
DÖNEM : 2 C l L T : 2 5 T O P L A N T I : 3 

MİLLET MECLİSİ 
( 

TUTANAK DERGİSİ 

47 nci Birleşim 

21 . 2 .1968 Çarşamba 

İçindekiler 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 5.% 

2. — GELEN KÂĞITLAR ö:î7 
3. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 537 
1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/427; Cum
huriyet Senatosu 1/874) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 635; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1045) 537 

A — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 537:561 

2. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/428; Cum
huriyet Senatosu 1/852) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 638; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1046) 537,560:566,670:673 

3. — Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 

Sayfa 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/433; Cumhuri
yet Senatosu 1/848) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 639; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1052) 538,566:569,674:677 

4. — İstanbul Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/436; 
Cumhuriyet Senatosu 1/855) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 641; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1054) 538,569:574,678:681 

5. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişik-

I lige dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
ı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra

poru (Millet Meclisi 1/437; Cumhuriyet 
' Senatosu 1/847) (Millet Meclisi S. Sayısı: 
I 642; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1055) 538, 
I 575:579,682:685 



M. Meclisi B : 47 21 . 2 . 1968 O : 1 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi 1/434; 
Cumhuriyet Senatosu 1/846) (Millet Mec
lisi S. Sayısı : 640; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1047) 538,579:581,686:689 

B — Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi 581:617 
C — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan

lığı Bütçesi 618:655 

7. — Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt-

Birinci Oturum 
Önceki Birleşimde cereyan eden olaylar hak

kında gruplar ve Hükümet adına konuşmalar 
yapılarak duyulan üzüntüler ve alınması gerekli 
tedbirler belirtildi. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

İkinci Oturum 
Maliye Komisyonu Başkanlığının, Trabzon 

Milletvekili Ahmet Şener ve 9 arkadaşının 
«Türkiye Çay işletmeleri Kurumu kanunu tek
lifi» nin havale edilmiş olduğu Ticaret, Maliye, 
Tarım ve Plân komisyonlarından seçilecek 4 er 
üyeden kurulu bir Geçici Komisyonda görüşül
mesine karar verildiğine ve, 

Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın 5434 
sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun değişik 
89 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifinin, aynı kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifini 
görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona ha
valesine dair tezkereleri kabul olundu. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı tekrar 
açık oya sunuldu ve oyların ayırımı sonunda ka
nunlaştığı bildirildi. 

çe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/431; Cumhuriyet Senatosu 1/863) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 643) (Cumhuri
yet Senatosu S, Sayısı : 1050) 665:667,691:693 
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İçişleri Bakanlığı, 
Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri ka

bul olunchn. 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir süre 

görüşüldü. 

Saat 21,00 de toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

Üçüncü Oturum 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
Millî Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler büt

çeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

21 . 2 . 1968 Çarşamba günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere Birleşime aynı gün 02,15 te 
son verildi. 

Başkan Başkan 
Başkanvekili Başkanvekili 
İsmail Arar Atıf Şohoğlu 

Kâtip Kâtip 
Tunceli Tokat 

Kenan Aral Bedrettin Karaerkek 
Kâtip 
Sivas 

Terfik Kor alt an 
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TASARI 
1. — Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Ka

nunu tasansı (1/480) (Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına) 

TEKLİF 
2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi ll-
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

yas Karaöz ve 12 arkadaşının 23 Ocak 1968 ta
rihli ve 991 sayılı Kanunun geçici 6 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/661) (Maliye, Çalışma, Ulaştırma ve Plân 
komisyonlarına) 

ı>m<i 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Fcrruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 47 nci Birle
şimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz yoktur, saat 11.00 de topla

nılmak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 10,02 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 11,00 

BAŞKAN — Ferruh Bozbeyli 
KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Konya), Fuat Avcı (Denizli) 

BAŞKAN — 47 nci Birleşime İkinci Oturumla devam ediyoruz. 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) (Millet Mec-

3. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

A — MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANLIĞI : 
2. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe ka

nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/428; Cumhuriyet Senatosu 1/852) (Millet 

lisi S. Sayısı: 635; Cumhuriyet Senatosu S. Sa
yısı : 1045) 

Meclîsi S. Sayısı: 638; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı: 1046) 
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3. — Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/433; Cumhuriyet Senatosu 1/848) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 639; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı: 1052) 

4. — Hacattepe Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları, tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/434; Cumhuriyet Senatosu 1/846) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 610; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1047) 

5. — İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri. (Millet 
Meclisi 1/436; Cumhuriyet Senatosu 1/855) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 641; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1054) 

6. — İstanbul Teknik, Üniversitesi 1968 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1968 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/437; Cumhuriyet Senatosu 1/847) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 642; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 1055) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde görüşmelere kaldığımız yerden devam 
ediyorum. 

Söz Millî Eğitim Bakanınmdır. Buyurunuz 
Sayın Bakan, 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Edirne) — Pek muhterem milletvekileri, ko
nuşmamın birinci kısmında millî eğitimimizin 
ilkelerinden, millî eğitim politikamızdan,, yatı
rımlarımızdan, yaptıklarımızdan, yapmak istedik
lerimizden bahsedeceğim. İkinci kısımda, umu
miyetle sözcülerin temas ettikleri ve aktüel olan 
bâzı konuları yüksek huzurlarınızda arz edece
ğim. Ondan sonra da Grup sözcülerinin konuş
malarını cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir ricam var. Bu
gün Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinden sonra 
üç Bakanlığa ait bütçe de görüşülecektir. Gecik
miş olmamızı da nazarı itibara alarak, progra
mın tatbiki yönünden, mümkün mertebe konuş

malarınızı hülâsa etmenis ricasında bulunaca
ğım. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Hayhay Sayın Balkanım. Mevzu
un elverdiği ölçüler dâhilinde konuşmalarımı kı
sa arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem milletvekilleri; 
Anayasamıza, Hükümet programımıza ve 

Devlet Kalkınma Plânına göre millî eğitim poli
tikamızın esasları şunlardır : 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Cumhu
riyet, demokrasi ve Atatürk devrimi ilkelerine 
göre yetiştirmek, 

Türk Milletinin bütün fertlerini, sevinçte, ta
sada ve kaderde bölünmez bir bütün halinde 
Türklük millî şuuru etrafında toplamak, 

Türk Milletinin millî, ahlâki ve insani üs
tün değerlerini geliştirmek, 

Milletimizi ilim, teknik, güzel sanatlar ve eko
nomi bakımından çağdaş medeniyetin yapıcı, ya
ratıcı ve seçkin bir ortağı haline getirmek, 

Türk yurdunun tarih ve kültür mirasını ve 
mânevi varlıklarını korunak ve değerlendirmek, 

Memleketimizin ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınması için gereken sayı ve vasıfta insan 
gücünü hasırlamak; 

Türk gençlerinin, genel ve meslekî öğretimde 
gerçek bir oriyantasyon düzeni içinde ilgi, is
tidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yetişmelerini sağ
lamak, bu maksatla, her okuldan daha üst bir 
öğrenime normal geçişleri mümkün kılmak; böy
lece eğitim sistemimize müstakar, ahenkli ve mu
vazeneli bir bütünlük kazandırmak; 

Hürriyet rejiminin ve demokratik düşenin te
melini besliyen bir kaynak olduğu kadar, mem
leket kalkınmasının da en güçlü vasıtası olan 
millî eğitim hizmetlerini bütün yurt sathına den
geli bir şekilde yayarak bölgeler arası fırsat 
eşitliğini gerçekleştirmek, 

Bütün yurt çocuklarını gerekli bilgi, alışkan
lık ve becerilerle teçhiz edip, eğitim kademeleriy-
le çalışma hayatı arasında sıkı ilişkiler kurarak, 
modern teknik ve sanayiin meydana getirdiği 
gelişmelere intibak edebilmelerini, kabiliyetlerini 
geliştirmek suretiyle daha mutlu bir hayat sevi
yesine ulaşmalarını sağlamaktır. 

