyo
rum. Bir kablo alıyorsunuz, birisinin içerisinde 
22 tel var, birisinin içerisinde 24 tel var. Bunun 
kalitesinin standarda göre 2-4 olması lâzım ge
lirken, birisi 18, birisi 20'dir. Bunu kontrol 

. eden kimse yok. Daha bunun gibi sayılamaya
cak kadar misaller var. Bunu yapmak için hâlâ 
Bütçe raporunda temenni; hâlâ temenni var. 
Muhterem arkadaşlar, bunun kanunu mu gele
cek, tahsisat mı konacak, ne olacaksa olsun. 
Vakit geçiyor, Ortak Pazara vakit kalmadı. 
1995'e çok kısa zaman kaldı. Bunu biran evvel 
yapmanın, gerçekleştirmenin çaresine bakmaya 
mecburuz. Türk köylüsü, Türk halkı; plân mü
nasebetiyle de arz etmiştim, ne zaman «Türk 
malı» diye iftihar edecek, ne zaman «Ah nerede1, 

Avrupa malı»1 diye aramaktan vazgeçecek? Biz 
bunu bir türlü yapamıyoruz, mütemadiyen Av
rupa malı, mütemadiyen gâvur malı diye yakı
nıp duruyoruz. 

Arkadaşlarım, maksadını Türk sanayiini ba
tırmak değil, Türk sanayiinde iftihar ettiğim 
taraflar da var. Geçen gün İskenderun Demir 
Çelik Sanayiini ziyaret ettik. Türk mühendisle
ri «Dördüncü demir - çelik sanayiini biz kura-
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cağız» dedi. İftihar ettim ve gözlerini doldu. 
Biz her şeyi yapabilecek güçteyiz. Yeter ki, 
kontrol, murakabe vazifemizi yapabilelim:. Bu
nun çaresi arkadaşlarım; (Sayın Bakanın gaze
telerde çıkan beyanatından cesaret alarak, ba
na inşirah verdiği için söylüyorum) eğer mu
rakabe edemiyorsanız, gümrük duvarının arka
sına saklanarak çürük, kalitesiz mal yapan 
sanayie karşı Sayın Bakan gümrük kapılarını 
aralayınız. Başka çaresi yok... 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, bir dakika
nız var. 

M. SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — 
iSaym Başkanını, sözlerimi hemen bitireceğim. 

Ben gecenin bu saatinde bir çeşni vermek 
için arz ediyorum. Sayın Bakan, Adalet Parti
si kabinesinde reformcu bir bakandınız... 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Ne demek bu? 

M. SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — 
Adalet Partisi Hükümeti içinde reformcu bir 
bakandınız, bir personel reformu yaptınız, bir 
vergi reformu yaptınız, bunlarla Türkiye sal
landı. Bir çeşni vermek için gecenin bu saatin
de sizleri inşiraha getirmek için söylüyorum; 
sallandı. Bir gün yerine oturacak bunlar. Şim
di sizden beklediğimiz şu : Türk sanayiini de 
yerinden sallayınız. Eğer bu gümrük kapıları
nı aralamak yetmiyorsa, arkasına kadar açınız. 
Türk sanayii kendisini toparlasın ve dünya sa
nayiine, Ortak Pazara rekabet edecek bir sana
yi haline gelsin. Şu gümrük duvarlarının ar
kasına saklanarak, Türk Mil;letine çürük imal 
satan bir sanayi halinden kurtulsun veyahutta 
kendini toplasın, yahut da ne olacaksa olsun... 

Bu vesile ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Bütçesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, buyurun. 
LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler; 
Ben de sanayi mamulleri üzerinde konuşa

cağım. Hem çok pahalı oluşlarından, hem de 
kontrolsuz olduğu için çürüklüklerinden bah
sedeceğim. Bunu herkes söylüyor. Burada bir 
Maliyet kâr hesabı yapıyorlar. Bilmiyorum Sa
nayi Bakanlığı bu kontrolü yaparken fatura
lar üzerinde, kâğıt üzerinde, dosyada bir muha

sebeci gibi mi kontrol ediyorlar, yoksa gerçek
lerle karşı karşıya mı?.. 

Birkaç ay önce televizyonda bir program ta-
kibettim, bunu herkes hatırlayacaktır, ayakka
bılarla ilgili idi. Bir ayakkabının maliyet hesa
bını veriyorlardı. Bir kadın ayakkabısına gide
cek malzemenin yekûnunu topladım tam 1 300 
gram ediyor. Dört çift kadın ayakkabısı bir ki
lo gelmez; bir kadın ayakkabısına 1 300 gram 
malzeme gidiyordu. Sonra, acaba notlarım yan
lış mı diye ertesi gün başka arkadaşlara sor
dum, onlar da aynı rakamı bulmuşlar. 

Şimdi bu veriler doğru kabul edilirse, gayet 
tabiî ki bir kadın veya bir erkek ayakkabısının 
200, 30!0, 4G0 lira olması tabiî bir şey. Bunu aca
ba kontrol edebiliyor muyuz, etmiyor muyuz? 
Bu bir. 

İkincisi, özel sektörün yaptığı mal üzerinde 
mademki hükümetin bir kontrol yetkisi var, el
bette hükümetin kendi imâl ettiği mal üzerin
de de bu kontrol yetkisini kullanması lâzım. 
Biz, doğrudan doğruya tüm sermayesi Devletin 
olan teşekküllerin yaptığı malların fiyatını tes
pit ederken, ya da bir kısmına para vererek or
tak olduğumuz şirketlerin imalâtlarını kontrol 
ederken, ciddî tutumumuzu daha başlangıçtan 
fabrikanın temelini atarken göstermeye mecbu
ruz. Fakat böyle yapmıyoruz, 300 milyona çı
kacak bir fabrikayı 1 milyara çıkarıyoruz, on
dan sonra maliyet, kâr deyince, bu üretimin 
de ananıaddelerdeıı olması hasebiyle Devlet fi
yatını koyacağı için iki şey meydana geliyor. 
Ya^ maliyet, kâr'dan dolayı o mal çok pahalıya 
mal oluyor, Türk ekonomisine ters etki yapı
yor, bir kısır döngüye sokuyor; ya da o malı 
anaihtiyac maddesi diye ucuz çıkartacaksak, 
bu defa. Devlet müdahalesi var diye aradaki 
menfi farkı Hazineden kapatmak zorunda kalı
yoruz, sonra da her sene Hazineyi tüketen, Ha
zineden ödenen parayı yine vergi olarak top
lamaya çalışıyoruz. 

Bunun bir misalini Sayın Bakanımıza bir 
karşılıklı konuşmada vermiştik. Bizim bir azot 
sanayiimiz var, Devletin; kendimizin. Azot sa
nayiinin çeşitli iştirakleri de var, özel şirketler 
var. Bunlardan bir tanesi, şu ak gübre çıkaran' 
Akdeniz Gübre Sanayii. Akdeniz Gübre Sana
yiinin daha inşaatı başlarken, temelinden bu
güne kadar; bundan sonrasını bilmiyorum, de-
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vanılı suiistimal, hırsızlık ve israf dolu bir hali 
var. Ben bunun için belgelerle tamamladığım 
bir önerge vermiştim. Sayın Bakan buna, (sa
nırım ki kendi zamanında değildi, daha önceki 
zamanda olmuştu) burada cevap verdiler. Şim
di Akdeniz Gübre Sanayii ile ilgili önergeme 
Sayın Bakanın verdiği bir pasajı burada okuya
rak bir neticeye varmak istiyorum. 

3 Ekim 1972 tarihinde çok saygı duyduğum 
'Sayın Erez'in benim Akdeniz Gübre Sanayii ile 
ilgili önergeme verdiği cevabın bir pasajı : 

'«Mevzuubahis Akdeniz Gübre Sanayii Ano
nim Şirketi tamamen Ticaret Kanunu hüküm
lerine tabi, o statüde özel bir şirkettir. Bu fab
rikanın inşaatı sırasında yapılan muamelelerde 
usulsüzlükler olduğu, hatta kanun hükümleri
ne muhalefet sayılabilecek hareketlerde bulu
nulduğu iddia edilmesi üzerine, benden önceki 
İSayın Sanayi Bakanı tarafından bir inceleme 
yaptırılması ihtiyacı duyulmuştur ve bu inceleme 
yaptırılmıştır. Özel Şirket olduğu için mura
kabe hukuken şirket murakıpları tarafından 
iktiza ediyor ve şirket murakıplarının tespit et
tikleri hususların şirketin genel kuruluna bildi
rilmesi gerekiyor ve genel kurulda alınacak ka
rara göre muamele ifası gerekiyor.» 

Yani Şirketin kendi murakıpları bunu kont
rol edecekler. 

i«Bu durum karşısında, o zamanki Sanayi 
Bakanı burada şirket murakıplarının inceleme
sinden başka bir incelemeye lüzum hâsıl oldu
ğunu takdir etmiş ve bu incelemeyi yaptırmış. 
Kendisi görevden ayrılmadan önce inceleme 
bitmemiş bulunuyordu. Bu incelemeyi Maliye 
Bakanlığı hesap uzmanı Sabit Güleryüz, Mus
tafa Kösebalaban, Bayındırlık Bakanlığı Yapı 
ve İmar işleri Reisliği Kesin Hesap Fen Heyeti 
Müdürü Mehmet Mertan yapmışlar ve bir rapor 
yazmışlardır. Bu raporda, arkadaşımızın temas 
-ettiği konulardan birçoğunun varidolabileceği 
neticesine varılmıştır. Bunun üzerine rapor Sa
nayi Bakanlığına geldikten sonra benim memu
riyetim sırasında yürütülen işlem şöyledir : 
Önerge de yazmaktadır. 

Akdeniz Gübre Sanayii Anonim Şirketinin 
% 40 hissesi Azot Sanayiine ait, % 40 hisseti 
Kuveyt'e ait olup yabancı ortaklıktır. % 10 his
sesi iş Bankasına, % 10 hissesi de Şekerbank'a 
aittir. Azot -Sanayiine Bakanlığımız tarafından 

raporun bir örneği gönderilmiştir ve Azot Sa
nayiine, Şirketin Umumî Heyet toplantısında 
İdare Heyetinin ibra edilmemesi talimatı veril
miştir. Yapılan toplantı neticesinde, Azot Sana
yiini temsil edenler orada rapor münderecatına 
paralel icraatta bulunmuşlar ve idare Heyetinin 
ibra edilmemesini talep etmişlerdir. Genel Ku
rulda yapılan müzakereler sonunda Azot Sana
yii Genel Müdürlüğünün bu isteğine rağmen, 
diğer ortaklar raporun içinde yazılı hususların 
suç. sayılabilecek nitelikte olmadığını ve bunları 
o nitelikte görmediklerini ifade ederek, İdare 
Heyetini ibra etmişlerdir. İdare Heyeti ibra 
edildikten sonra ortaya hukukî bir problem çık
mıştır. Şirketin murakıpları tarafından tetkik 
edilsin diye evvelâ karar vermişler, murakıplar 
tetkik etmişlerdir. Mucibi mesuliyet ciheti ol
madığına dair raporlar yazmışlardır. Onun 
üzerine de, Umumî Heyette ibra kararı alınmış
tır. İbra kararı Azot Sanayii Umum Müdürlü
ğünün muhalefetine rağmen alındıktan sonra, 
hukukî bir durum ortaya çıkmıştır. Bu ibra ka
rarı karşısında, suç sayılabilecek fiillerden do
layı ne gibi bir muamele yapılabileceği incelen
miştir. Suç olup olmadığını gayet tabiî adlî 
merciler tayin eder; mahkemeler, hâkimler ta
yin eder. Bizim hukukçularımız, Sanayi Bakan
lığının hukukçu'arı ve Azot Sanayiinin hukuk
çuları Türk Ticaret Kanunu hükümleri muva
cehesinde bu ibra keyfiyetinden sonra yapıla
cak bir muamele olmadığı mütalâasında bulun
muşlardır. Böyle bir mütalâa karşısında, bir 
defa da Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavir
liğinden, hadiseyi anlatarak mütalaa isteyelim 
diye düşündük ve Maliye Bakanlığına hadiseyi 
intikal ettirip bu Başhukuk Müşavirinin müta
lâasını sormaya karar verdik. Hadise şimdi bu 
safhadadır. Bekliyoruz cevap verilsin.» 

Kıymetli arkadaşlarım, dörtbaşı mamur, 
kitabına uydurulmuş bir işlem. Devletin mura
kıpları gidivorlar, suç buluyorlar. Halkın gö
zünde suç, İşçinin gözünde suç. mühendisin gö
zünde suç; her şey ortada, şirketin murakıpla
rı suç bulmuyorlar veya bulamıyorlar. Bunu an
lamak güç. 

ORHAN KÜRÜMCĞLU (Bitlis) — Anonim 
Şirket Sayın Bilgen. 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) --Şimdi kılıf 
aramayalım. Ortada hırsızlık var. suç var, sui-
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istimal var. % 40'ı Devletin, Azot Sanayiinin. 
Azot Sanayii, bu şirket kurulduğu günden beri 
fabrika inşaatında, memur tâyininde her şeyin
de yüzde yüz hâkim, ama bu noktaya gelince 
hâkim olamıyor. Buna inanmak güç. Acaba ken
dilerine çok saygı duyduğum Sayın Bakanımız 
buna inanıyorlar mı? Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

Kıymetli arkadaşlarım, belki ben biraz ağır 
'kelimeler de kullanıyorum. Benim elimde de 
dokümanlar var. Herkesin bildiği bir şey. Mer
sin'de kahveyi, sokağı bir sel gibi kaplayan bu 
suiistimal dedikodusundan değil, ben olayların
dan bahsediyorum. Bir şekilden faydalanarak 
örtbas etmek mümkün değildir. Onlar bırak
salar Sayın Bakan bırakmayacak, Sayın Bakan 
bıraksa ben bırakmayacağım, ben bıraksam 
millet zaten bunun peşini bırakmayacak. 