Büyük bir memnuniyetle ifade etmek gerekir 
ki, yurdumuzda okuma isteği her gün biraz daha 
artmaktadır. Yatırımlarımız, yurdun ihtiyaçla
rına göre ve en çok duyulan ihtiyaca öncelik ta-
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myacal: şekilde programlara bağlanmıştır. Nü
fus ve çeşitli faktörlere göre illerin eğitim du
rumları tesbit edilmiştir, israfı önlemek, imkân
ları âzami derecede değerlendirmek amaciyle 
«okulların açılma esasları Yönetmeliği» çıkarıl
mıştır. 

Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlamak 
gayemizdir. Bu maksatla eğitim ve öğretim ku
rumlarını yurdun her köşesine dengeli olarak 
yaymaktayız. Ayrıca kredi, burs ve yatılılık sis
temiyle ekonomik gücü yetersiz fakat kabiliyet
li gençlerin öğrenim imkânına kavuşmasına 
önem vermekteyiz. Yetiştirme yurtlarındaki ço
cuklarla beraber-86 000 olan yatılı ve burslu öğ
renci sayısı 2 nci Beş Yıllık Plân sonunda 
170 000 e yükselecektir. Yüksek öğretim genç
liğinin öğrenimlerini kolaylaştırmayı vazife sa
yıyoruz. Bu sebeple Yurtlar ve Krediler Kuru
munun yatak kapasitesi 11 000 e ve yıllık kredi 
adedi 6 000 küsura yükseltilmiştir. 

Temel eğitim, okul öncesi eğitimi ve ilköğre
timi içine almaktadır. Kişilerin, çevrelerini ta-
nıyabilmeleri, yaşadıkları toplumun sorunlarını 
kavrıyabilmeleri, yurttaşlık haklarını eksiksiz 
kullanabilmeleri için gerekli alışkanlıkları ve 
bilgileri kazanmaları amaciyle verilen eğitim
dir. Bu sebeple, ilköğretim konusu üzerinde 
önemle durmaktayız. 2 nci Beş Yıllık Plân dö
nemi sonunda ilköğretimde çağ nüfusunun 
% 100 ünün öğretim imkânlarına kavuşmasına 
çalışmaktayız. 

ilkokul öğretim programları, günün ihtiyaç
larına göre geliştirilmektedir. Köy okulları ay
nı zamanda köylü vatandaşların yetişmeleri için 
birer yaygın eğitim merkezi haline getirilecek
tir. 

Dağınık iskân bölgelerindeki çocukların eği
timi önemli bir problem teşkil etmektedir. 

Mahrumiyet bölgelerinde ve nüfusu az olan 
dağınık yerleşme alanlarında, köy çocuklarına 
ilköğrenim. imkânı vermek, ilkokulu bitiren köy 
çocuklarının yetişmelerini sağlamak gayesiyle 
bölge özellikleri de dikkate alınarak kurulmuş 
bulunan yatılı bölge okulları aynı zamanda orta 
öğrenim veren ve çevrenin kültür ve kalkınma 
merkezi olarak yetişkinlerin eğitimini sağlıyan 
yaygın eğitim kurumları haline sokulmaktadır. 

1968 yılında ilköğretimde 910 000 yeni ka
yıtla öğrenci sayısı 4 526 000 e, öğretmen sayı
sı 103 977 ye ulaşmıştır. Her yıl Millî Eğitim 

yatırımlarının % 35 - 40 ı temel eğitim için sarf 
edilmektedir. Bu rakamlar, için malî cephesini, 
ciddiyetini ve ağırlığını açıkça göstermektedir. 

Ortaokullar, yurdumuzda mevcut lise ve li
se seviyesindeki bütün meslekî ve teknik okulla
rın temelini teşkil edecek genel eğitim kurum
larıdır. Bu kademe, ilkokula dayalı olarak ço
cuklarımızı üst dereceli genel, meslekî ve teknik 
okullara hazırlamaktır. 

Her yıl ilkokul mezunlarından ortalama 
% 43 ü orta öğretime devam etmektedir. Kal
kınma Plânında öngörülen geçiş oranı ise 
% 39 dur. Bu durum memleketimizde orta öğ
retime karşı duyulan isteğin süratle artışını gös
terdiği gibi, orta öğretim kademesinin karşılaş
makta olduğu büyük zorlaşmayı da ifade etmek
tedir. 

Bugün 1119 ortaokula (930 bağımsız, 158 li
selere bağlı, 8 kolejlere bağlı, 23 bağımsız akşam 
ortaokulu), 212 000 ilkokul mezunu yeni öğren
ci kaydedilmiş, toplam öğrenci sayısı 568 000 e 
ulaşmıştır. 

Ortaöğretimin 11 nci devresini teşkil eden 
liseler, öğrencileri üniversitelere, yüksek okul
lara hazırlayan öğretim kurumlarıdır. Bugün 
216 lise (200 lise, 8 kolej, 8 akşam lisesi) mev
cuttur. Liselerde bulunan öğrenci sayısı 144 000 
dir. Bu yıl liselere 56 300 yeni öğrenci kayde
dilmiştir. 

Meslekî ve teknik öğretim, sosyal ve ekono
mik kalkınmanın gerçekleşmesinde en önemli 
faktördür. Eğitimde, teknik ve sanayide ihtiyaç 
duyulan insan gücünü hazırlamakla görevlidir. 
Meslekî ve teknik öğretim yeni ihtiyaç ve şart
lara süratle intibak etmek zorundadır. 

Teknik okullarımızı yeni teknolojik gelişmele
rin gerektirdiği araçlarla donatmaya, 

tş hayatının istediği insan gücünü süratle 
hazırlamaya, 

Okul programlarını devamlı bir dinamizm 
içinde tutmaya çalışmaktayız. İlkokul veya or
taokullardan sonra üst okullara devam edemi-
yenleri ekonominin isteklerine göre meslek sahi
bi yapmak, 

Sanayie kısa devreli kurslarla eleman yetiş
tirmek, 

iş başında bulunanların devamlı olarak bilgi
lerini tazelemek, tekâmül ettirmek, 

Meslekî ve teknik öğretimin önemini ve so
rumluluğunu artırmıştır. 
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Lise seviyeli teknik okullar, bugün, çeşitli ko
nularda sanatkâr yetiştiren okullardır. İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında sanat enstitüleri
nin 4 yıllık teknisyen okulları haline getirilmesi 
öngörülmektedir. 

Gelişmekte olan sanayimiz ihtiyacının sürat
le karşılanabilmesi amaciyle «Çırak, kalfa ve us
talar hakkında kanun tasarısı» hazırlanarak Baş
bakanlığa sunulmuştur. 

Erkek Teknik öğretimde 12 600 yeni öğren
ci kaydedilmiş, öğrenci sayısı 36 100 e yüksel
miştir. 

1967 yılı içinde muhtelif enstitülerde Elek
trik, Elektronik, Galvona Teknik, Demir İşleri, 
Makina Ressamlığı şubeleri açılmış, 8 okul bina
sı, 16 atelye binası hizmete girmiştir. 

Su ürünlerimizi değerlendirmek üzere kurul
ması düşünülen balıkçılık okulu üzerinde çalış
malar devam etmektedir. 

Kız ve kadınlarımızı aile hayatına, iş hayatı
na ve çeşitli kademelerdeki eğitim kurumlarına 
hazırlamak, topyekûn kalkınmamızda önemli bir 
rol oynayacaktır. Bu gaye üe, Kız Teknik öğ
retim müesseselerinde uygulanmakta olan örgün 
ve yaygın eğitim programları ile kadınlarımızın 
eğitimine özel bir önem ve öncelik vermekteyiz. 

Yeni öğretim programlarımızda, kadınları
mızın «Ev kadını ve anne» olarak Türk toplu
mundaki üstün değeri dikkate alınırken, ekono
mik gelişmemiz içinde kadın işgücünün taşıdığı 
öneme de lâyık olduğu ağırlık verilmektedir. 

Bütün kız teknik öğretim müesseselerinin, 
çevrelerinde yaygın eğitim ve sosyal faaliyetleri 
yürüten merkezler durumuna getirilmeleri ve 
fonksiyonel bir eğitim veren vasıf kazanmaları 
için tedbirler alınmaktadır. 

Kız orta sanat okullarına 7 500, kız enstitü
lerine 3 400 yeni öğrenci kaydı yapılmıştır. 

1967 -1968 yılında kız sanat ortaokullarımız
da 19 80Ö, kız enstitülerinde 9 700, kız sanat 
okullarında 56 000, 817 gezici kadın kursların
da 18 000 öğrenci öğrenime devam etmektedir. 

Ticaret ve turizm öğretimi : 
Ticaret liseleri, genel lise eğitimi yanında 

mensuplarına meslek eğitimi verir. 
Halen 54 ticaret lisesine 17 000 öğrenci de

vam etmektedir. Bu yıl ticaret liselerine 6 700 
yeni öğrenci kaydedilmiştir. 
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Eğitim araçları : 
Modern öğretimde, öğretimin kalitesini yük

seltmede ve öğretimi nazari olmaktan kurtar
mada öğretim araçları çok önemli rol oynamak
tadır. 

Medeni dünyadaki eğitim gelişmeleri izlene
rek okullarımızda daha modern yollarla eğitim 
yapmak imkânları araştırılmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere 1967 yılında ilk 
ve orta dereceli okullar için 2 065 takım ders 
aracı hazırlanmış, film ve grafik materyallerin
den 925 000 Türk liralık imalâtta bulunulmuş
tur. 

Eğitim çalışmalarımızın önemli bir yönü de 
öğretmen yetiştirme konusudur. Sayı ve vasıf 
bakımından öğretmen ihtiyacını karşılamanın 
üzerine ciddiyetle eğilmiş bulunuyoruz. 

tlköğretmen okullarımızın sayısı 82 dir. Bu 
öğretim yılında, ilköğretmen okullarına 14 746 
yeni öğrenci kaydedilmiş, bu suretle öğrenci 
mevcudu 57 800 e ulaşmıştır. Bunlardan 38 330 
öğrenci parasız yatılıdır. 

öğretmen konusunda, kalitenin önemi baş
ta gelmektedir. Bu sebeple, öğretmen okulları
mızın eğitim ve yönetim kadrolarına değerli 
elemanları seçmiye gayret ediyor, bu okulların 
öğretim araç ve gereçlerinin teminine öncelik 
veriyoruz. Keza bu okullarda müfredat program
larını bu amaca uygun olarak geliştiriyoruz. 

Ortaokullara ve dengi okullara öğretmen ye
tiştiren 10 eğitim enstitüsüne 1 750 yeni öğrenci 
kaydedilmiş; toplam öğrenci sayısı 4 800 ol
muştur. 

Daha uzun süreli bir öğrenim vererek daha 
iyi kalitede öğretmen yetiştirmek amaciyle eği
tim enstitülerindeki iki yıllık bölümler 3 yıla 
çıkarılmıştır. 

Liselerimize öğretmen yetiştiren kaynaklar, 
üniversiteler ile yüksek öğretmen okullarıdır. Üç 
yüksek öğretmen okulunda 2 450 öğrenci oku
maktadır. Bu yıl 600 yeni öğrenci kaydedil
miştir. 

Meslekî ve teknik okullarımızın meslek öğ
retmeni ihtiyaçlarını karşılıyan okulların duru
mu ise şöyledir : 

Kız teknik yüksek öğretmen okulu öğrenci 
sayısı 805, yeni kayıt 226, 

Kız sanat öğretmen okulu öğrenci sayısı 126, 
yeni kayıt 50, 
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Erkek Teknik Yüksek öğretmen Okulu öğ
renci sayısı 1 080, yeni kayıt 219, 

Ticaret ve Turizm Yüksek öğretmen Okulu 
öğrenci sayısı 286, yeni kayıt 100, 

Yüksek islâm Enstitüsü öğrenci sayısı 1 192, 
yeni kayıt 318, 

inancımız odur ki; öğretmen eğitimin temel 
unsurudur, hangi kademede olursa olsun eksik 
ve yetersiz öğretmen kadroları ile çalışmak genç 
nesillerin yetişmesinde boşluklar yaratarak on
ların bilgi ve ruh gelişimini engelliyecektir. Genç
liğe Batı medeniyetinin gerçek kıymetlerini, mil
lî kültürümüzün değerlerini, yurt ve millet sev
gisinin kutsallığını aşılayıp kazandıracak olan
lar öğretmenlerdir. Bu sebeple öğretmenlerimi
zin sadece yeter sayıda değil, üstün değerler ka
zanarak yetişmelerini sağlamak gerektir, öğret
men okullarımız için gösterdiğimiz hassasiyet 
bundan ileri çelmektedir. 

Her kademedeki öğretmenlerin sosyal prob
lemleri ile yakından ilgilenmekteyiz. Hükümet 
programında özellikle belirtilmiş olan bu husu
sun tahakkukuna devamlı olarak çalışmaktayız. 

Millî Eğitim Bakanlığı mensuplarına sosyal 
yardımlar sağlamak üzere «Millî Eğitim Mensup
ları Yardımlaşma Kurumu kanunu tasarısı» ya
kında Parlâmentoya sunulacaktır. 

Öğretmenlerin yaz aylarında ucuz, temiz ve 
rahat bir şekilde dinlenmelerini temin etmek üze
re 1967 yazında biri Çanakkale ilinde, diğeri 
Gemlik'te olmak üzere iki dinlenme kampı açıl
mıştır. Çanakkale'de Tusan Oteli yanında satma-
lınan motel binaları, Çanakkale'de, Gemlik'te ve 
Hazar Gölü kıyısında satınalınan kamp sahaları 
ve yurdun her yerinde tedarik edilen ve edilme
ye çalışılan yerlerde bu hizmeti öğretmenlerimi
ze yeterli hale sokmak yolundayız. 

Bütün öğretmenlerin sağlık işleri ile yakın
dan ilgilenmekteyiz. Sağlanan ek ödenekle geç
miş yılların birikmiş borçları tamamen tasfiye 
edilmiştir. 

Mahrumiyet bölgesinde görev alan öğretmen
lere lojman yapılarak, daha iyi yaşama imkân
ları sağlanmasına hızla devam olunmaktadır. 

İlköğretmen okullarına girmek istiyen öğret
men çocuklarına tercih hakkı tanınmaktadır. 
Hazırlıkları yapılan Burs ve Parasız Yatılılık 
Yönetmeliğinde diğer sahalarda da öğretmen ço
cuklarına kontenjan ayrılacaktır. 

Eğitim ödenekleri ile ek ders ücreti siste
minin bütün öğretmenleri memnun edecek şekle 
sokulmasına çalışılmaktadır. 

Devlet Demiryollarında öğretmenler için yal
nız tatil aylarında yapılan tenzilât, bütün yıl için 
geçerli hale sokulmuştur. 

Bakanlığımızın din eğitimi konusundaki ça
lışmaları iki kısımdır: Biri çeşitli hizmetlerde 
görev alacak din adamlannı yetiştirmek, diğeri 
okullarımızda, öğrencilerimize din kültürü ver
mektir. 