Şimdi ne olacak Yüzmdlyonlarca lira fazla 
masrafla bir fabrika yapılıyor. Öteki aksaklık-
'larını düşünmüyorum; o beni ilgilendirmiyor. 

Azot Sanayii kurulmadan evvel Türkiye'de 
azotlu gübrelerin fiyatı daha ucuzdu; fabrika
lar çoğaldıkça pahalanıyor. 

Biraz evvel arkadaşlarımız, fabrikalardaki 
bu kamyon dalavereleri, satış usulsüzlüklerin
den şikâyet ettiler. Onlara değinecek değilim; 
herkesin bildiği şeyler. O kadar günlük olay
lardan oldu ki; bir adama rüşvet vermeden 
fabrikadan bir şey alınmıyor zaten. 

Mersin'de Akdeniz Gübre Sanayii kuruldu, 
üretime geçti. îlerde eksiklerini tamamlar; 
ama başlangıçtan beri, suçun işlenmesi esna
sında fabrika, müdürü olan bir zatın, o gün su
iistimal yaptığı söylenen ve delilleri de ortada 
bulunan bir firma ile, müteahhitle bugün müş
terek bir işyeri kurmuş olması, acaba bir şüp
heyi davet etmiyor mu? Bir otomobil acentasr 
bulunması acaba bir şeyler söylemiyor mu yani? 

Bırakalım şekilleri, esasa gelelim. Ben bu
nun için söz aldım. Eğer biz bu meseleleri halle-
demezsek, her şeyi kanunun birtakım şekillerin
den, boşluklarından sıyıracak şekilde halleder
sek bundan kurtulamayız. Derler ki ; «Meclis
lerden bir kanun çıkar; 600 kişi kafa kafaya ve
rir bir şeyde bir çare düşünürler. Sonra bu pi
yasa sürülür, 30 milyon insan kafa kafaya ve
rir, bunun hilelerini araştırır.»1 Kaldı ki, bura
da 600 kişi de olmuyoruz. Dışarda 30 milyon 

, da kafa kafaya vermiyor ki... 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Bilgen. 
LÜTFI BİLGEN (Devemla) — Peki, kapa

tıyorum. 
Belirli gruplar kafa kafaya veriyorlar, zi

hinlerini bizden çok daıha fazla işletiyorlar, 
bir püf nokta buluyorlar. % 40'ı benim, % l'G'u 
İş Bankasının, c/c lO'u Şekerbank'm; bunun üçü 
de Türk ve % 50'sine hâkimim. Kuveyt'e zaten 
benim itimadım yok ki... Zaten başlangıçtan be
ri şüpheli tutumları var. Onları burada söyle
mek istemiyorum, o ayrı bir mevzu. Benim iti
mat etmediğimin getirdiklerine, söylediklerine, 
yaptırdıklarına ela inanmak mümkün değil za
ten. Başka deliller de var. 

Sayın Bakanım, gecenin bu saatinde vaktini
zi almak istemiyorum. Biz, kendi yaptıklarımı
zın fiyatına da, bu şekilde giderse, hâkim ola
mıyoruz. Kendi mamulümüzün fiyatına hâkim 
olamazsak özel sektörün ayakkabısına da, her ' 
gün bozulan gaz ocağına da, haftada bir de yan-
masa, elektrik lâmbasına karışamayız; gayet 
tabiî kontrol da edemeyiz. 

Bütün bu şikâyetlerden sonra bütçenin Sa
nayi Bakanlığına ve Türk Milletine hayırlı ol
masını diler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk, buyurunuz. 
Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sa

yın Başkan, değerli senatörler, kıymetli Bakan, 
Bakanlığın güzide erkânı; 

Benden evvel konuşan .değerli arkadaşla
rımı, Sanayi Bakanlığının hemen hemen pek 
eck konularına temas ettiler. Bendeniz gecenin 
bu saatinde bıı geniş Bakanlığın çok derinlik
lerine girerek vaktinizi almak istemiyorum. 
Esasen buna vakit de müsait değil. 

Ancak, birkaç temennimle, bir iki öğrenmek 
istediğim hususu arz edeceğim. 

Malumları okluğu üzere, küçük sanayici, 
esnaf ve el sanatkârlarının vergi reformlarında 
defter tutma külfetinden mutlaka kurtarılması 
lâzımıdır. Bunlar bu defter tutma işinden çok 
müştekidirler. Hepimizin bölgesinde, küçük sa
nayicilerin arasına girdiğiniz zaman bu hal 
ıstırapla daima anlatılır. Esasei bunu da be
ceremezler. Mutlaka başka birisine yaptırırlar 
ve orada pek çok hatalar olur; cezalar öder
ler. Rahatlıkla, memlöketseverlikle vergi ver
meyi isterler; ama bunu beceremedikleri için 
silkinti içindedirler. Temennim; Sayın Bakan 
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arkadaşını Maliye Vekâletiyle mi temas eder, 
artık bilmiyorum; (Bu esasen programlarında 
var. Konu belki kendilerinin değil) ama bu işe 
bir çözüm yolu bulmasıdır. Küçük sanayicimiz 
»muayyen nispetle; (onlar nispette de bakmıyor
lar) ama mutlaka bunun belirle bir şekilde ol
masını, kolaylık, suhulet ne ise onun sağlanma
sını temenni etmekte ve bunu rahatlıkla verme
yi arzu etmektedirler. Acaba bu konuyu sayın 
Balkan arkadaşım çözebilir mi? 

İkinci temennim, pclk çak yerde henüz ger
çekleşmeyen sanayi şiltelerinin süratle gerçek
leştirilmesidir. Bunun için de Bakanlık ne gibi 
tedbir alır? Bâzı yerlerde Senelerce sürüp gelen 
bu sanayi sitelereinin yapılmaması ıstırap ve
rici olmuştur. Onun için bu konunun da, bilhas
sa böyle müzmin olarak sürüp gelenlerinin, de
vam edenlerinin çözümlenmesini yine değerli 
Balkan arkadaşımdan ve Sanayi Bakanlığından 
istirham etmekteyim. 

Üçüncü bir temennim de; halen büyük kü
çük her sanayi dalma uygulanmakta olan kre
dilerin vâde, faiz şartları, sanayi kredisi nite
liğinden çok uzaktır. Küçük sanayiciye yatırım 
ve işletme kredisi verecek bir müessese, Halk 
Bankasından başka, hemen hemen yok gibidir. 
Yalnız, Başkanlığın geçen sene küçük sanayi 
projelerinin finansmanı için Siimerbaııik nezdin-
ıde tesis ettiği sanayi kredisi fonunun uygula
maya başlaması memnuniyetimizi mucip olmuş
tur. Finansman sorularına kesin bir çözüm ge
tirilinceye kadar, yetersiz olan bu fonun daha 
artırılmasını ve devam ettirilmesini lüzumlu 
görmekteyim. 

Sermaye kanunu tasarısı ile yatırım bankası 
gibi güçlü finansman ımüesseseleriniıı teşekkü
lüne dair kanun tasarıları bir an evvel kanunla
şırsa, finansman sorununa, çözüm bulunmuş 
olacağı kanısındayım. Bunu da d'eğerli Bakan 
arkadaşımın süratle Meclislerden geçirmesini 
t e m e imi et m ekteyim. 

Dördüncü bir istirhamım da; sanayinin di
ğer bir sorunu da, malûm olduğu üzere bol ve 
ucuz enerjidir. Bu temel sorun üzerinde Sanayi 
Bakanı ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Ikoordone çalışmaları ile ümit ederiz ki, bunu 
ıda çözümleyebileceklerdir. Ben bu güvenç için
deyim. 

Beşinci bir dileğim de; Toprak Reformu so
nucu köylümüzün eline geçecek nakdî imkân
ların israf edilmemesi için, sanayi faaliyetleri
ne aktarılması bakımından şimdiden faaliyete 
geçmenin lüzumlu olduğu ve bununla ilgili ola
rak bilhassa Avrupa Maki işçilerin sanayi dalla
rına ortak edilmesi hususunda gerekli çalışma
ların yerinde olacağı kanısındayım. 

Dürikü bir konuşmamda da belirttim. Avru-
pa'daki işçilerin Avrupa'da yatan pek çok dö
vizleri varıdır. Bunlar gdiveıımodikleri için, kar
şısında bir devlet müessesesi bulunup onlara 
güvençli bir yatırım yeri gösterilmediği için bu 
paraları getirmemektedirler. Binaenaleyh, bu 
gibi hizmetleri bâzı bakanhklar üzerlerine alır 
da, eğer bunlara güvendirici ortaklıkları sana
yi dallarında temin ederlerse, bu paraları ora
daki asil Türik işçileri rahatlıkla gönderecekler
dir. Bunun da üzerine sayın Bakanın eğilmesini 
temenni ediyorum. 

Rapordan öğrendiğimize göre, «Besi üretici
si maliyetlerinin artışı karşısında üreticinin 
menfaatleri korunmuştur denilmektedir. Bu, 
dilek ve temenniler kısmmdadır. Bundan ne 
kastedildiğini anlayamadım. Zira yem ucuzla-
'mamıştır. Kasaplık ve damızlık hayvan; yani 
besi maddeleri fiyatları geçen seneye nazaran 
artmıştır. Diğer ihtiyaç maddeleri fiyatları da 
yıüıkselımiştir. Binaenaleyh, buna göre acaba 
kredi yönünden mi; ne yönünden üreticiye, 
besiciye menfaat sağlanmıştır, bunun izahını 
lütfederlerse memnun olurum. Yalnız, Şciker 
Şirketi özel kredi vererek besi yaptırmaktadır. 
Yoksa o mu kastedildi; bunu öğrenmek istiyo
rum. 

Ayrıca, küçük sanayici, esnaf ve el sanatkâr
larının hammadde, yarı mamul madde ve maki
ne 'ekipmanı gibi ihtiyaçlarının yurt içindein te
min edildiği, yrurt dışından geleceklerin de esnaf 
vs sanatkârlar kotasından karşılandığı ifade 
'edilmiştir.' 

Muhterem arkadaşlar, rahatlıkla, açıklıkla 
şunu ifade etmek igıerekir ki, küçük sanayici, es
naf ve el sanatârlarmın içerde hammadde ve ya
rı mamul madde, makine, ekipmanı gibi ihtiyaç
larını bulamadıkları veyaihut zor buldukları, 
hattâ pahalı olarak bazen karaborsadan dahi 
temin etme durumunda kaldıkları hir vakıadır. 
Binaenaleyh, bunlar için' bu sene daha iyi imkân-

108 ~ 
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lar ve kolaylıklar sağlanabilecek midir? Bunun 
da açıklanmasını istirham (edeceğim. 

Diğer bir istirhamım, da; Üçüncü »Beş Yıllık 
Plânda öngörüldüğü igiıbi, küçük sanayiin bü
tün yurt ta 'örgütlenmesi için bu sektöre; proje 
hizmetlerinin, üretim plânlamasının, pazarlama 
hizmetlerinin götürülmesi, özel teşvik tedbirleri
nin tespiti ve kredilerin 'bunlara göre yeniden 
ayarlanmasının mümkün olacağı ifade ledilmiş-
tir. Bu nasıl 'gerçekleştirilecektir? Bunun da 
açıklanmasını istirham ediyorum. 

Son olarak, pancar ekimi sahası (son (bir iki 
yıl içerisinde 'genişletilmiştir. Buna pancar müs-> 
tahsili •müteşekkirdir. Yalnız, bugünkü şartlar
da dış piyasaların şieker talebi yetıenii olduğun
dan ve 'biz de pazar (bulduğumuzdan verilen sa
halar yine yeterli değildir. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam tsayın Kmay-
ıtürk. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — 
Bilhassa ilk ekim sahasına girmiş olanlardan 
gayri; aileden kopan, ayrı e'v açan bir fert ba
basının yanında pancar ekmekte iken, ekmemek 
gitbi bir durumda olursa, ona yeniden birşey ve
rilmemektedir.. Gayet haklıdır. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu •Sayını Kmay-
türk. 

Ö. FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Bi
tiriyorum ıSayın Balkanım. 