Din adamlarımızı yetiştiren öğretim kurum
ları ilahiyat Fakültesi, Yükek islâm Enstitüleri 
ve imam - hatip okullarıdır. İyi eğitim görmüş 
din adamına olan ihtiyacımızı bu okullar kar
şılamaktadır. 

ilk ve ortaokullarımızdan sonra, 1967 - 1968 
öğretim yılında lise ve dengi okullara da ihti
yari olarak din dersi konulmuştur. 

Liselere konmuş bulunan din dersinin "hede
fi, gençlere, ilk ve ortaokullarda edindikleri 
bilgilere dayanarak İslâm dininin esaslarını ve 
maddeler üstünde bir mânevi âlemin de var ol
duğunu, var olması lâzımgeldiğini kavratmak; 
genç ruhlarda madde üstü mânevi değerlere 
karşı ilgi ve sevgi uyandırmaktır. 

Eğitim kademelerinde dikey geçişler, kabi
liyetli olanların eğitimin en üst kademelerine 
kadar çıkmalarını sağlıyacaktır. Lise seviyeli 
meslekî.ve teknik okullardan mezun olanların 
konularında yüksek öğrenim yapmalarını sağlı-
yacak «Çeşitli olgunluk sistemi» kanun tasarısı 
yakında Büyük Meclise sunulacaktır. 

Yüksek öğretim, üst seviyede insangücü-
nü ve ilmî araştırma alanlarının istediği ele
manı yetiştiren eğitim kademesidir. Bir top
lumun üstün yaşama seviyesine ulaşabilmesi, as
rın medeniyet ve teknik imkânlarından yarar
lanabilmesine ve yetiştireceği yüksek seviyede 
insangücünün yeterli olmasına bağlıdır. Üni
versitelerimiz ve yüksek okullarımız insangü-
cü ihtiyacının bu yönünü karşılamaktadır. 

Fen ve teknik alandaki insangücü ihtiyaç
larını karşılamak için üniversitelerimizin kapa
siteleri artırılmaktadır. 

Memleketimizin hızla artan ihtiyacı karşı
sında ve Hükümet programına paralel olarak 
yeniden üniversite ve yüksek öğretim müessese
leri kurma konusu ele alınmış bulunmaktadır. 
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Bakanlığımız bir taraftan yeni üniversiteler 
için uzun vadeli hazırlıklar^ girişirken, yan ted
bir olarak da, mevcut üniversitelerin kapasite
lerini artırmalarını, bu üniversitelere bağlı ye
ni fakülte ve yüksek okullar açmalarını destek
lemektedir. Ankara Üniversitesine bağlı olarak 
açılan Diyarbakır Tıp Fakültesinin Ankara'dan 
Diyarbakır'a naklini mümkün kılacak kanun 
tasarısı Büyük Meclise sunulmuştur. 

Ankara Üniversitesine bağlı olmak üzere 
Adana'da bir Ziraat Fakültesi ile Elâzığ'da bir 
Veteriner Fakültesinin açılması kararlaştırılmış
tır. Kanun tasarısı Yüksek Meclistedir. 

1967 - 1968 öğretim yılında İstanbul Üni
versitesine bağlı olarak Cerrahpaşa Tıp Fakül
tesi ile Veteriner Fakültesi açılmış, istanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesine bağlı Kimya Yük 
sek Okulu yeni bir fakülte olarak kurulmuş ve 
işletme Fakültesi de faaliyete geçmiştir. Anka
ra Üniversitesi «Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilim
leri Fakültesi» de «Hacettepe Üniversitesi» adiy
le yeni bir üniversite haline gelmiştir. 

Yurdumuzda her gün büyük bir hızla artan 
okuma isteği, öğretim kurumlarımızı zorlamak
tadır. Orta ve yüksek öğretim kurumlarımızın 
mevcut imkânlanndan faydalanarak, onların 
gündelik faaliyetlerini ve ilmî güçlerini aksat
madan gece öğretimi yapmaları millî menfaat
ler açısından zaruret halini almıştır. Her kade
mede gece öğretimi yapan okullarımızda 26 362 
öğrenci okumaktadır. Üniversitelerin ve yük
sek okulların gece öğretimi yapmalarını sağlı-
yacak iki kanun tasarısı mütalâaları bildirilmek 
üzere bakanlıklara ve üniversitelere sunulmuş
tur. 

Bu yıl resmî ve özel liselerden toplam 25 136 
öğrenci mezun olmuş, resmî yüksek okullara 
4 U67, özel yüksek okullara 5 525, üniversitele
re ise 12 697 ki, toplam 22 889 lise mezunu yeni 
öğrenci kaydedilmiştir. Böylece, 25 000 lise 
mezununun % 91 ine yüksek okul veya üniver
sitelere girme imkânı hazırlanmıştır. 

Meslek ve teknik okulu mezunlarından yük
sek okullara giren öğrenciler de hesaba katılır
sa, bu yıl yüksek okul ve üniversitelere 32 000 
yeni öğrenci kaydedilmiştir. 

Kalkınma plânlarında, üniversitelere öğre
tim üyesi yetiştirmek üzere her yıl dış ülkelere 

öğrenci gönderilmesi projesi rağbetsizlik yüzün
den başarılı işliyememiştir. Aksaklıkları ele 
alınmıştır. 

Üniversitelerin öğretim üyeleri ile diğer per
sonelinin maaş ve terfi durumlarını düzenlemek 
amaciyle hazırlanmakta olan «Üniversiteler Ka
nununa ek kanun tasarısı» üzerinde çalışmalar 
devam etmektedir. Asistanlığın cazip hale ge
tirilmesi için hazırlanan kanun tasarısı Yüksek 
Meclise sevk edilmek üzeredir. 

özel öğretim kurumları, çeşitli öğretim ka
demelerinde kamu sektörüne ek kapasite yarat
maları, bir kısım öğrencilere eğitim imkânı sağ-
lıyarak kamu eğitim kurumlarının üzerindeki 
yükü azaltmaları bakımından faydalıdırlar. An
cak, bu kurumların yüksek seviyedeki insan 
gücü kalitesini düşürecek istihdam problemleri 
yaratmadan gelişmeleri konusu üzerinde hassa
siyetle durmaktayız. Bu sebeple 1967 - 1988 
ders yılında bütün özel yüksek okullar teftişe 
tabi tutulmuştur. Teftiş sonunda beliren eksik 
ve kusurların derhal giderilmesi aksi halde 
okulların kapatılacakları tebliğ edilmektedir. 

Bakanlığımız özel eğitim kurumlarını devam
lı izliyerek verimli olmaları için tedbirler al
maktadır. Ayrıca Bakanlığımız Üniversiteler 
ve meslek teşekküllerinin temsilcilerinden mey
dana gelen «Değerlendirme komiteleri» teşkil 
etmek suretiyle denetimini daha tesirli hale ge
tirmektedir. 

özel okullar tüzüğü Bakanlığımızca hazır
lanmış Danıştayın mütalâası alınmak üzere Baş
bakanlığa sunulmuştur. 

Özel ilkokullarda 15 500, ortaokullarda 
15 000, liselerde ve lise seviyeli meslek okulla
rında 15 900, yüksek okullarda 27 000 öğrenci 
öğrenim görmektedir. 

Kültür faaliyetlerine, toplumun yaşama dü
zenini geliştirmesi ve yaratıcı gücünü artırması 
bakımından büyük ehemmiyet vermekteyiz. 

Türk kültür eserlerini sayı ve vasıf yönün
den yükseltmiye, 

Sanatçı yetişmesine ve yeni eserlerin doğ 
masına elverişli ortam yaratmaya, 

Eski Türk sanatları ve Türk folkları üzerin
de araştırmalar yapmaya, 

Türk kültürünün milletlerarası alanda ye
rini almasına, diğer milletlerin kültür faaliyet-
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leri sonuçlarının Türk toplumuna kazandırılma- 1 
sına, Türk kültürünün benliğinin korunmasına, I 

İktisadi ve sosyal gelişmemizin sonucu ola
rak, ortaya çıkan kültür hizmetlerine olan ihti
yaçların yurt sathına yayılmasına çalışmakta
yız. 

Fikir, sanat ve kültür seviyesi bakımından 
yükselmiş, güzel sanatlarla ilgili konularda güç
lenmiş, millî ve insanî duygularla beslenmiş bir 
Türkiye emelimizdir. Programlara bağlanmış 
bulunan bu faaliyetlerimizin bizi bu sonuca ulaş
tıracağına inanıyoruz. 

Kültürümüzü yükseltmek, kültür eserlerini 
sayı ve vasıf bakımından artırmak için, değer 
taşıyan eserlerin yayımını teşvik etmekte, sa-
tmalarak okullara, kitaplıklara dağıtmaktayız. 
Türk Ansiklopedisinin yılda 12 fasikül çıkacak ' 
şekilde yayımına devam olunacak beş yılda ik
mali temin edilecektir. İslâm Ansiklopedisi ise, 
iki seneye kadar tamamlanmış olacaktır. 

İkinci Beş Yıllık Plânın, «Kültür faaliyetle
ri» kısmında yer alan ve memleketimizin sos
yal, ekonomik ve kültürel kalkınması için bü
yük ve hayatî bir önem taşıyan 1 €00 temel eser
lik kitaplığın meydana getirilmesi hazırlığına 
başlanmıştır. 

Yetişen nesillerimizi ve aydınlarımızı millî 
tarih ve millî kültür şuuru ile beslemek ve ne
siller arasındaki millî kültür bağlarını kuvvet
lendirmek ve sürekliliğini sağlamak gayemizdir. 
Bu maksatla: 

Büyük Türk şair ve yazarları programında 
yer alan eski Türk destanlarından Cumhuriyet 
devrine kadar, milletimizin 1 200 yıllık bir mâ 
zi içinde meydana getirdiği değerli kültür eser
lerini sadeleştirerek, 

Çağdaş Türk yazarları serisinde, yaşıyan 
veya yakın tarihlerde ölmüş Türk yazarlarının 
çağdaş Türk edebiyat ve fikir hayatı bakımın
dan değer taşıyan, eser ve yazılarını, 

Sosyal ilimler serisinde, Türk milliyetçiliği
ni sağlam bir temele oturma bakımından, ob
jektif mahiyetteki ilmî eserleri, 

Klâsikler serisinde; 
Türk kültür ve medeniyeti üzerine yazılmış 

yabancı eserleri, 
Türk fikir hayatının gelişmesi bakımından 

önem taşıyacak yabancı eserleri, 
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öğretmen kitapları serisinde, çeşitli branş
larda bilhassa fen alanında değerli anaeserleri 
tercüme ederek yayımlamıya hızla devam et
mekteyiz. 

1 0O0 temel eser kitaplığının gerçekleştiril
mesi, Türk kültür hayatının gelişmesinde önem
li bir merhale olacak; Türk toplumunun «çağ
daş medeniyet seviyesine» ulaşmasına hız ka
zandıracaktır. 

Millî kültür araştırmalarını mümkün kıla
cak her türlü dokümanı toplamak ve millî bir 
araştırma merkezi meydana getirmek üzere ku
rulan Millî Kütüphanenin geliştirilmesine çalı
şılmaktadır. 

Memleketimizin tarihî ve turistik bölgeleri
nin arkeolojik ve etnik karakterlerini göz önün
de bulundurarak belli bir program dâhilinde 
müzeler açmak, eski eserleri tesbit, tescil ederek 
onarmak, restore etmek, değerlendirmk; tanıt
mak, yurt içinde ve dışında sergilemek ehem
miyet verdiğimiz çalışmalardır. 

Bu yönde faydalı olacak «Müzeler döner ser
mayesi kanun tasarısı» Büyük Meclise sunul
muştur. 

«Eski eserler kanun tasarısı» ise Büyük Mec
lise sunulmak üzeredir. 

Yetişkinlere okuma - yazma öğretmek, temel 
bilgiler vermek, en son devam ettikleri öğretim 
kademesinde ©dindikleri bilgi ve kabiliyetleri 
geliştirmek, hayatlarını kazanmaları için bir 
meslek edinmelerini sağlamak amaciyle verilen 
okul dışı eğitim ile iş veriminin artırılması, üre
tilen mal ve hizmetlerin vasıflarının yükseltil
mesi için işbaşında yapılan eğitime büyük ehem
miyet vermekteyiz. 

Ayrıca; aynı gaye için yapılmakta olan 
«mektupla öğretim» çalışmalarından da* başarılı 
sonuçlar almaktayız. 

Halk eğitimi, halkın kültür, sanat ve moral 
eğitimi ile birlikte yaygın eğitim hedeflerini 
gerçekleştiren hizmet dalıdır. Halkı okur - ya
zar duruma getirmek, temel bilgiler ve alış
kanlıklar vererek daha iyi bir hayat seviyesine 
ulaşma isteklerini yaratmak; sorunlarını kavra
malarına, çözmelerine, bu yönden teşkilâtlan
malarına yardım etmek; kişileri isteklerine ve 
çevrenin gereklerine göre eğitmek bu hizmet 
alanına giren başlıca çalışmalardır. 
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Köy İşleri Bakanlığından Bakanlığımıza dev
redilen Halk Eğitimi Genel Müdürlüğü, kültür 
çalışmalarını bizzat, diğer çalışmaları ise İlköğ
retim, Kız Teknik öğretim, Erkek Teknik öğ
retim ve insangücü Eğitimi daireleriyle diğer 
ilgili kamu ve gönüllü teşekküllerin çalışmala
rını koordine ederek gerçekleştirecektir. 

Türk gençliği, milletimizin tükenmiyen ha
yatiyetinin temsilcisidir. Bu sebepledir ki, var
lığımızın tek dayanağı olan gençliğin sıhhatli, 
memleket sever, karakterli olarak yetişmesini 
sağlamak gayemizdir. 

Köy ve şehirde yaşıyan, okuyan ve okul dı
şında bulunan bütün gençliğin sorunlariyle il
gili çözüm yolları aramaktayız. 

Okullarımızda beden eğitimi dersleriyle, 
sportif çalışmalarla, oyun yuvalan ve izcilik 
hareketleriyle, okullar arası spor çalışmaları ile 
gençlik beden ve ruh bakımından geliştirilmeye 
çalışılmaktadır. 

Spor faaliyetlerinde Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü ile daha sıkı işbirliği yapmaktayız. 

1967 yılı Millî Eğitim Bütçesi 2 762 261 898 
Tl. idi. 

1967 Ekim itibariyle yatırım harcamaların
daki gerçekleşme oranı % 51 dir. Bu oran yıl 
sonunda % 95 e ulaşacaktır. 

1967 - 1968 öğrenim yılında temin ettiğimiz 
ek kapasiteler şunlardır. 

İlköğretimde: 240 744 000 Tl. yatırım, yapıl
mış, bununla 4 814 derslik ve 1 661 öğretmen 
evinin yapımı gerçekleştirilmiş, ayrıca 5 yeni 
yatılı bölge okulu hizmete sokularak bölge okulu 
sayısı 36 ya yükseltilmiştir. 

Bu yıl 1 044 ilkokul yeniden açılmış, böylece 
3 770 i şehir ve kasabalarda, 29 376 sı da köy
lerde olmak üzere ilkokul sayısı 33 146 ya yük
selmiştir. 

Ortaokul ve liseler için yapılan toplam yatı
rım miktarı 123 412 000 Tl. dır. 