'Sahalar genişletilebilir mi, veyahut bir iki 
Kene içerisinde ıtama-miyle serbest bırakılaibilr 
mi? Çünkü, artık şeker sanayii oturmuş ve l;7i 
faibrkamız bahis konusu. Şeker tüketimi diye bir 
piıoiblem yok. Ben sene üzerine eğilmedim; bili
yorsunuz tüketim için çok mehazlar var. Avru-
pa'daki işçilere marmelât şeklinde igöndermek 
var, bahsettiğim gibi ekmek içine koyma vesaire 
var. Allahtan, bu yollara gitmeden de pazar 
bulduk. Binaenaleyh, pazar bulduğumuza igöre 
fabrikaları genişleterek ve yenilerini ekleyerek 
pancar ekimini serbest bırakabilir miyiz veya
hut ge-leeekte hangi 'seneler plânımıza igöre bıra
kılabilecektir? Bunun aydınlatılmasını istiyo
rum ve bu münasebetle de pancar paralarına te
mas edeceğim. Pancar paraları verilmektedir; 
şimdi çok rahatlık olmaikia beraber, eökiye nazaran 
daha erken verilmesi mümkün 'müdür Bunun da 
eevalbını lütfederlerse memnun olurum., teşek
kül' ederim. 
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Beni dinlemek lütfunda hulunduğuaruzclaıı 
Yüce Heyetinize teşekkürlerimi arz ederken, Sa-. 
nayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinin aziz mil
letimize ve memleketimize ve Sanayi ve 'Tekno
loji Bakanlığına hayırlı, uğurlu olmasını diler, 
'saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Sayın Ortaç. 
CAHİT ORTAÇ '(Bursa) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler ; 
Bir noktaya işaret etmek ve sayın Bakandan 

bir S'oırunun cevabını almak için ısöz aldım. 
Bursa'da bildiğiniz :gübi iki otomobil fabri

kası kuruldu. Birsi TOFAŞ, birisi Renault. Bun
ların kurulmasında Bursa Ticaret ve Sanayi 
Odasının ve Bursalıların büyük himmetleri oldu. 
Bursa ağır sanayi bölgesinde, Ticaret ve ıSanayi 
Odası 8 milyonu 'sinesine çekmek suretiyle Re
nault Fabrikasına kucağını açtı ve bu faibrika-
nuı orada kurulmasına imkân sağlandı. 

Türkiye'de ve diğer bu şekilde 'geri kalmış 
memleketlerde kurulan falbrikalarda, O sanayie 
ait bütün maddelerimi temin •edemeyen memle
ketlerde, montaj sanayii şeklinde haşlayan işler, 
yine bir dikkat serfedilmediği takdirde bir çar
kın silindirine kendisni kaptırmış olarak yıllar
ca döner, montajdan ileriye geçmez. 

Bu iki fabrikaya izin verilirken birtakım 
şartlar koşulmuştu. Bu şartların içinde, iki fab
rika her sene yerli maddeyi, yerli malzemeyi 
azar azar çoğaltmak suretiyle 5 sene içinde c/c 
85'e yerli malzeme oranını çıkaracaktı. 

Murat otomobillerini imal eden falbrikanın 
bu yerli malzemeyi ne miktara çıkardığını bil
miyoruz; fakat her halde bir gayretin içinde 
olduğunu 'Zannediyorum. Ama, yine öngörülen 
plâna göre geride okluğu muhakkaktır. 

Renault'a gelince; fabrika inşaatının bâzı se-
ibepleirle gecikmesi ve İmalâta zamanında 'geçe
memesi öngörülerek. Hükümetçe, Ibıı fabrikaya 
'•bütün malzemesi Fransa'dan gönderilmek sure
tiyle; yani bütün parçaları orjinal olarak '500 
adet otomobil ithali kabul edilmişt'.i. Bunda el
bette ki Ibir fayda vardı. Fabrika, Ihem faaliyete 
geçmiş görüneccik, hem de orada çalışan montaj
cı işçiye 300 arabanın faaliyetim, eklemesini, 
'bağlantılarım bir nevi öğretime vazifesini igöre-
•oekti. 

Aradan yıllar geçti, fabrika bitti. Bana an
latıldığına göre Renault Fabrikasındaki döner 
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yürür makinelerin üstleri örtülü. Mudanya'ya 
ne zaman gitsek 'büyük sandıklar içinde Rena
ult otomobillerinin durmadan ithal edildiğini, 
(<ki, Fransızlar (buna 'Canı gönülden hayılurlar) 

io sandıklarla faibrikaya getirildiğini, montajla-
rınm hemen % TOO şekilde yapıldığını görmekte
yiz ve Bursa'da Ibu söylen inekte. Yalnız lastik
leri, (bildiğimiz firmaların lastikleri solarak yerli, 
camları yerli; hepsi o kadar. 

Şilindi biz, Bursa'da muazzam ibir fabrika 
ıolan Renault'un bu yolda daha ne kadar devanı 
edeceğini sormak ihakkını kendimizde 'görüyo
ruz. Yerli malzeme yapımı Bursa'da gelişmiştir. 
İstanbul'daki montaj fabrikalarının; traktör, 
kamyon montaj fabrikalarının Bursa'ya parça: 
siparişi verdiklerini ve bu sanayiin yan dalları
nın ürediğini, İstanbul'a malzeme verdiğini de 
'biliyoruz, görüyoruz. Demek ki, ini imkân var. 

Bu 'böyle devam ededursun; 'bu sene de bu 
•müesseseye 7,5 milyon dolar, yani 112,5 milyon 
Türk Lirası tahsis edildiğini gördük. 

Benden evvel burada Cumhuriyet Halk Par-
'tiıji adına konuşan Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, fi
yatların pahalı 'olduğundan bahsetti. Ben 'bun
dan bahsetmeyeceğim. Ben, hu otomobillere 
TüıJk katkısının daha fazla cumasını istiyorum 
ve şartlara riayete mecbur edilmesini istiyorum. 
Bunu istemek her vatanperver Türk'ün, her va
tanperver arkadaşımın hakkıdır. Bu böyle de
vam edemez. 

İstirhamını 'budur. Bu ne zamana kadar de
vam edecektir? Benim söylediklerimde hatalar 
varsa, bunların da tashihini buradan istirham 
edeceğini. 

Saygılarımı sunanın. (Alkışlar) 

BAŞKAN —. Teşekkür ederim, 
Sayın Karaa.ğaçlıoğlu. buyurun. 
»KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-

rahisar) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşla
rını ; 

Gecenin hu geç saatinde Sanayi A*e Teknolo
ji Bakanlığı hakkında şahsî görüş ve kanaatle
rimi, bütçe müzakeresi sehe'biyle arz etmek üze
re huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Tabiatıyle kısa zaman içerisinde Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı gibi Türk ekonomisinde, 
Türk kalkınmasında ve bunun ötesinde Türk 
Milletinin kendi varlığını müdafaa etmesine ma
tuf savunma imkânlarının da altyapı tesislerini 

teşkil etmesi bakımından, ona büyük bir yar
dım, imkân sağlaması bakımından geniş hizmet
leri gören bir Bakanlık hakkında, bu kadar kısa 
zaman içerisinde görüş ve kanaatlerimi ifade et
mek mümkün değildir. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plânlar endüstri 
kalkınmasını, sanayi kalkınmasını, aslında kal
kınmanın bir aracı olarak tespit etmiş olmala
rına rağmen. Üçüncü Beş Yıllık Plân, iki beş 
yıllık plân tatbikatı sonunda bunu Türk Mille
tinin, Türk toplumunun kalkınmasının hedefi 
olarak tespit etmiştir ve Üçüncü Beş Yıllık Plân 
esprisi içerisinde sanayi sektörü, aslında artık si
yasî tercih noktasına gelinmiş olan bir devre
nin, bir dönemin içerisine girmiştir.' 

Bu itibarla, endüstriyi, kalkınmayı Türk top
lumunun sosyal refahı ve ekonomik gelişmesi, 
aynı zamanda siyasî gücünün de bir hedefi ola
rak kabul etmek mümkündür. 

Endüstrileşme, kalkınma birtakım unsurla
rın yan yana gelmesiyle mümkündür. Bu un
surlar içerisinde hiç şüphe yoktur ki, şu aşağı
da tadat edeceğim hususlar büyük bir ehem
miyet arz eder. 

Bunlardan hir tanesi; sanayiin muhtaç ol
duğu şey, eğitilmiş, yetişmiş kadrolardır. Kad
royu bulmadığınız müddetçe endüstrinin geliş
mesine imkân yoktur. Endüstriye hayatiyet ve
recek olan unsur, insan unsurudur. Teknik ba
kımdan yetişmiş kadrolara ; Türkiye'nin kalkın
masında, teknolojik kalkınmasında, bilhassa eko
nomik itici kuvvet olarak kabul edilmiş olan 
sanayinin gelişmesinde en büyük mesuliyeti te-
kabbül etmiş olan Bakanlığın lâyıkı veçhile 
ehemmiyet vermiş olması lâzımdır. 

Bugün teknik personel kanununun çıkmamış, 
Devlet Personel Kanunu içerisinde teknik per
sonelin lâyıkı ATcçhile değerlendirilememiş olma
sı hasebiyle, 1327 sayılı Kanunun talihsiz tat
bikatı bu kadroları da, sanayide önder olmak 
mecburiyetinde bulunan ve Türkiye'nin türlü 
altyapı kuruluşlarını bünyesinde toplayan bu 
Bakanlığı da geniş çapta memlekete faydalı ol
ma imkânına, şansına itememiştir. Demir - Çe
liği ile, Azot Sanayiiyle, cam fabrikalarıyle, çi
mento sanayiiyle, kâğıt sanayiiyle ve türlü en-
düstrileriyle Türk toplumunda, kamu yönetimi 
olarak hakikaten temel tesisler addedebileceği
miz kalkınmanın bazını teşkil eden müesseseler-
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de hizmet görecek olan teknik elemanları ke
maliyle bulmak bugün mümkün olamamıştır. 
Geçmişte hakikaten iyi niyetlerle, reformist bir 
görüşle egtirilmiş olan 1327 sayılı Kanun; 657 
sayılı Kanunu tadil etmiş olan Kanun, aslında 
tatbikatta birtakım talihsizliklerle bugün endüs
trinin gelişebilmek için, hayatiyet kazanabilmek 
için muhtaç olduğu kadroları bünyesinde top
lamak imkânına ve şansına sahip olamayacak ni
telikte kötü bir tatbikata emsal olmuştur. Bi
naenaleyh, bunu en kısa zamanda telâfi etmek 
suretiyle, bu müesseselere hayatiyet kazandıra
cak bu kadroları bünyede toplamanın çarele
rine bakmak lâzımdır. Bu, aslında Bakanlığın 
da politikalarını aşan ve Hükümet politikaları 
içerisinde ele alınması icabeden keyfiyetten bi
risidir. 

Bugün diğer kuruluşlarda yan ödemeler sis
temi tatbik edildiği halde, Kamu İktisadî Te
şebbüslerinde hizmet gören bu teknik persone
le maalesef yan ödemelerle ilgili geniş çapta im
kânlar getirilememiş ve bu itibarla da, teknik 
kadro bakımından dar boğazlara itilmiş bulun
maktadır. 

Zaman kısa olduğu için bunları çok çabuk 
geçiyorum. 

İkinci olarak; sanayiin, endüstrinin geliş
mesi için gelişmiş olan bir teknolojiye ihtiyaç 
vardır ve bu teknolojinin aynı zamanda muha
fazakâr bir görüşün hududu içerisinde değil, 
geniş bir perspektif içerisinde, daima dünyanın 
süratle tekamüle mazhar olan endüstri tekno
lojisinin gelişmesine açık olarak bulundurul
ması lâzımdır. İç ve dışta teknoloji ithalini, mü
badelesini ve bunların değerlendirilmesini müm
kün kılabilecek olan tedbirleri kamu ve özel 
sektöre getirecek nitelikte Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının Hükümet içerisindeki politikaları 
tanzim edilmiş olmalıdır. 

Üçüncü olarak; gerek kamuda, gerekse özel 
sektörde sanayiin muhtaç olduğu finansmandır. 
İç ve dış finansman olarak iki kısımda mütalâa 
etmek mecburiyetinde gulunduğumuz bu konu
yu lâyıkı veçhile değerlendiremediğimiz müd
detçe, sanayide öngördüğümüz hedeflere Türki
ye'yi ulaştırmak ve tarımda toplanmış olan ve 
şikâyetçi bulunduğumuz büyük kadroları; Türk 
toplumunun •% 65'inin yaşadığı o kadroları sü
ratle endüstriye nakledebilmenin kolay bir çö
zümünü getirmek mümkün değildir. 

I Bu itibarladır ki, Türkiye'nin millî menfa
atlerine uygun; Batı devletlerinin, demokrasi 
devletlerinin tatbik etmiş olduğu model ve sis
tematik içerisinde, mutlak surette dış sermaye
yi ve iç sermayeyi harekete getirecek birtakım 
hukukî tedbirlerin, malî tedbirlerin getirilme-

I si ve bunların Türk millî menfaatlerine uygun 
şekilde Türkiye'de kullanılmasını temin ede
cek birtakım hukukî mutaları vazetmek, sürat
le bunları tatbikata koymakta zaruret vardır. 

Bugün Doğu bloku içerisinde en katı sos
yalist görüşlere, komünist görüşlere sahip olan 
Rusya dahi, Batı ile teknolojik ilişkilerini ku
rarken, Batının sermaye piyasasından da, libe
ral ekonomilerin sermaye piyasalarından istifa-. 
de etmek suretiyle, 'Sibirya'daki bakır madenle
rini, yeraltı imkânlarını, demirini, kömürünü, 

I tabiî gazını, petrolünü kullanma yollarını ara
mış ve hattâ bünyesi içerisinde hukukî birtakım 
değişikliklere dahi gitme pahasına bu imkânları 
devletine kazandırmaya çalışmıştır. 

Bugün 3 milyar doların üzerinde Amerika 
ile bakır anlaşmaları yapmış, 11 - 12 milyar do
lar civarında, (Türk parasıyle hesap ediniz ki, 
100 küsur milyar Türk Lirası eder.) Japonya 
ile petrol, tabiî gaz ve diğer aramalara da bu 
suretle kapılarını açmıştır. 

Türkiye'de meseleleri, sadece Misaki- Millî 
hudutları içerisinde cereyan eden hadiselerin 
perspektifi içerisinde görmek mümkün değildir. 
Gözlerimizi, beraber ve birlikte yaşamaya mec
bur olduğumuz Batı âlemine çevirmek; onların 
meselelere hangi açıdan baktığını değerlendir
mek suretiyle Batı demokrasilerinin hür bir 
düzen içerisinde geçmiş oldukları yolları Tür
kiye'nin mevcut şartlan içerisinde değerlendir
mek suretiyle biz de geçmeye mecburuz. Karşı-

I lıklı alış - veriştir bu. Geçmişteki düyunu ıınııı-
miyenin veya kapitülâsyonların Türk Milletine 
tahmil ettiği ağır malî külfetlerin yıllarca unu
tamadığımız hatırası içerisinde onlara sırtımızı 
çevirmek, bizim için aslında kapılarımızı kapa
mak, infiratçılık siyaseti içerisinde Türkiye'yi 
kendi kaderine mahkûm etmek demektir. 

Binaenaleyh ben, liberal görüşün karma eko
nomi düzeni içerisinde değerlendirilmesinde, 
millî menfaatler bakımından zarurî olarak bun
ları ölçülü olarak kullanmakta Türkiye'nin men
faatleri olduğu kanaatini taşıyan bir arkadaşı-

I nızım. 
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Bıı itibarla, yine Anayasada da yerini bulan I 
karma ekonomi düzeni içerisinde gerek iç ser
mayeyi, gerekse dış sermayeyi bu ölçüler içeri
sinde sanayie yöneltmeye mecburuz. 

1973 Bütçesinde 50 milyar liralık kamu ve 
özel teşebbüsün sanayi yatırımı vardır. Bütün 
bunların sermaye imkânları, dış ve iç kaynakla
rı ; elbette değerlendirilmeye, üzerine eğilmeye, 
itibar gösterilmeye değer meselelerdir. Bu ko
nuda Hükümetin daha muhafazakâr olmak de-
değil, muayyen ölçüler içerisinde dışa dönük, içe 
dönük birtakım tedbirlerle hu meseleyi hallet
mesinde fayda mütalâa ettiğimi ifade etmek is
terim. 

Bunun ötesinde, gelişen endüstrinin bir de 
pazarı olmak lâzımdır. İstihsal ettiğimiz prodük
siyonu; gerek iç piyasa, gerekse dış piyasa ba
kımından bunların istihlâk imkânlarını, ihraç 
imkânlarını, dahilde istihlâk, istihlâkin ötesinde 
de artan miktarları harice 'gönderebilecek im
kânları temin etmeye lüzum vardır. 

(BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, vaktiniz 
doldu. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
6 dakika oldu Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 'Hayır efendim. Buradaki saate 
göre 10,50'de başladınız. 

KAZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Başlıyorum efendim. 

Bu itibarla buna da dikkat etmek lâzımdır. 
ıSon olarak da, enerji çok mühimdir. Endüst

rinin muharrik unsuru diye adlandırılan ener
ji politikalarını, sanayi politikaları ile sıkı sıkı
ya 'bağlı olarak görmek lâzımdır. Binaenaleyh, 
bugün Türkiye'de endüstrinin gelişmesinin en 
büyük handikapı, dar 'boğazı hiç şüphe yoktur 
ki, enerjidir. Bugün enerjide vâsıl olduğumuz 
dar boğazları süratle aşmak ve Hükümet politi
kası içerisinde 'bunlara gereken çareyi bulmak 
lâzımdır. Bu itibarla en kısa zamanda bu hususa 
da eğilmiş olmak lâzımdır. 

Bundan başka, araştırma konusunu da bir 
nebze arz etmek istiyorum. Teknolojik bir ha
dise, dama gelişen bir ilmin iea'bı içerisinde, lâ-
boratuvar çalışmaları içerisinde ilerleme şansına 
sahiptir. Bu itibarla araştırmayı ihmal etmek, sa
nayi kalkınmasını ihmal etmek demektir. Dünya 
devletleri, bilhassa Benelüks dediğimiz Altılar, 
1985'lerde araştırmaya 9 milyar dolar. Amerika j 

I Hükümeti araştırmaya aynı tarihlerde 23 milyar 
dolar tahsis etmiş (bulunmaktadır. 

İkinci Beş Yıllık Plâna bakıyorsunuz 400 
milyon Türk Liralık; yani 40 milyon dolarlık bir 
tahsisat ayırıyor. Bunun da sarfiyatlarına bakı
yorsunuz 20 milyon doları geçmiyor, ki çok cı-

I lız bir rakamdır. 

O halde, siz siyasî tercihinizi yapmışsınız, sa
nayii Türk Milletinin kalkınmasında hedef ola
rak almışsınız, Türk toplumunun istikbalinin 
büyük bir kısmını (buna bağlamışsınız; binaen
aleyh onun da imkânlarını, icaplarını yerine ge
tirmeye mecbursunuz. 

Bir noktayı daha arz edeceğim; bugün ha
kikaten sanayi, birtakım meseleleri halletmiş, 
altyapıda büyük mesafeler katetmiştir. Türk sa
nayii, temel 'bâzı teşkilâtlarını; demir - çelik, çi
mento, kâğıt, cam, şeker gibi birtakım mesele
lerini halletmiştir. Bunlardan sonra artık, kal
kınma için yan yana gelmiş olan unsurları Tür
kiye'nin imkânları içerisinde değerlendirmek su
retiyle, Türk toplumuna muhtaç olduğu refahı 
temin edecek siyasî istikrarı, sosyal barışı ve 
ekonomik dengeyi getirmek suretiyle bu mem
leketi bir hamle yapma imkânına, şansına ka
vuşturacağız. Binaenaleyh mühim olan, bütün 
bunları bilinçli bir görüş içerisinde ve asgarî 
müştereklerde siyasî partilerin ve mesullerin bu 
doğrultuda birleşmek suretiyle, Türkiye'nin şan
sına faydalı bir istikamette kullanmaları ile 
mümkün olacağı kanaatini ifade etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam efendim. 

İCAZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bir de sualim var, kapatıyorum Sayın Başka
nım. 

Çimento sanayii hakikaten büyük bir geliş
me kaydetmiş. Bugün 1,5 milyon tonluk çimen
to ihracı ile Avrupa'nın baş memleketlerinden 
biri haline gelmişiz. Dünyada da Japonya'dan 
sonra üçüncü olarak yerimizi almışız. Geçmişte 
tenkit edilen hu hizmet büyük çapta gelişmiş. 

Bizim Afyon'da da 'bir çimento fabrikası var. 
Maalesef şanssızlık eseri, yerleşim itibariyle şeh
rin imar plânı içerisinde 'bu tesisi yerleştirmiş
ler. 

Yıllardan heri bu kürsülerden ifade ederiz, 
Sayın Bakanlıktan rica ediyorum; hu fabrikanın 

I bacası i'kileşmiştir, 'buna ayrıca teşekkür ediyo-
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ruz, bacalara bir filtre koymak suretiyle şehrin 
havasını kirlenmeden, kükürtlenmeden koruma : 

yi temin edelim. 
Günümüzün konularından birisi de hava kir

lenmesi olduğuna göre, (Ankara'da yaşıyoruz, 
bunun kötülüğünü zannederim Bakanlığın ilgili
leri gayet iyi takdir ederler.) 1973 Bütçesi içe
risinde buna bir imkân bulurlar, bu meseleyi de 
hallederlerse kendilerine müteşekkir oluruz. 

Gecenin bu geç saatinde vaktinizi almış, mü
samahanıza sığınarak: zamanımı da taşmışsam 
huzurlarınızda ömür dilerim. Sayın Başkanın da 
müsamahasına teşekkür ederim. 

Sanayi Bakanlığının Bütçesinin Bakanlığa 
ve Türk Milletine hayırlı, uğurlu olmasını di
ler, hepinizi saygı ve hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Yeterli sayıda sayın üye ko
nuşmuştur. Yeterlik önergeleri vardır. Okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üze

rindeki müzakerelerin yeterliğini arz ve teklif 
ederim. 

Bitlis 
Orhan Kürümoğlu 

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyo-
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde 6 üye 

konuşmuş ve konu aydınlanmış olduğundan, ye
terlik önergemin oylanmasını arz ederim. 

Gaziantep 
İbrahim Tevfik Kutlar 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Sayın Bakana söz vereceğim. 
Sayın Azmi Erdoğan?.. Yok. Sayın Abdur-

rahman Kavak?.. Burada. Son söz Sayın Ka
vak'ındır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
Sayın Bakan, enedk soruyu soran Sayın Ak-

yürek de sorulara Sayın Bakanın yazılı olarak 
cevap verebileceğini söylem işlerdir. Sempatik ve 
nazik Bakan, hiç şüphe yek ki, bu talebe uyduğu 
gibi, diğer arkadaşların da sorularına aynı şekil
de yazılı cevap verme hakkına sahiptirler, Şüp

hesiz ki, buna dikkat edeceklerdir ve Genel Ku
rallın üyelerinin kısa bir zamanda evlerine gitme 
imkânını sağlayacaklardır. 

Teşekkür ederim, buyurun. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME

SUT EREZ (Kütahya Milletvekili) — Muhte
rem Başkan, muhterem senatörler; 

Arkadaşlarımızın lütfedip temas ettikleri ko
nulardaki mütalâalarına detaylı bir şekilde cevap 
arz ©tmek elbette ki, mümkündür. Ancak ben, 
bu kürsüye çıkarken mümkün olduğu kadar 'ko
nuların anahatlarma değinmek suretiyle cevap
larımı kısa olarak arz 'etmek niyetiyle çıkmış ol
duğum için, muhterem arkadaşlarımın .benim 
verdiğim cevapları bu ölçüde değerlendirmelerini 
İstirham ediyorum. 

Muhterem senatörler, Sanayi Bakanlığının 
faaliyetlerini »ayıp dökmek ve sayın senatörle
rin temas ektikleri konularla İlgili olarak bu faa
liyetleri sıralamak, elbette ki biraz önce de arz 
ettiğim gibi, jrümkündür. Yalnız, bu faaliyet
lerin toplandığı bâzı noktalar vardır. Ben onları 
arz ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

1972 yılı programında sabit sermaye yatırım
ları için 39 milyar lira yatırım yapılması hedefi 
tâyin edilmişti. Stok değişmelerini de hesaba 
kattığınız zam'an bu, 40 milyar 989 milyon lira 
tutarında 1972 yılında bir yatırım yapılması de
mekti. Bu yatırımlar, 1972 yılı geçmiş olduğu 
için, özel sektör yatırımı olarak ve kamu sektörü 
yatırımı olarak gerçekleşme durumları itibariyle 
şöyle olmuştur : 

1972 yılı tarım kesiminde kamu yatırımlarının 
gerçekleşme oranı % 83,7, tarım kesiminde özel 
yatırımların gerçekleşme oranı % 148,5. Sanayi 
kesiminde, kamu y ait inanlar inin gerçekleşme oranı 
% 83,1. Özel yatıranların gerçekleşme oranı 
% 100,5. Kamuda toplam olarak, % 96, özel ke
simde % 102,5 civarındadır. 

Bu konuya şunun için temas etmiş bulunu
yorum; özel kesim yatıranları 1972 yılı progra
mında öngörülen hedefleri de aşmak suretiyle ger 
çeki eşmiş bulunmaktadır ve burada Sayın Gürsoy-
trakın bir rakamını tashih etmek istiyorum. 1972 
yılı içerisinde imalât sanayiinde kalkınma hızı 
% 12,5 olmuştur. Kalkınma hızı yılda 3 defa 
tahmin edilir. Birinci tahminde Sayın Gürsoy-
trak'm söylediği gibi, % 10,7 idi, ikinci tahmin
de c/o 12,5 olmuştur. Üçüncü tahmin henüz ya-
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pıl'maınıştır. Üçüncü 'tamimde bu hızın da üs
tünde bir gerçekleşıne beklenilmektedir. Rakam
larını buna göre 'taşlım etmesi doğru olur. 

Sanayide kalkınma hızının bu nispette ger
çekleşmesinin sebepleri arasın'da, 1972 yılmd 
kapasite kullanma oranının, daha evvelki yılla 
ra nazaran daha yüksek derecede tahakkuk etm1 

olmasıdır. Bunun se/bepleri arasında,, 1970 Oğııs 
tosunda alman ekonomik 'tedbirler dölayısıyle 
hammadde ikmallerinin daha kolayca yapılabil
mesi, imkânlarının elde edilmesi ve Sanayi Ba
kanlığınca hammadde ikmallerinin zamanında ya 
pıiması için alınan tedbirlerin rolü olmuştur. 

Bâzı araştırmalara göre, filhakika 1972 
yılında, evvelki yıllarda % 50' - 60 nispetinde 
olan kapasite kullanma oranı, % 70, - 75 nispet
lerine ulaşmıştır. 

.Sayın Gürsoytrak, Birinei ve İkinci plânlar
la ilgiıli olarak bâzı mukayeselerde bulundular 
ve bâzı yıllar itibariyle sanayide kalkınma 
hızını plân hedefleriyle mukayeseli olarak bu
rada zikrettiler. Ben de bu mukayeselere fay
dalı olur kanaatliyle bu hızları yıllar itibariyle 
arz ediyorum: 

1963 yılında % 12,4, 1964'de % 8,7 (faktör 
fiyatlarıyle bunu arz ediyorum) 1965'te "% 10,6, 
1966'da % 14, 1967'de % 10, 1968'de % 15,8, 
1969'da % 9,4, 1970'de % 3,7, 1971'de % 10, 
1972tâe % 12,5.Bu 12,5 tahmini kesin değildir; 
daha fazla yükselme eğilimi düşünmek lâzım-
gelir. 

1970'de bu kadar düşük olmasının sebebi, 
hammadde ükmalindeki güçlüklerdir. Bu de
mektir ki, döviz transferlerinde güçlükler, it
halât güçlükleri, finansman güçlükleri ve ener
ji yetersizliği vardır. 