1967 - 1968 yılında 163 yeni ortaokul açıl
mış ve toplam ortaokul sayısı 1 119 a yüksel
miştir. 

ilköğretmen okulları, için eğitim enstitüleri 
ve yüksek öğretmen okulları dâhil 21 335 000 
Tl. yatırım yapılmıştır bu yıl 2 yeni, öğretmen 
okulu hizmete açılacaktır. 

Din eğitimi yatırım miktarı 5 050 000 Tl. dır. 
Mahallî yardımların da değerlendirilmesiyle 

1967 - 1968 yılında 18 yeni imam - hatip okulu 
hizmete açılmıştır ve yakûnu 58 e yükselmiş
tir. 

Meslekî ve teknik öğretim alanında yapılan 
toplam yatırım miktarı 149 193 000 Tl. dır. 

Bu yıl : 
15 kız orta sanat okulu açılarak sayıları 

143 e, 
27 kız sanat okulu açılarak sayıları 274 e, 
4 kız enstitüsü açılarak sayılan 126 ya, 
3 erkek sanat enstitüsü açılarak sayıları 

119 a, 
8 ticaret lisesi açılarak sayılan 54 e yüksel

miştir.. 
Müzelere 8 000 000 Tl. lık yatırım yapılmış 

müze sayısı 71 e yükselmiştir. 
Kütüphaneler için 3 995 000 Tl. lık yatınm 

yapılmış sayılan 218 e yükselmiştir. 
Bu sene içinde Ankara'da 22 eser, Anadolu 

turinelerinde 31 eser sahneye koyan Devlet Ti
yatrosunun bu temsillerini 461 598 kişi takibet-
miştir. 

Tiyatro faaliyetlerinde, her şeyden önce Mil
lî Türk Tiyatrosunun temelini teşkil etmesi ba
kımından telif eserlere geniş ölçüde yer veril
mektedir. 

Devlet Opera ve Balesi bu yıl 8 opera, 1 i 
operet ve 5 bale temsili olmak üzere 14 eser sah
neye koymuştur. 1967 - 1968 döneminde ise 
temsil sayıları 17 opera, 4 bale ve 2 operet olmak 
üzere 23 e çıkarılacaktır. 

Halk eğitimi 6 548 000 Tl. lık yatınm yapa
rak 8 halk eğitim merkezinin inşaatını tamanı-
lamış, 3 halk eğitim merkezinin de inşaata de
vam etmektedir. 

Böylece 25 halk eğitim merkezi ile merkez 
sayısı 184 e yükselmiştir. 

1968 bütçesi Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi-
nin Devlet bütçesine oranı : % 14,6 dır. 

Millî Eğitim Bakanlığı yatıranının Devlet 
yatınmlanna oranı : % 15,7 dir. 

Üniversiteleri de buna katarsak Devlet büt
çesine oranı : % 18, 2, 

Yatıranlara oranı : % 18,5 dur. 
Millî Eğitim Bütçesinin 1967 ye nazaran : 
Cari harcamalannda % 9,8, 
Yatınm harcamalannda % 28,2 artış vardır. 
Teftişe büyük ehemmiyet vermekteyiz. Bu 

sebeple «Teftiş Kurulu Yönetmeliği» 
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«Adlî ve İdari Tahkikat Rehberi» 
«Ders teftişlerinde dikkate alınacak ortak 

esaslar» hazırlanarak yürürlüğe konmuştur. 
«Okul ve müesseseler Teftiş rehberi» hazır

lanmaktadır. 
«ilköğretim Teftiş Yönetmeliği» de aynı gö

rüş içinde ele alınmıştır. 
Eğitim politikamızın hedefi : 
«Türk Devletinin ülkesi ve Milleti ile bera

ber bölünmez bir bütün» olduğuna inanan, Türk 
Milletinin bir ferdi olmanın şerefini duyan ve 
sorumluluğunu idrak eden, 

Türk Cumhuriyetinin, demokrasisinin, dev
rimlerin ve Türk milliyetçiliğinin temel ilkele
rine bağlı olan, 

Kanunlara, nizamlara saygılı, 
Vatandaşlar arasında millî birliği bozucu fi

kir ve inançlara karşı uyanık ve tedbirli olan, 
Türk dilini doğru olarak konuşan, okuyup 

yazan, 
Olayları daima yapıcı bir tenkidle değerlen

diren, kanaatlerini medenî cesaretle savunan, 
İşine, bağlı, meslek ahlâkına sahip, verimli 

çalışmaktan zevk duyan, 
Kendisinin ve çevresinin refahını artırmaya 

çalışan, 
Meslekî ve ekonomik başarının yalnız bilgi 

ve teknik ile sağlanacağına inanan, Türk olmak
la övünen yurttaşlar yetiştirmektir. 

Bunlar, Türk millî eğitim felsefesinin mâ
nevi yönüdür. Bunlar, bütün eğitim çalışmala
rımızda, her derece ve her tipteki okullarımızın 
ders programlarının hazırlanmasında uyulan te
mel ilkelerdir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım bu umumi su
nuştan sonra hatiplerin temas ettikleri, önem ta
şıyan birkaç konu üzerinde fikirlerimi arz ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, biz bir gaye ile ha
reket etmekteyiz, o da mutlak surette Türk eği
timine hizmet etmek. Bu bakımdan modern eği
timin gerektirmiş olduğu ve arzu ettiği oryan-
tasyonda çocuklarımızı bilgi ve kabiliyetlerine 
göre yetiştirmeyi başlıca vazifemiz saymakta
yız. Gerek UNESCO, gerekse Avrupa Konseyi 
Millî Eğitim Bakanları toplantısında üzerinde 
en çok durulan konu budur. Bu bakımdan biz 
de bunu gerçekleştirmek için bir safhası olan or
ta dereceli okullardaki sınıf geçme ve imtihan 

yönetmeliğini tamamen ilmin icaplarına ve eği
timin gereklerine göre hazırlıyarak önuygula-
maya koyduk. 

Tekrar ediyorum, bunun konulusu önuygula-
ma tarzındadır. Bu önuygulamayı daimî olarak 
kontrol ettik ve ilk aldığımız neticelerden sonra 
Türkiye'nin gerçeklerine ve Türk şartlarına uy-
mıyan kısımlarını, hiçbir mağduriyete meydan 
vermeden tadil etmek şartiyle Türkiye'ye, en kı
sa zamanda orta dereceli okulların kavuşulabile-
ceği en iyi statüyü getirdik. Elbette ki, yurtta 
birtakım bu yüzden sızlanmalar, üzüntüler ol
muştur, fakat, bu üzüntülerin oluşunda bizim 
acele etmemiz gibi, gerçekleri hesabetmeden ha
reket etmek gibi bir durumumuzdan çok, bâzı 
maksatlı çalışmaların talebe velilerini tahrik et
tikleri bir gerçektir. Ben 15 . 11 . 1968 günü 
gerek basma gerek TRT ye, «yönetmeliğin bi
rinci devre uygulanmasının neticesi alınmıştır, 
yurdun her tarafına Bakanlık müfettişleri hare
ket etmiştir, Talim ve Terbiye Heyeti üyeleri 
gitmiştir, bunlar üç aylık durumu tetkik ede
cekler, değerlendirmeyi yapacaklar. Buna göre 
yönetmeliğin gerçeklerimize uymıyan tarafı var
sa hiçbir mağduriyete meydan vermeden değiş
tirilecektir.» dememe rağmen 23 . 11 . 1968 ta
rihinde Mersin'de bir öğrenci hareketiyle, öğ
renci hareketleri başlatılmıştır. Kimlerin başlat
tığını, kimlerin bu işin içinde bulunduğunu tes-
bit etmiş bulunuyoruz. Bunu açıklamada fayda 
umuyorum. 