Sayın Gürsoytrak arkadaşımız, Birinci ve 
İkinci Kalkınma plânlarında sanayi kalkınma 
hızını mukayese ederken, Birinci Plânda Dev
let yatırımlarına daha fazıla ağırlık verildiği ve 
dolayısiyle bu isabetli bir politika olduğu için 
kalkınma hızının daha muntazam ve yükselerek 
gittiği, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
ise, özel sektör yatırımlarına önem verildiği, 
ağırlık verildiği, bu yüzden de kalkınma hızı
nın düzensiz olduğu tarzında bir mukayese yap
tılar. 

Bütün bu rakamları detayı ile, teferruatı 
ile arz etmek burada mümkün olsa dahi, ditn-
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leyen sayın senatörler tarafından ve diğer ar
kadaşlarımız tarafından, burada bir neticeye 
varmak ve işin mahiyetine nüfuz etmek müm
kün değil. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki 
bu, Anayasamızın karma ekonomi sistemini be
nimsemiş olması vakıası karşısında, bir tercih 
meselesidir. Türkiye'de işbaşına gelen hükü
metlerin karma ekonomi isistemi iç/erisinde Dev
let yatırımlarına öncelik, ağırlık vermesi ve
ya özel yatırımlara öncelik veya ağırlık verme
si daima mümkündür ve i'Mısd de Anayasamızın 
hükümlerine uygundur. 

Gürsoytrak arkadaşımız, özel sektörün ya
tırım kapasitesinin, bâzı rakamlar zikrederek, 
fazla olmadığı fikrini beyan etti, son yılını 
rakamlarını zikretmek suretiyle de bunu sa
vundu. Ben de bâzı rakamlar arz etmek isti
yorum. 

1971 yılında özel sektör yatırım kotasından 
48,4 milyon dolar, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankasından da 23,5 milyon dolar ve dış firma 
kredilerinden de 4,3 milyon dolar olmak üzere, 
cem'an 76,2 milyon dolar döviz kullanma ola
nağı sağlanmıştır. Buna mukabil 1972 yılında 
özel yatırım kotasından 150 milyon dolar; (Ar
kadaşımızın bu rakamını da burada tashih et
mek isterim. Kendileri de daha düşük bir ra
kam zikretmişlerdi. Özel sektör yatırım kota
sından tahsis edilen miktar son rakamlara gö
re 150 milyon dolardır.) Türkiye Sınaî Kalkın
ma Bankasından 48,5 milyon dolar ve dış firma 
kredilerinden de 34,3 milyon dolar olmak üzere, 
cem'an 238,8 milyon dolar döviz kullanma ola
nağı sağlanmış olup, Türkiye Sınaî Kalkınma 
Bankasında ve Ticaret Bakanlığında henüz tet
kikte olan bu rakamlara, projeler ve talepler 
dâhil ledilmemiştir. Demekki 1972 yılında 232 
milyon dolarlık bir yatırım yapma kapasitesine 
özel sektör ulaşmış bulunuyordu. 

Gürsoytrak arkadaşımız, 10 milyar lürailık 
vergi bağışıklığının teşvik tedbirleri dolayısiy
le yapılmış olduğunu burada ifade ettiler. Bu 
rakamı tavzih etmekte, tasrih etmekte fayda 
vardır. Bu, 1968'den bu yana yapılan bütün 
teşvik tedbirlerinin baliğ olarak 10 milyar Türk 
lirası tutarındaki bir muafiyettir. Bunun içe
risinde 6 milyarı kamu kesimiyle ilgili muafi
yettir, kamu yatırımlarlyle ilgili muafiyettir. 
Kaldı ki, bu muafiyetin tamamı da halen kul-
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lanılmış sayılamaz. Yatırımlar (devam ettikçe 
ve yatırım ithalâtı devam ettikçe kullanılacak 
olan bir muafiyettir. Bu 10 milyar liralık mu
afiyetin hepsinin de kullanılmış olduğunu kabul 
etmek doğru olmaz. 

144 milyon, Urfa'da 101 milyon, Tekirdağ'da 
776 milyon. Uşak ve (kazalarında 141 milyon, 
Yozgat'ta 135 milyon liralık projelere teşvik 
belgesi verilmiştir. Bunların tutarı 5 421 372 000 
liradır. Geri kalmış yörelerde yatırım yapmak 
isteyen müteşebbislerin aldıkları teşvik belge
lerinin tutarı, bu yatırımların tutarı 5,5 milya
ra yaklaşmıştır. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımız, «9,5 
milyar liralık yatırım özel sektör tarafından 
yapılamaz» şeklinde bir mütalâada bulundu. 
Sayın frürsıoytrak da, Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânında özel kedimin kendisine terettüp 
eden yatırımları yapamıyacağını ifade edenken, 
buna paralel; fakat plânın bir dilimi ile değil, 
tümü itibariyle buna paralel mütalâalar serdet-
t'iler. Bu mütalâaların toplandığı nokta şu 
otluyor: Özel sektör imalât «sanayiinin Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Plânı dönemlinde, 1971 
fiyatları ile öngörülen sabit sermaye yatırımla
rı 44,7 milyar liradır. Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânında, özel sektörün 20» milyar lira
lık öz kaynak yaratacağına ve 5 milyar Mra da 
yatırım finansmanını bankalardan temin edece
ğine dair bir ifadede bulunulmaktadır, öyle 
zannediyorum ki, özel sektörün 5 yıl içerisin
de yaratacağı kaynak olarak ifade edilen 20 
milyar Türk lirası, mevcut sanayiin kurulu 
tesisleriyle yaratabileceği fondur. Halbuki bu 
dönem içinde özel kesimin imalât sanayi sektörü 
dışındaki tasarruflardan, yeni sanayi kuruluş
larının meydana geleceğini ve bunların da ayrı
ca kendi içlerinde bir fon yaratacağını da göz 
önünde tutmak gerekir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda özel sektörün sa
dece imalât sanayii ile ilgili yatırım tasarruf 
dengesine yer verilmemiştir. Esasen bu ayrın
tıda bir dengenin beş yıllık plânlarda araştı
rılmasına lüzum yoktur. Plânlarda dengeler, 
makro açıdan genel denge olarak araştırılır. 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda genel yatırım harca
ma ve tasarruf dengesinin yanında, özel kesi
min genel finansman dengesine ide yıllar itiba
riyle yer verilmiştir. Bu tabloda özel tasarruf
lar, özel yatırımlar ve özel kesimle ilgili serma
ye transferleri seneler itibariyle belirtimek su-
retiye, Üçüncü Beş Yıllık Plân süresinde özel 
kesim tasarruflarında, bu kesimin gerçekleş
tireceği yatırımlar ve kamu ıkesimine yapılması 
öngörülen transferler karşılandıktan sonra 9 

Arkadaşımızın teşvik tedbirleriyle ilgili ka
nun tasarısı hakkındaki sözlerine burada arzı 
cevap etmiyorum. Kanun tasarısı Meclislerde
dir, huzurunuza geldiği zaman kanun tasarısı
nın münakaşası burada yapılır. Ben yalnız şu
nu söyledim; elbette ki Hükümetten sevk edi
len şekliyle tasarıların aynen Meclislerden çık
ması gibi bir usul yoktur ve bunu iddia etmek 
de mümkün değildir. Binaenaleyh, teşvik ta
sarısının içerisinde her hangi bir tedbir aşırıdır 
diye münakaşa edilebilir, her hangi' bir tedbir 
yetersiz diye münakaşa edilebilir, teşvik tasa
rısının getirdiği metot ve sistem münakaşa edi
lebilir. Komisyonlarda ve Meclislerde bu müna
kaşalar sonumda Teşvik Tedbirelri kanun tasa
rısı son şeklini ve mükemmel şeklini alır. 

Arkadaşımız, İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânı zamanında özel sektör yatırımlarına önem 
verildiğini zikrettikten sonra, sözlerinden «İkin
di Beş Yıllık Kalkınma Plânı zamanında sanki 
kamu sektörü yatırımlarına hiç önem verilme
miştir veya yatırım yapılmamıştır gibi bir mâ
na çıktı. "Ben bunu tavzih için arz ediyorum. 
Bunu tavzih etmek için alüminyum tesislerine, 
demir - çeliık tesislerine, kâğıt tesislerine, Ka
radeniz Bakır tesislerine, Kütahya'da G-übre 
Fabrikası tevsi tesisilerine bu plân zamanında 
başlanıldığını ve bâzılarının gerçekleştirildiğini 
arz etmek istiyorum. 

Arkadaşımız, «Gerice bölgelerde teşvik ted
birleri ne netice veriyor?» tarzında bir sual ve
ya böyle bir mütalâa beyan ettiler. Ben şöyle 
bir listeyi okumak suretiyle bir fikir vermek 
istiyorum: 

Artvin'de sabit sermaye yatırımı 38 milyon, 
işletme sermayesi de 10 milyon olmak üzere, 
48 milyon liralık bir projeye teşvik belgesi ve
rildi. Bingöl'de 20 milyon liralık, Çankırı'da 
75 mülyon, Edirne'de 892 milyon, Elâzığ'da 
532 milyon, Erzurum'da 233 milyon, Gazian-
tep'de 723 milyon,, Giresun'da 68 milyon, Kas
tamonu'da 111 milyon, Kütahya'da Gediz'de 
111 milyon, Malatya'da 510 milyon, Maraş'ta 
327 milyon, Niğde'de 292 milyon, Sivas'ta 
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milyar liranın üstünde bir özel nakdî tasarruf 
fazlası kaldığı görülmektedir. (Tablo 118.) 

Ayrıca bankalardaki birikecek mevduatların 
da, yapılan hesaplara göre 5 yıl içerisinde 170 
milyar lira artacağı anlaşılmaktadır. 

Demek ki, burada «Özel kesimin yatırım gü
cü var mıdır, yok mudur?» konusunun münaka
şasından ziyade, küçük tasarrufların ve mevcut 
tasarrufların sanayie kan-üize edilmesi bir prob
lem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun üzerin
de durulmalı ve buna tedbir araştırılmalıdır. 

Sayın Bekata, benim kamyon ve kamyonet 
üreticileriyle Sanayi Bakanlığında yaptığım bir1 

konuşmaya temas ettiler ve montaj sanayii ile il
gili olarak beyanlarda bulundular. Montaj sa 
nayiinin muvaffakiyetsizliği konusunda, benim 
bu beyanlarımı da mesnet gösterdiler. Ben "T1 

beyanlarım Sayın Bekata'nın mütalâalajnnı teyit 
edecek 'bir mahiyet taşımıyor. Ama bu beyanları, 
arkadaşımızın kendi mütalâasını teyit eder tarzda 
burada kullanmış olmasına da bir şey söylemiyo
rum. Yalnız bizim yaptığımız; montaj sanayi
nin muvaffakiyebsizliğini göstermiyor d'a, Türki
ye'deki imal edilen kamyon ve kamyonet taleib 
ile arzı arasında bir dengesizlik olduğunu, bu den
gesizlik dolayısıyle üretimin talebi karşılayacak 
seviyeye çıkarılamamışı dolayısıyle fiyatların 
yükseldiğini, arz - talebe uygun olarak ve fahiş 
fiyatlarla kamyon, kamyonet satıldığını ifadeden 
sonra kendilerine; «Yeteri miktarda üretmeni; 
için her türlü tedbiri almaya hazırız, yeteri mik
tarda üret emeç'iğiniz takdirde spekülâsyon yap 
tırtmayacağı; icabında fazla talebi karşı!ayama 
yan miktar kadar ithal edeceğiz.» demektir. 

Burada Sayın Varışlı'mn da bir mütalâasına 
değinmek istiyorum. Sayın Bekata ve diğer bir 
başka arkadaşımız; zannediyorum Sayın Pırıltı 
arkadaşımız, «İthal edilsin» fikrini savundu, Sa
yın Varışlı da «İthal edilmesin, sanayie yazık 
olur. Gerek yerli traktör sanayiine, gerek yerli 
kamyon sanayiine yazık olur.» fikrini savundu. 

Aslında her iki arkadaşımızın mütalâalarını 
dinlemiş olan muhterem senatörler, arkadaşları
mızın birbirlerinin ne söylediğini, ne yazdığını 
veya ne söyleyeceğini bilmeden, birbirlerine ce
vap vermiş olduklarını da görmüş oldular. Şim
di burada bizim Sanayi Bakanlığı olarak tutumu
muz', evvelemirde memlekette bu sanayii güçlen
dirmek ve yerli parça kullanma nispetini artır-
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mak; gerek traktörü, gerek kamyon, kamyoneti 
ve otomobili yerli olarak yapmaktadır. Sayın Be
kata'nm söylediği gibi, yerli oranları öyle kü
çümsenecek miktarlarda da değildir. Bu, sadece 
montaj sanayii olmaktan durumundan da ha
len çıkmıştır; söylediğine uygun düşmemektedir. 
1972 yılında, meselâ otobüste yerli parça nis
peti % 75, kamyonda yerli parça nispeti % 57,5, 
traktörde % 55, otomobilde % 67,70. 1973'te 
de % 75 olarak otobüste aynen kalıyor. Komyon-
da % 57,5, traktörde % 55 olarak kalıyor; oto
mobilde ise % 67,72 oluyor; 1974 yılında bu nis
petler daha da fazla artıyor. Demekki, bunların 
içerisinde küçümsenmeyecek miktarda yerli par
ça nispeti vardır. Kamyon, kamyonet sanayii ve 
otomotiv endüstrisine bugün «Montaj sanayiidir.» 
diye bakmak, o derece dorğu bir fikir olmaz. Kal-
clıki, hiç bir memlekette bu kabil sanayinin en 
küçük parçasından en büyük teferruatlı parçası
na kadar bir tek fabrikada imal edildiği de pek 
öyle görülen bir şey değildir. Mutlaka bir par
sası kalıyor. 

Şimdi, Türkiye'd'e bu sanayi öyle bir duru
ma gelmiştir ki, yerli parça kullanma nispeti ba
kımından arttık- dişli kutusu sanayiini, motor sa
nayiini kurmadıkça bu yerli parça nispetini da
ha fazla çoğaltma imkânları fevkalâde daralmış 
bulunmaktadır. Ayrıca, montaj sanayiinde ve 
montajla ilgili diğer yan sanayilerde 25 000 iş
çinin halen çalışmakta olduğunu da hesaba kat
mak lâzımdır. «Bu sanayi montaj sanayiidir, am
balaj sanayiidir.» derken, bunları da hesaba kat
mak ve ona göre beyanda bulunmak daha doğru 
oluı*. 

Sayın B'ekata, «Otomobillerde amortismanla 
birlikte 16 bin lira kâr oluyor ve amortisman, 
otomobil fiyatlarına biniyor» diye bir beyanda 
bulundular. Enteresan bir beyan olduğu için bu 
husustaki fikirlerimizi ve cevaplarımızı arz et
mek istiyoruz. Bir Anaidol otomobilin'deki .mali
yeti arz ediyorum : 

Dört kapılı bir AnadöPda ithal parça maliye
ti 14 633 lira, yerli parça maliyeti 17 693 lira, 
montaj işçiliği 482, işletme ve amortisman 700, 
genel finansman 854, umumî idare masrafı 813, 
reklâm masrafları 150, Otosan kârı 1075, %25 
gider vergisi 9 100, ana ve tali bayi kârı 4 500; 
total ısatış değeri 50 bin lira, Burada amortis
man ve kâr 7 574 lira. Murat otomobilinde de 
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rakamları detayı ile arz etmiyorum, 'bu rakam- I 
lar burada mevcut, 11 900 lira. 

Burada amortismanlarla ilgili olarak söyle
necek şey şudur : Vergi Usul Kanunu, mülkel- I 
leflere kendi işleriyle ilgili olarak ne nispette 
amortisman ayrılacağını tayin etmiştir. «Vergi 
Usul Kanununa göre ayrılmakta olan amortis
manlar burada kâr ile birleştirilerek, fiyatı pa-
halılaştırılıyor.» tarzındaki bir mütalâaya veri- I 
leeek cevap şu : İlgili Usul Kanununda amor
tismanla ilgili değişiklikler yapılırsa, ayrılan 
amortisman nispetleri ide düşer. 

«Hariçten gelen otomobillerden % 150 güm- I 
rük almıyor, binaenaleyh, bu içerideki otomobil I 
sanayi haksız olarak himaye ediliyor» tarzın- I 
da bir fikir dermayan etmiş gibi bir zehaba ka- I 
tıldım. Belki arkadaşım böyle dememiştir, eğer 
böyle ise, şunu 'arz etmek istiyorum iki, hariç
ten gelen otomobili erden % 150 nispetimi eki 
gümrük alınması vakıası, yerli otomobil sana
yii kurulmadan önce de bir vakıa olarak mev- I 
cut idi. Dernekki, o sanayi kurulsun da, % 150 
gümrükle himaye edilsin diye bu alınmıyor, baş
ka 'sebeplere dayanıyor idi. I 

Sayın Bekata arkadaşiımız, kamyon, Ikamyo-
net ve Otobüs fiyatlarının çok pahalı olduğunu I 
söylerken, bir milyon liraya otobüs satıldığını 
da burada ifade ettiler. Bu gördüğünüz fatura
lar Mercedes otobüsü satan firmanın faturala
rıdır. Bakanlığımız tarafından kontrol edilmek I 
maiksadıyle Bakanlığa eelb edilmiştir. Bu fatu- I 
ralara baJktığımız zaman, 530 bin lira civarında I 
bu otobüslerin satıldığı görülmektedir. I 

Bu da ayrı bir firmanın faturalarıdır; bun- I 
lan da kontrol 'etmek: için Sanayi Bakanlığına I 
eelbetmiş bulunuyoruz. Vaktinizi almak için oto
büsün maliyeti içerisinde neler olduğunu zilk- I 
retmiyorum. I 

ıSayın Mehmet Pırıltı arkadaşımız, pahalı I 
'kredilerden bahsetti. Kendisiyle aynı fikirde- I 
yim.. Müteaddit defa beyan ettim; sanayie dü- I 
şük faizli ikredi vermelk lâzımdır. Yüksek mali- I 
yetlerle sanayileşmek mümlkün deşildir. Düşük I 
faizli bir kredi sistemi getirilmesine Hükümet I 
çalışıyor. I 

Arkadaşımız, «Akideniz Gübre Sanayii 1972' 
de üretime başlayacak denildi, halbuki bugüne I 
ıkadar başlamadı» diye bir mütalâada bulundu. I 
Bu mütalâasını tashih etmek istiyorum. [ 
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Kalsiyum amonyum nitrat 1972 yılında fab
rika tarafından 238 497 ton olarak üretilmiş
tir. Bunun 172 bin tonu satılmıştır, halen 45 524 
ton ıstok vardır. Diamonyum fosfat kısmı ise, 
9 . 12 . 1972 tarihinde işletmeye açılmıştır; % 50 
'kapasiteyle çalışmaktadır ve Aralık 1972 sonu 
itibariyle 2 560 ton 'diamonyum fosfat gübresi 
de üretilmiştir. 

Gübre fiyatlarının pahalı olduğunu sayın 
Pırıltı ankadaşırmz söylediler. Amonyum sülfa
tın maliyet fiyatı ton itibariyle 917 lira 31 <ku-
ruş, satış fiyatı 640 lira; fark 277, 31. Amonyum 
nitratın 1085 liradır ton maliyeti, satış fiyatı 
750 lira. 

Diğer rakamları okumuyorum, onlarda da 
aynı hal mevcuttur. Gübre pahalıya mal edil
diği halde Devlet bunu, «Ucuza satılsın, çiftçi
nin eline ucuz gübre geçsin» diye daha ucuza 
satmakta ve gübre fabrikaları bu yüzden za
rar etmektedir. Demek ki, arkadaşımızn «Ucuz 
gübre verilsin» tarzındaki dileği, zaten nazarı 
itibara alınmıştır; ama gübre fiyatları daha da 
ucuzlatılsın diyor ise, bu bir imkân meselesidir. 

Arkadaşımız, sanayide ulaşım yolları soru
nuna değindi; «Turizm Bakanlığı, turizm te
sisleri kurulan yerlerde yol için kendi bütçesi
ne tahsisat koyuyor, Sanayi Baikanlığı da böyle 
yapmalıdır» tarzında bir mütalâada bulundu. 
Alüminyum tesislerini misal olarak gösterdi ve 
başka misâller de zikretti. 

Burada, bizim kanaatimizce arkadaşımız bir 
önemli soruna işaret etmiş oldu. -Sanayi Ba
kanlığı; Türkiye'de sanayileşme ikesin tercihi 
yapıldıktan sonra, sanayileşme sorununa TDU 
derece ağırlık tanındıktan sonra, elbette ki bu
na göre organize edilmeli ve bâzı selâhiyetlerle 
mücehhez olmalıdır. Onun için'Sanayi Bakanlı
ğını yeniden reorganize etme lüzumu Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında (kaydedilmiştir. 
Sanayi Bakanlığı yeniden reorganize edilirken, 
sanayide kredi sonunu takip edecek yetkilerle 
mücehhez olmalı, sanayide enerji sorunu, ener
ji ikmalini takip edecek yetkilerle mücehhez 
olmalı, sanayide üretimi azaltan sebepler neler
dir, bunlar üzerinde durtmaik vazifesiyle ıgörev-
lendirilmiş olmalı ve bu arada ulaşım mesele
siyle de Sanayi Bakanlığı selâhiyetli kılınmalı
dır. 
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Arkadaşımız, tahmin ediyorum traktörlerle F 
kamyon ve kamyoneıtten de bahsetti, traktörle
rin ithal ©dilmesini önerdi. 

Evvelemirde memlekette talebi (karşılaya
cak 'miktarda traktör üretilmesi mahduttur. 
Sanayi Bakanlığında yapılan toplantıda üretim 
ve tüketim rakamları karşılaştırılmıştır, arz ve 
talep karşılaştırılmıştır ve traktör üreten firma
lara üıer ay ne kadar traktör üretebilecekleri 
tespit edilerek bildirilmiştir. 1973 yılı içerisinde 
40 bin traiktör üretilmesi plânlanmıştır. Eğer 
yatırım, üretim programlarına 'göre eksik ka
lırsa, her ay 'eksik kalan miktar kadar traiktör 
itlhal etme yoluna 'gidilecektir. Sanayi Bakanlığı 
olarak, millî kuruluşlar olan ve şimdiye kadar 
da kurulsun diye teşvik edilmiş bulunan trak
tör sanayii 'elbette ki, zarar görmesin arzusunu 
taşıyoruz; ama traktör sanayii zarar ^görmesin 
diye vatandaşlarımızın da yüksek fiyatlarla 
traktör almalarına göz yummak da mümkün de
ğildir. Bu s'eıbeple, bu konuyu ele. almış bulunu
yoruz. Bunu 1973 yılma doğru, salim ibir şekilde 
yürütebileceğimiz ümidini taşıyorumı. 

Sayın Varışlı arkadaşımla, özel sektör konu
sundaki mütalâalarında ve Bakanlığımızın reor-
ganizasyonu yolundaki temennilerinde ıberaibe-
ıriım. İskenderun Demir - Çelik tesisleri hakkın
daki sözleriyle de kısmen aynı fikirdeyim. 
Yalnız, İskenderun Demir - Çelik tesislerini ora
ya gidip tetkiklerde bulunmuş olan arkadaşları
mız bilirler, normal şekilde yürüdüğünü ve ha
len büyük 'bir gecikme 'olmadığı; ancak aylarla 
ölçülebilen bir gecikme olduğu, binaenaleyh 
Karabük Demir Çelik fabrikalarının bir müesse
se müdürlüğü tarzında, gerekli tedbirler alın
dığı takdirde pekâlâ başarılıp, zamanında sonu
ca kavuşturulabileceği de anlaşılmaktadır. Bu
nu burada ifade etmekle yetiniyorum. 

Arkadaşımız, «Küçük sanayie önem veril
sin» dedi. Burada kendisiyle aynı fikirdeyiz. 
Küçük sanayii, tamirat sanayii safhasından ima
lât sanayii safhasına geçirmek lâzımdır. İmalât 
sanayii safhasından da seri imalât safhasına ge
çirmek lâzımdır. Küçük sanayi olmaksızın bü
yük sanayii düşünmek mümkün değildir. Ba
kanlığımız, küçük sanayie gerekli önemi verme
ye çalışmaktadır. 

Arkadaşımız, «,'Sanayie kredi müsait vâde
lerle temin edilmelidir» tarzında mütalâalarını 

lütfettiler. Ben de kendisiyle aynı fikirdeyim. 
Sanayie düşük faizli ve müsait vadeli kredi sis
temi uygulanmalıdır. 

Şevket Akyürek arkadaşımızın sorularına 
yazılı cevap arz edeceğim. 

Sayın Hazerdağlı arkadaşımız, kalite feont-
rolundan, standart ve norm tespitinden bah
settiler. 

Kendilerinin söyledikleri 6973 sayılı Kanun
dan sonra Standartlar Enstitüsü ile ilgili bir ka
nun 'çıkmıştır; standartların tespiti o enstitüye 
verilmiştir. Hali hazırdaki mevzuat yetersizdir 
maalesef. Elimde bir cetvel var; standart ve ka
lite kontrolü için 2695 .adet kontrol yapılmıştır; 
'bunlardan 2439 adedi uygun görülmüştür, 79 
adedi taıhlildeclir, 175 adedi de mahkemededir. 
Sonuçlanan davalar vardır. Sonuçlanan dava
larda meselâ, 20 lira para cezasına mıehkûm 
olan vardır, 10 lira para cezasına mahkûm olan 
vardır. İşte Bakanlığımızın kalite kontrolünde
ki yetkis de netice itibariyle böyle sonuçlara 
müncer olmaktadır. Kalite kontrolü işinin yeni
den ele alınması lâzım -gelir. Müteaddit defa be
yan ettim, burada bir defa daha arz etmek isti
yorum. Sanayi Bakanlığını, artık işletmeler ba
kanlığı tarzında düşünmek mümkün değildir. 
Sanayi Bakanlığını, Türkiye, nin sanayi konu
sunda, bu konunun önemi ile mütenasip olarak 
gerekli yetkilerle tezhiz etmek icab etmektedir. 
(«Kanun getiriniz» sesleri) 

Teşkilât Kanunu hazırlanıyor, ilgili vekâ
letlerin mütalâasını aldıktan sonra da Meclis
lere sunabileceğimiz ümidini taşıyorumı. 

«Fiyat kontrol dairesi kurulsun» dedi arka
daşımız. Bu daireyi kurmakla meşgulüz. 

Arkadaşımızın reform konusundaki sözleri
ne teşekkür ederim.. 