Yalnız şunu arz ediyorum, sayın hatipler de 
temas ettikleri için, Türk efkârı umumiyesi bil
melidirler ki, yönetmelikte yapılan değişiklik 
öğrencilerin sokağa çıkmasından, öğrencilerin 
türlü tarzda nümayişlere girişmesinden değil
dir, ondan çok daha evvel, ismi esasen önuygu-
lama olan ve bakanlık müfettişlerinin ve Talim -
Terbiye üyelerinin yurdun her tarafında her 
türlü şartlar içinde bütün orta dereceli okul mü
dürleriyle yaptıkları toplantılardan ve okul -
aile birlikleri mütalâaları üzerine yapılmıştır. 

Tekrar ediyorum, öğrenci hareketleri değil
dir, çok daha evvel umumi efkâra arz ettiğim 
gibi, tamamen Millî Eğitim Bakanlığının yetkili 
elemanlarının yaptıkları tetkikler ve vardıkları 
kanaatten sonradır. Yalnız burada yüz puan 
üzerinden on puana dönüşün sebebini biraz son
ra öğretmen nakillerindeki bâzı pasajları okur
ken arz edeceğim. 
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Muhterem arkadaşlarım, demokratik bir dü
zen de elbet ki, efkârı umumiyeyi dinlemeye ve 
hattâ hareketimizi efkârı umumiyenin arzuları
na uydurmaya ve efkârı umumiyenin arzulariy-
le ilmin, memleket menfaatinin birleştirilmesini 
sağlamaya mecburuz. Burada öğrenci, okul, öğ
retmen, veli ve basın en mühim rolü oynamıştır, 
bunlar dikkate alınmıştır. Belki bugün birtakım 
üzüntüler doğduğu için yönetmeliğin aleyhinde 
konuşma vardır, cereyan vardır, bunların da 
muhatabı benim ama, huzurunuzda bütün mesu
liyetime razı olarak arz ediyorum ki, bugüne ka
dar hiçbir yönetmelik üzerinde bu kadar teksifi 
çalışma yapılmamıştır, hiçbir yönetmelik bu de
rece umumi efkâra maledilmemiştir. En kısa za
manda gençlerimizin ilgi ve kabiliyetleri istika
metinde seviyeli şekilde gelişmelerini sağlıyacak 
en mükemmel bir yönetmelik meydana getiril
miştir. Tatbikat sonunda kısa samanda gerçeğin 
bu olduğu anlaşılacaktır. 

Yönetmeliğin birinci hedefi gençlerimizi ilgi 
ve kabiliyetleri istikametinde yetiştirmektir. Ya
pılan değişiklik sadece bu bakımdan değildir. 
Yapılan değişiklik Türkiye'nin bâzı şartlarına 
bugün için uymıyan meselelerde, meselâ imti
hanların Haziran ayma alınıp da çocuklara ve 
öğretmenlere daha rahat bir tatil geçirme gibi, 
bâzı şartlardan dolayı tekrar öğretmenler ku
rulunun ihdası gibi, esasa değil işin tatbikine 
taallûk eden hususlarda yapılmıştır değişiklik
ler. 

Tekrar ediyorum, bu yönetmelik Türk Millî 
Eğitiminde bir reformdur, yapılan değişiklik 
esasına, yani ilgi ve kabiliyete göre yönelmeye 
tesir etmemiş, diğer sahalara münhasır kal
mıştır ve bununla modern eğitimin icaplarına, 
Türkiye'nin gerçeklerine uygun mükemmel bir 
yönetmelik meydana çıkmıştır. Yakın zamanda 
bunun değeri herkes tarafından idrak edilecek
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, millî birliğin en 
önemli unsurunun dil olduğunda şüphe yoktur. 
Ama, maalesef son zamandaki bâzı sorumsuz ce
reyanlarla bütün milletin bildiği en sade vatan
daştan aydın vatandaşa kadar herkesin konuş
tuğu kelimeler terk edilmekte, böylelikle bir so
rumsuzluk içinde nesiller arası açılmakta ve gü
zelim Türkçeye kıyılmaktadır. Bu sorumluluğu 
duyarak bir umumi tamimle bu tarzdaki gidişin 

I Millî Eğitim Bakanlığı içinde durdurulmasını 
dikkate aldım ve şöyle bir tamim yaparak her 

I dereceden öğretim kurumlarımızda her türlü 
aşın dil zorlamalarından sakınılmasın], alışıl
mış ve yerleşmiş kelimeler yerine ortaya atıl-

I miş her uydurma kelimenin öğretime ve yazış
malara getirilmemesini, bütünüyle dilimizde 
kural dışı uygulamalara gidilmemesini, iste
dim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta o ka-
I dar ileri gidilmiştir ki, bizzat Millî Eğitim Ba-
I kanlığının Tercüme Kurulunun çıkardığı Ter

cüme Dergisindeki kelimeler dahi hakikaten in-
I sana üzüntü verecek durumdadır. 

Size birkaç kelimeyi okuyayım: Ürkü, bul
gulamak, özgün, kusuntu, gizem, benit kut-
sanmışhk... Bu kelimeler, muhterem arkadaş
larım, Millî Eğitim Bakanlığının çıkardığı Ter
cüme Dergisindedir. işte bütün bunların kar
şısına çıkarak, Türk dilini sorumsuz hiç kim-

I senin bozmasına, nesiller arası anlaşmazlık ya
ratmasına imkân vermiyecek bir tutumun içi-

I ne girdik. Çok kısa zamanda Yüksek Heyetini
ze dil akademisi kanununu sunmuş bulunaca
ğız. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Böylelikle dili bilenlere, ilme teslim ede-

I ceğiz. Bu husus hiç kimseye, hiçbir teşekküle 
karşı değildir sadece Türk diline, Türk mil-

I liyetçiliğine saygının bir ifadesidir. (A. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, esasen Atatürk de 
bunu böyle düşünmüştür. Sadece bir cümlesi
ni olır^arak bu husustaki Atatürk'ün görüşü
nü de belirtmekle bu konudaki konuşmalarıma 
son vereceğim. 

Türk Tarih ve Dil kurumlarını kasdederek: 
«Bu ulusal kurumların az zaman idinde ulusal 
akademiler halini almasını temenni ederim.» İşte 

I Atatürk'ün emri budur. Biz kısa zamanda dil 
akademisi kanunu ile yüksek Huzurunuza, 
Atatürk'ün bu emrini getirmek üzere, çıkmış 
bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de her şe
yi karanlık görmek istiyenlerin, her şeyi bir 
çıkmazdaymış gibi göstermek istiyenlerin iki
de birde millî eğitime de musallat oldukları, 

I türlü maksatlarla Türkiye'nin katetmiş oldu-
I ğu büyük mesafeyi küçümsetmeye çalıştıkları, 
! böylelikle vatandaş da bir ümit kırıcılığı ya« 
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ratmak istedikleri üzüntüyle müşahede edil
mektedir. 

Şimdi sizlere vereceğim rakamlarla muhte
rem arkadaşlarım, Türk Millî Eğitiminin büyük 
gelişme içinde bulunduğunu ve Türkiye'nin 
millî eğitiminin iftihar edilecek bir seviyede 
olduğunu arz etmiş olacağım. Okuma - yaz
ma üzerinde çok durulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, sadece rakam de
ğil, varılan neticelere de bakmak lâzımdır. 1935 
yılında Türkiye'de okuma - yazma nisbeti yüz
de 20,3 tür,. Okuma - yazma bilenlerin sayısı 
2 516 000 dir. 1965 te Türkiye'de okuma - yaz
ma bilenlerin nisbeti % 48,1 dir. Bu rakam tat
min edici değildir. Ama okuma - yazma bilen
lerin sayısı 12 358 000 e yükselmiştir. Demek 
ki 10 000 000 kişi okur - yazar hale getirilmiş
tir. Bu rakamı küçümsemeye imkân yoktur. 
1938 yılında Millî Eğitim Bütçesinin Devlet 
Bütçesine nisbeti sadece % 6 iken 
hem de o zaman Devlet Bütçesi de 230 milyon 
iken bugün Devlet Bütçesine nisbeti % 18,2 dir. 