Lûtfi Bilgen arkadaşımız, Akdeniz Gübre 
Fabrikasının inşaatı ile ilgili devirlerdeki mua
melelere sözü getirdi. Daha önce burada konu
şulmuştu. Arkadaşımız her halde o konuşmadan 

i sonra, «Siz o sözleri söyledikten sonra ne oldu; 
onu öğrenmek istiyorum.» tarzında burada o 
sözleri söylemiş bulunuyorlardır. Tabiî arkada
şımızın, «Rüşvet verilmedikçe fabrikalardan 
bir şey almak mümkün değildir.» tarzındaki 
mütalâalarına iştirak etmem mümkün değildir. 
Elbetteki bâzı vakıalar her zaman oluyor, bun
lar tetkik ve tahkike tabi tutuluyor. Ama bunu 

I genelleştirmekte hakikat yoktur. 
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Arkadaşımızın, Akdeniz Gübre Fabrikası ile 
ilgili olarak bana sorduğu sual; «Azot Sanayii 
buna hâkim olamıyor mu? Her muamelesine hâ
kimdi de, bu muameleye mi hâkim olmadı?» tar
zındaki bir sualdir. 

Azot Fabrikası, evvelce de arz ettiğim gibi, 
% 40 hisseye sahiptir. Ticaret Kanunu hüküm
lerine uygun olarak kurulmuş olan bir şirkette 
biliniyor ki, genel kurulda oyların ekseriyeti 
hangi istikamette karar alırsa, diğer ortak da 
ona uymak durumundadır. Arkadaşımızın da 
burada lütfedip okudukları cevabında; konu
nun Maliye Vekâletine intikal ettirildiğini Baş-
hukuk Müşavirliği tarafından bu konunun ince
lenmesinin istendiğini arz etmiştim. Halen iş bu 
safhadadır; Maliye Bakanlığından henüz cevap 
almadık. Muhakemat Genel Müdürlüğünde bu 
konu tetkik ediliyor. Cevabın bu kadar uzamış 
olması da, ciddî bir hukukî problemin mevcudol-
duğunu göstermektedir. 

Sayın Kmaytürk arkadaşımızın, «Küçük sa
nayici esnaf defter tutmamalıdır» tarzındaki 
mütalâasına ve «Sanayi Bakanlığı bu hususta ne 
düşünüyor ve bu sorunu çözebilir mi?» tarzın
daki sorusuna gelince : 

Benim malûmatım dâhilinde olan husus şu
dur ; halen Maliye Bakanlığında Vergi Usul Ka
nununda yapılacak tadilât ile ilgili çalışmalar 
devam etmektedir. Huzurunuza bir tadil tasa
rısı geldiği zaman bu, orada konuşulacak bir 
mevzudur. 

Arkadaşımız, «Sanayii siteleri süratle ger
çekleştirilmelidir» dediler. Kendilerine katılıyo
rum. Sanayi Bakanlığı bu konuda elden geleni 
yapmaktadır ve yapmaya da kararlıdır. Haki
katen yapımı çeşitli sebeplerle uzamış sanayi si
teleri vardır. Meselâ, Diyarbakır'da bir sanayi 
sitesi vardır; ama temel inşaatı ve bâzılarının 
da çatı inşaatı yapılmış olup, binalar öylece yıl
lardan beri durmaktadır. Bu, hukukî bir ihti
lâf, mahkemede rüyet ediliyor ve hâkim kara
rını verinceye kadar da inşaat durmuş bulunu
yor. Bâzı kere arızî sebeplerle durabiliyor. Ama 
bu sebeplerin meydana gelmemesi için gerekli 
tedbirleri almaya çalışıyoruz. 

Arkadaşımızın, toprak reformu dolayısiyle 
ele geçecek paralar hakkındaki mütalâasına da 
iştirak ediyorum. Bunlara bir şey düşünmek lâ-
zımgelir. 

«Besi üreticisi menfaatleri, besicilerin men
faatleri nasıl korundu?» diye arkadaşımız sordu 
ve «bundan muradolan, Şeker Şirketinin yap
tırdığı besicilik midir?» dediler. 

Evet, Şeker Şirketinin yaptırdığı besicilik
tir. Şeker Şirketi 11 liradan mubayaa etmekte
dir. Bu, yüksek bir fiyattır, diğer fiyatlara na
zaran. Oradaki ibareden bu kasdedilmiştir. 

«Pancar sahaları artırılmalı mıdır? Pancar 
sahaları artırılamaz mı?» buyurdular. 

Bu, şüphesiz ki, fabrikaların kapasiteleriyle 
ilgili bir sorudur. Mevcut fabrikaların kapasite
lerini karşılayacak derecede ve miktarda, saha
da pancar ekilmektedir. Fabrikalar tevsiî edil
dikçe (ki, birçok fabrikalar tevsiî edilmiştir,) 
artırma imkânları oluyor. Yeni fabrikalar da 
kuruldukça artırma imkânları olacaktır. 

Sayın Ortaç arkadaşımız, Renault ve Murat 
arabalarında yerli parça kullanma nispeti üze
rinde konuştular. 

Muayyen bir nispete ulaşılması konusunda 
bir müddet tayin edilmiş idi. Bu müddetin Ara
lık ayında bitmesi gerekiyordu. Plânlama, 
Renault için bu müddeti Haziran 1973'e kadar 
uzatmıştır. Haziran 1973'te o matlup nispete 
ulaşması lâzımgeliyor. Murat için de; kendile
rinin de burada söyledikleri gibi, % 64-65 nis
petinde yerli parça kullanılıyor. Daha fazla kul
lanılması için de bir gayret içerisindedir; tole
rans hudutları içerisinde kalan bir nispettir. 

«112,5 milyon TL. tahsis yapılmıştır» dedi 
arkadaşımız. 

Bu, bütün otomotiv sanayii içindir. Sadece 
Murat ve Renault için değildir bu. 

Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu arkadaşımızla 
aynı fikirdeyim. Elbetteki, İktisadî Devlet Te
şekküllerinin vazifelerini lâyikiyle başarabil
meleri için, bu teşekküllerde ücret sisteminin, 
değerli mühendislerimizin bu teşekküllerde ba
rınabilecek seviyelerde olması lâzımgelir. 

Arkadaşımızın da ifade ettikleri gibi, genel 
bütçeli dairelerle, katma bütçeli daireler için yan 
ödeme sistemi getirilmiştir; yan ödemeleri veren 
bir kararname çıkarılmıştır. İktisadî Devlet Te
şekküllerinde de yan ödemelerin verilmesi için 
kararname çalışmaları son safhaya gelmiştir; 
önümüzdeki günlerde bu kararnamenin de çıka
cağını ümidediyorum. 
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Arkadaşımızın iç ve dış finansman konuları 
ve ileri teknoloji ile ilgili sözleri ile aynı fikir
deyim. Çevre sorunu ile ilgili sözleriyle de aynı 
fikirdeyim. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, müm
kün olduğu nispette sözlerimi kısa kesmeye ça
lışarak arzı eevabetmiş bulunuyorum. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeceğim, bir soru var. 

Sayın Bilgen, buyurunuz. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Üretilen gübrele

rin maliyeti ve satışı üzerinde durulurken, bun
lardan biri 900 liraya mal ediliyor, ondan sonra 
600 liraya satılıyor; bir diğeri de 1 000 liraya 
mal ediliyor 700 liraya satılıyor; 2/3 fiyatla sa
tılıyor. Bu, korkunç bir rakamdır. Bu fiyat 
farklarının önlenmesi için de devamlı olarak 
Hazineden kapatılması veya Devletin katkısı bu
lunan fabrikalarda maliyeti ucuzlatmak için ne 
gibi tedbirler düşünülüyor? Daha doğrusu bu 
fabrikaların inşaatında ve kontrolunda bâzı 
suiistimaller olmaktadır ve bu da maliyete tesir 
etmektedir. Bir fabrikanın insaasmda suiistimal
ler ortaya çıktığı zaman, o fabrikanın suiistimal 
yapan ilgilileri hakkında ne gibi hukukî tedbir
ler düşünülmektedir ve hukukî olarak ilk ted
bir ne zaman başlayacaktır? 

Bu sorumun yazılı olarak cevaplandırılması
nı rica ediyorum. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Sayın Başkan, bunu 
yazılı olarak da cevaplandırmak mümkün. Fa
kat şifahî olarak da bir şey söylemek istiyorum. 

Hiç bir hükümet, hiç bir devlet, fabrikaların 
inşaatında suiistimal olsun diye usullerini ona 
göre tertibetmez. Nitekim Türkiye'de birçok 
fabrika kurulmuştur, birçok inşaat yapılmıştır, 
sınaî tesis kurulmuştur. Ama burada «Suiisti
mal olmuştur» iddiası vardır. Bunun için de, 
daha önce de arz ettiğim gibi, gerekli tetkikler 
yapılmıştır ve ilgililerin mesul olmaları için ha
len de bunun peşi bırakılmış değildir, bırakıl
mamıştır. 

BAŞKAN — Sayın Gürsaytrak, sorunuzu so
runuz. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan, evvelâ teşekkür ederim. Benim ver
diğim rakamların yanlış olduğunu ifade ile söz-
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lerine başladılar. İlgili olarak bir düzeltmede 
bulunmak istiyorum. Ben imalât sanayiindeki 
gelişme hızından bahsetmedim. Kendilerinin dü
zelterek söyledikleri husus % 12,5 'hık gelişme 
hızı, imalât sanayiinin gelişme hızıdır. Halbuki 
benim söylediğim gelişme hızı, sanayi sektörü
nün gelişme hızına aittir. Kendileri bunu düzel
tirken diğer rakamlar hakkında ileri sürdükleri 
yanlışlığın da bu şekildeki bir yanlış anlamadan 
doğduğunu belirtmek istiyorum. 

Bu konuşmamın zabıtlara bu şekilde geçme
sini ve tekrar düzeltilmesi için bu açıklamayı 
yapıyorum ve bu şekilde düzeltilmesini rica edi
yorum. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME
SUT EREZ (Devamla) — Sayın Başkan, müsa
ade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ME

SUT EREZ (Devamla) — Sayın Gürsoytrak'm 
söylediği şekilde olmak üzere rakamı öyle tas
rih edeyim. Kendilerinin söyledikleri gibi, tüm 
sanayiindeki gelişme hızı 1972 yılında % 10,7 
değil % 11,9'dur ve bu arz ettiğim gibi, ikinci 
tahmine müstenittir; birinci tahmindeki hız 
% 10,7 idi. 

Yine Sayın Gürsoytrak'm bilgisini buna gö
re düzeltilmelerini rica ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ba
kan. 

Sayın Abdurrahman Kavak, buyurunuz. 
ABDURRAHMAN KAVAK (Siirt) — Sa

yın Başkan, değerli arkadaşlarım, Muhterem 
Bakan ve Bakanlığın güzide mensupları; 

Gecenin bu geç saatinde Sayın Bakandan 
sonra konuşmuş bulunuyorum. Bakanın ifade
lerini zevkle dinledik. İzahları bence inandırıcı, 
inşirah verici olmuştur, kendilerine teşekür ede
rim. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarımı da din
ledim, yapıcı, uyarıcı konuşmalarına gönülden 
katılırım. 

Sayın senatörler, Türk sanayii kısa bir za
manda hızlı bir gelişme göstermiştir. Bu, sevin
dirici ve iç açıcı bir olaydır. Bu bakımdan, hiz
metlerinden dolayı Sayın Bakanı ve Bakanlığın 
güzide mensuplarını, fiilen çalışanları ve Türk 
sanayicilerini şükranla anarım. 
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Sayın senatörler, gönül dilerdi ki, bu sanayi 
dağılımı dengeli bir surette bütün bölgelere da
ğılsın. Fakat bugün birçok bölgeler bu hasretin 
içindedir. Ezcümle, Doğu ve Güney - Doğunun 
bâzı illeri bu sanayilere kavuşmuş, diğer iller 
kavuşmakta, bir kısmında da hiç bulunmamak
tadır. Bu dengesizlik, haklı ve acı tenkitlere ce
vaz vermekte, diğer bir yönüyle haksız ve in
safsız sloganlara yer vermektedir. Bu dengesiz
liğin bir an evvel giderilmesi şayanı arzudur. 

Müsaade ve müsamahanıza sığınarak, Sayın 
Vekilden yazılı olmak suretiyle iki soru sormak 
isterim : 

1. Siirt'te bir tesisin kurulması programa 
alınmış mıdır? 

2. Siirt battaniyeciliği içte ve dışta rağbet 
görmüştür ve görmektedir. İhtiyaca cevap vere
miyor. İhtiyacı karşılayacak derecede bir sevi-. 
jeye getirilmesi için Bakanlığın görüşü nedir, 
bu hususta katkıları olacak mı? 

Bütçenin memlekete ve millete ve Bakanlı
ğa hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinizi say-
gıyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Kavak. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üze

rinde görüşmeler bitmiştir. Program bölümleri
ne geçiyoruz. 

Bölüım x 

B) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ : 

(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 7 897 040 
BAŞKAN — Kabul eednler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

102 Destek hizmetleri 42 182 950 
BAŞKAN — Kabul eednler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

111 Sanayii koruma ve geliştirme 114 149 100 
BAŞKAN — Kabul eednler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

112 Küçük sanatları koruma ve 
geliştirme 148 621 531 
BAŞKAN — Kabul eednler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

113 Sanayii teşvik, uygulama 6 005 295 
BAŞKAN — Kabul eednler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 20 246 926 
BAŞKAN — Kabul eednler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Genel toplam 339 102 842 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

6 Şubat 1973 Salı günü, yani bugün saat 
09,30'da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 00,05 

mum 
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Devle* İHava Meydanları îşlettnuesd Cteıuel Müdiürflüğü 1973 yılı 'Bütçe tamnu taıaansana vıedlıeaı 
oylanın sonucu : (S. Sayısı : 179) 

(Kabul edilmiştir) 
Üye sayısı 184 

Oy verenler 113 
Kabul edenler : JLjliH 

Reddedenler : Ü 
Çekinserler : Ü 

Oya katılîmyanlar : 68 
Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

TABİİ ÜYELEB 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
âami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 

M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

A D A I N Ü . 

M. Yılmaz Mete 
ADIYAMAN 

Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin ' 

AYDIN 
AK Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESÎB 
Nuri Demirel 

Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şereif Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Alta» 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Jürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa D eli veli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolal 
Sedat Çumrab 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

Hamdi Özer 
MANİSA 

Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaö'Z 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎNOP 
Nâzım înftbeyM 

srvAs 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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URFA 

Hasan Orai 

YOZGAT 

Sadık Artukınaç 

TABU ÜYELEE 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
ismet inönü 
Mehmet Özgüneş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (B.) 

AYDIN 
Halil G-orail 

BALIKESİR 
Cemalettin in kaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahin et Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN Ü YELE I; 

Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 

[Reddeden] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

[Çekinser] 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Fahri Korutürk 

[Oya katılmayanlar] 
BOLU 

Alâeddin Yılımaztürk 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürik 
BURSA 

Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
ihsan Topaloğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Halûk Berkol 

Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 

IZMlR 
Nazif Çağatay (I.) 
Mümin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Doğan Baruıtçuoğlu (I.) 
A. Orhan Süersan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üçok 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbaş 
Hayrı Dener 
Vahap Güvenç 
Mehmet Izmen (B.) 
Sabahattin özibek (B.) 
NaimTalû (B.) 
Halil Tunç 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urfa 1 

Yekûn 
- » • ^ > 9 - < » •<•• 
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Ankara Üniversitesi 1973 yıilı Bütçe kaimim tasarısına, vesilem (oylanın feKmıusu (S. Sayısı : 176) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
ismet inönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Y'lraaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KAEAHISAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Sal'ih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

Üyo sayısı 184 
Oy verenler 133 

Kabul edenLer : 131 
Reddedenler : Q 

Çekinserler : <J 
Oya katılmıyanlar 5J 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Akif Tekin 
AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
41i Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman AlihocagU 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

Orhan Kar 
KARS 

Y. Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Et em Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Ham di Özer 

MANİSA 
Ora] KaraosTTianoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

Haldun Menteşeoğlu 
MUŞ 

Isa Hisan Bingöl 
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NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSIN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 

-

TABU ÜYELER 
Skrem Aeuner 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Feüımd Alpaıslaaı (B.) 

AYDIN 
fskender Cenap Ege 
Halil Goraıl 

BALIKESİR 
Cemalettin Iıikaya 

Refet Rendeu 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Âbdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım Inebeylî 

SİVAS 
Âdil Altay 
Murettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

[Oya katılmayanlar'] 

Nejat Sarlıcalı 
BURSA 

Saffet Ural 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

Tekin Arıburun (Başkan) 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Nafiz Çağatay (I.) 
Necip Mirkelâmoğhı 

[Açık üy 

Eskişehir 
Sivas 
Urfa 

KARS 
S ımAta lay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
d.) 

MARAŞ 
Adnan Karakücük (B.) 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

'elikler] 

1 
1 
1 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN -
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet. Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestileî 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naim Talû (B.) 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 

Yekûn 

••+» ^>m<t 
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Ege üniversliitıesî 1973 yıih İButçıe Ikanunu tasarısına verile» oyların sonucu (S. ISayıısı: 180) 
(Kabul edilmiştir) 

Üye sayısı • 184 
Oy verenler : 127 

Kabul edenler : 131 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : d| 
Oya katılmıyanlar 54 

Açık üyelikler : 3 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
îsraet inönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O Kan 
Fahri Özdilek 
Sel â ha îtin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
31 Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
Oğlll' 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Man sur Ulusoy 
Mahmut Vural 
îsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

[Kabul 
AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Mehmet Güler 

BlLECtK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BlNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA" 
t. Sabri Çağlaya-ngil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Vahit Altarn 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergen eli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ / 
Salim Hazerdağlı 

edenler] 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deiiveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Aynm 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumrah 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğhı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İl yas Knra.öz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
fsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasa.ğun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 
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SAKARYA 
Osman Salih oğlu 

SAMSUN 
H. Enver Igıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlıı 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım Inebeyli 

TABU ÜYELER 
ftkrem Aeuner 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M- Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekats 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Feıhmi Alpaslan (B.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemal ettin tnkaya 
^ejat Sarlıcalı 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 

Hayri Muimcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 

Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Oya kahlımyanlar] 
BURSA 

Saffet Ural 
DENIZLI 

Hüseyin Atmaca. 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
thsan Topal oğlu 

IÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gün doğan 

IZMIR 
Nazil Çağatay (I.) 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
SrrıAtalay (Bşk.V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Fiil mi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
| Zihni Betil 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urfa 1 

Yekûn 3 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpa,n 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğhı 
ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Mehmet tzmen (B.) 
Sabahattin özıbek (B.) 
Naim Talû (B.) 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 

» © - « 
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fetamlbul thiivıensltesi 1973 yılı Bültoe kanunu tasarısına verilen iaçıik oyların sonucu (S. S. 181) 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler • 133; 

Kabul edenler : 0J3J 
Eeddedenler : O 

Çekinserler : O 
Oya katılmıyanlar : 50 

Açık üyelikler : . 3 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Üzkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğiu 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeretn 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Manşur Ulusoy 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

[Kabul 
AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENÎZLÎ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Ilazerdağlı 

edenler] 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

Ahmet Nusret Tuna 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıeı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tun akan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas Karaöz < 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Ata sağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
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ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Meedi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Kkronı A fim er 

Mehmet öz gün eş 

ADANA 
M. Nuri ÂdemoğKı 
Mukadder Öztokin (B.) 
Mehmet Ünaldı 

(Bşk.V.) 

AFYON KARAHlSAR 
Ahmet Karayiğit 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (B.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

SÎIRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Aitııntas 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
İh m et Demir Yüce 

[Oya katıhmy anlar] 
BALIKESİR 

Cem alettin tnkaya 
BURSA 

Saffet üral 

DENlZLÎ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

Tekin Arı burun 
(Başkan) 

İZMİR 
Nazif Çağatay (İ.) 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk.V.) 
Mehmet Ilazer 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet ismen 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Doğan Baruteuoğlu 
(D 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urfa 1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Fahri Korutürk 
Sabahaddin Özbek 
Tayfur Sökmen 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
^ Lûtfi Hocaoğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Nihat Erim I 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen (B.) 
Naim Talû (B.) 
Halil Tunç 
Bahriye Üç ok 

Yekûn 
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İsteınltoul Telknik tfaSversliteısd 1973 yılı Bütçe kanımu Itaısansma 'veriflıeaı öyiarm isomıcu 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emarmllah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
İsmet İnönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Kilc-ük 
Sezai O'kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M Yılmaz Mete 

ADTYAMAN 
Mehmet S im Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Marısur Ulusoy 
Mahmut Vural 
tsmail Yetiş 

(S. Sayısı : 182) 

Üye sayısı 184 
Oy verenler : 118 

Kabul edenlıer 118 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar 63 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

(Kabul edilmiştir.) 

ANTALYA 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
\~ejat Sari ıcali 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BIXGÖL 
\. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
t. Sabrı Çaelnyangi! 
Şeref Kayalar 
Cahit. Ortaç 

ÇANAKKALE 
Vahit AKan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

Salim Hazerdağlı 
ERZİNCAN 

Fehmi Baysoy 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatun oğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutla** 

GÜMÜŞANE 
\bbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveîi 

İSPARTA 
Mustafa Oüleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğîu 
Rifat Öztürkçine 

ÎZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Krvr 

KARS 
Y. Ziya Avrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dıkeçligili 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
t. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmantoğlu 
A. Orhan Süersaıı 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
11 yas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasagun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
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SAMSUN 
H Enver [şıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SÎIRT 
Abdurrahman Kavak 

SlNOP 
Nâzım înebeyli 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mehmet Öz güneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder öztekin (B.) 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVTN 
Fehmi Alpaslan (B.) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Ceınalettin înkaya 

BURSA 
Saffet Ura' 

ÇORUM 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaea 

SÎYAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Za loğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt. 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

[Oya Katılmayanlar'] 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan T opal oğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mehrur«j Aksoley 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay (I.) 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
S im Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KTRŞEHlR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 
Lütf i Takoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğkı (İ.) 

MAUAS 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Zihni Betil 

CUMHURBAŞKANIN 

CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Fethi Çelikbaş 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hoeaoğiu 

TUNCELİ 
Arslan Bora. 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Nihat Erim 
Vehap Güvenç 
Mehmet tzmen (B.) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naim Talû (B.) 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urfa 1 

Yekûn 
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iktlDsadî ve 'Ticarî İlimler Akad'emlülıesri 1973 yılı Bütçe kamının rtasıamsınıa verilen açık oyların 
sonuçları. (S. iSayısı : 183) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİİ ÜYELER 
Re^at Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vöhbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
ismet İnönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezaj Olkan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Kar ay i git 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 112 

Kabul edenler : 111 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : t 
Oya katılmıyanlar : 69 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Akif Tekin 
AYDİN 

Ali Celâlettin Coşkun 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alilıocagil 
Edip Somunoğlu 

BİNGÖL 1 GÜMÜŞANE 
A. Hikmet Yurtsever ; Abbas Oilâra 

BİTLİS HAKKÂRİ 
Orhan Kürümoğlu ; Necip Seyhan 

BOLU j HATAY 
Turgut Yaşar Gülex j Mustafa Deliveli 
Alâeddin Yılmaztürk İSPARTA 

BF^DT 1 ' Miisrara Cnilcüyii 
Ö. Faruk Kimiyi ü<-l< ' T ^ E L 

r.fıt+'i Bilo-pn 
BURSA :: „ r t. Sabri Çağlayangil 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

jai ıp ozdolay 
İSTANBUL 

Şevket, A kyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

ÎZMIK 
Mustafa Bozuklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkau 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varisli 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Haradi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosnıanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Buyur 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
tlyas KaraÖz 

Haldun Menteşeoğlu 
RİZE 

0. Mecdi Agun 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeei 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Ahdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 
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SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TEKIRDAÖ 
Hayri Mumeuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Aituntaş 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

A UT VİN 
Fethini Alpaslan (B.) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 

BURSA 
Saffet Ural 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DÎYARDAKTR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 

Hasan O rai 

YOZGAT 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEIt 

Cihat Alpan 

[ÇekinserlerJ 

İZMİR 
Beliğ Beler 

[Oya katılmıyanlar] 
ERZURUM 

Sakıp Hatunoğlu 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuza.] 
GAZİANTEP 

İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topal oğlu 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Fikret Gündoğar> 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay (I.) 
Necip Mirkeiâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Ha zer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen» 

MANİSA 
Doğan Baruıtçuoğlu (1.) 

MARAŞ 
Adnan Karaküeük (B.) 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
Hüseyin Avni Göktür!; 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 
Urfa 1 

Yekûn 3 

Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 

SİVAS 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Zihni Betü 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artulkmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURB A ŞKA NIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğlu 
Nihat Erim 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahaddin Özbek (B.) 
Naim Talû (B.) 
Halil Tunç 
Bahriye Uçak 
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Hacettepe Üniversitesi 1973 yılı Bütçe kammu tasarısına verüülen loylann ISOÎMLCTI (S. Sayısı : 177) 

(Kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 118 

Kabul edenler : İlli 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : % 
Oya katıl mıyanlar . 63 

Açık üyelikler : 3 

TABİİ ÜYE 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
ismıet İnönü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükra^ Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
tsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

[Kabul 
AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BÎTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Narif Ergeueli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

edenler] 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza1 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Ab bas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salih oğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğhı 
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SîlRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 

TABİÎ ÜYELEK 
Ekrem Acuner 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk.V.) 

ANKARA 
Hı fzı Oğuz Bokata 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan (B.) 

AYDIfl 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Cemalettin înkaya 

BURSA 
Saffet Uraı 

ÇORUM 
Safa Yaleuk 

BENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğiu 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

[Çeki' 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

nser] 
IZMlR 

Beliğ Beler 

[Oya Katıhnayanlar] 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
\zmj Erdoğan 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

IÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Tekin Arıburun 

/T"> 1 \ 
(Başkan) 
Fikret Giindoğan 
Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Nazif Çağatay (I.) 
Necip Mirkelâmoğlu 
(I. Â.) 

KARS 
Sırrı Aıtalay (Bşk.V.) 
Mehmet Hazer 

[Açık Üı 

Eskişehir 
Sivas 
Urla 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu ' 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
(i.) 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük (B.) 
Hilmi Soydan 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

Cİ A T7~ A T 1 V A 
SAKARYA 

Mustafa Tığlı 
TEKİRDAĞ 

Cemal Tarlan 
TOKAT 

Zihni Bctil 

/ elikler] 

1 
1 
1 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 
Özer Derbil 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoglu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UŞAK 
Mehmet Faik At avurt 

• VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Selâhattin Babüroğlu 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Vehap Güvenç 
Mehmet iz men (B.) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naim Talû (B.) 
Halil Tunç 
Bahriye Üç ok 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

27 NC1 BİRLEŞİM 

5 . 2 . 1 9 7 3 Pazartesi 

S&aft : 9,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

n 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/734); Cumhuriyet Senatosu (1/124) (S. Sa
yısı : 167) (Dağıtma tarihi r 27 . 1 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