Muhterem arkadaşlarım, ilk öğretimde 
1927 - 1928 de sadece 5 783 ilkokul varken, bu
gün 33 146 okul vardır. Öğrenci sayısı 427 731 
iken bugün 4 526 000 dir. öğretmen sayısı 
12 000 iken, bugün 103 977 dir. 

Ortaokul, 1927 - 1928 de 78 iken bugün 
1 119 dur. öğrenci sayısı 19 437 iken bugün 
568 000 dir. 

Lise, 19 iken bugün 216 dır. öğrenci sayısı 
1 189 iken bugün 144 900 dür. öğretmen sayısı 
594 iken bugün 19 276 dır. 

Erkek Sanat Enstitüsü 1927 -1928 de 9 iken, 
bugün 119 dur. öğrenci sayısı 1 080 iken bu
gün 36 100 dür. 

Kız sanat enstitüsü 2 iken 126 dır. öğren
ci sayısı 426 iken 9 700 dür. 

Kız sanat okulu sayısı iki iken bugün 274 
tür,, öğrenci sayısı 177 iken bugün 56 086 dır. 

Gezici kadın kursları sıfır iken bugün 817, 
öğrenci sayısı 8 297 dir. 

Üniversite sayısı bir iken, bugün 8 dir. öğ
renci sayısı 2 760 iken bugün 68 075 tir. öğ
retim üyesi 274 iken, 4 860 dır. 

Yüksek okul, 5 iken bugün 36 dır. Öğren
ci sayısı 1 024 iken 35 008 dir. öğretmen sayı
sı da 115 iken 1 500 dür. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar Türkiye'
nin nereden nereye gittiğini ve nereye gitmekte 
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olduğunu gösteren rakamlardır. Bu çalışma 
içinde bulunan millî eğitime «çıkmazdadır» 
demek yanlıştır. 

Sayın arkadaşım Lâtif Sanyüce, Millî Eği
tim Bakanı rakamları veriyor, muhtevaya bak
mıyor, diyor. Hayır arkadaşlar, rakamlar muh
tevanın bir örneğidir. Türkiye'nin bugün var
dığı seviye ve toptan aydınlarımızın gösterdi
ği seviye de Türkiye millî eğitiminin rakamla
rını değil muhtevasını gösterir. 

Muhterem arkadaşlarım, en çok istismarı 
yapılan bir konu da öğretmen kıyımı konusu
dur. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, Bakanlığım, 
öğretmeni millî eğitimin temel unsuru sayar. Öğ
retmen ışık, öğretmen feyiz, öğretmen ümit 
kaynağıdır. Biz öğretmeni bu tarzda aldık, bağ
rımıza basmaktayız. Ve öğretimin daha iyi ya
pılması, öğretmenin daha iyi yetişmesi için öğ
retmen okulları, eğitim enstitüleri, yüksek 
öğretmen okulu üzerinde teksifi bir çalışma 
içindeyiz. Milletimizin bütünlüğünde, kalkın
masında, güçlenmesinde en büyük hisse öğret
menindir. öğretmen tarihimiz boyunca fera
gatin, fedakârlığın yurt severliğin sembolü ol
muştur. Biz kendisine bu hisle hürmet ve min
net duymaktayız. Artık kendisinden, fedakâr
lık ve feragat değil, kendisine daha iyi imkân
lar yaratma inanı içindeyiz. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, böylesine 
kabul ettiğimiz çok değerli öğretmenlerimizin 
statüsüne de bakmak zarurettir. 

Devlet Memurlan Kanununun 6 ncı madde
sine göre, Anayasaya sadakatle bağlı kalmaya, 
kanunları, sadakatle uygulamıya mecburdur. 
Aynı kanunun 7 nci maddesine göre, Devlet me
murları her hangi bir siyasi parti veya kişinin 
yararını ve zararını hedef tutan davranışlarda 
bulunamazlar. 

1702 sayılı Kanuna göre, âmirlerine hür-
metsiz tavır gösteremezler. 21 nci maddeye gö
re, dersten başka şeylerle meşgul olamazlar. 
23 ncü maddeye göre âmirine hakarette bulu
namazlar. 27 nci maddeye göre, talebeyi vekâ
letin aleyhine itaatsizliğe teşvik edemezler. 

4357 sayılı Kanuna göre, başkalarını va
zifelerini yapmamaya teşvik edemezler. 

Memur Sandikaları Kanununa göre, Memur 
Sendikaları Kamu hizmeti personelinin ortak 
meslekî, kültürel, sosyal ve iktisadi hak ve 
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menfaatlerini korumak, özellikle meslekî ge
lişmeyi ve aralarındaki yardımlaşmayı sağla
mak amacı ile kurulurlar. 14 ncü maddenin 
(F) fıkrasına göre, grev teşebbüs ve faaliyet
lerini destekleyici davranışta bulunamazlar. 
(t) fıkrasına göre, kamu hizmeti görevlilerine 
ilişkin mevzuatın uygulanmasına dair istekleri
ni açıklamak veya desteklemek amacı ile açık 
yer toplantıları ve gösteri yürüyüşleri yapa
mazlar. 

Muhterem arkadaşlarım, öğretmen millî kül
türümüzün değerlerini yurt ve millet sevgisini, 
Türk Milletinin bütünlüğünü ve birliğini, hür
riyet rejiminin ve demokratik düzenin üstün
lüğünü, kanunlara, nizamlara saygıyı, olayları 
yapıcı tenkidle değerlendirmeyi, ilim olmuş 
olayları öğretmeyi günlük münakaşaların dı
şında kalıp politik tercihlerle propaganda yap
mamayı kendisi için bir ödev ve bir mecburiyet 
saymak zorundadır. 

Bin defa minnetle arz etmek isterim ki, 
Türk öğretmenlerinin çok büyük çoğunluğu, 
ama pek büyük çoğunluğu bu statü içindedir
ler. Kanunlara, nizama bağlıdırlar. Yegâne ga
yeleri; Büyük Türkiye'yi yaratacak genç ne
silleri yetiştirmektir. Ama, çok küçük de olsa 
bir azınlık maalesef bunun dışındadır. Şimdi 
sizlere, onların muhtelif toplantılarından bir
kaç pasaj okuyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, muayyen çevreler, 
normal tasarruflan öğretmen kıyımı, diye 
umumi efkâra atmakta, bana sualler sormak
ta, meseleleri bâzı arkadaşlarımız iyi niyetle 
Meclis kürsüsüne getirmekte, bu nakillerin, bu 
tasarrufların sebeplerini sormakta, geçmişte ol
duğu gibi, bu sebepler ortaya sürüldüğü za
man da, sonra da dönüp, işte siz öğretmeni 
halk nazarında böyle küçük düşürmeye çalışı
yorsunuz, siz öğretmene eziklik veriyorsunuz, 
diye bu hâdisenin istismarına girmektedir
ler. 

Geçmiş tecrübelerden ben de yararlanarak 
bu hususa girmiyeceğim muhterem arkadaşla
rım. Yalnız size bâzı rakamlarla, öğretmenler 
hakkındaki tasarrufların her seneler nasıl ce
reyan ettiğini göstereceğim. Bir de çok, pek, 
çok azınlıkta olan ve haklarında tasarruf ya
pılmış bulunan öğretmen olan kimselerin hangi 
tutum içinde bulunduklarını şimdi size okuya
cağım birkaç pasajla göstereceğim, işte eğer 

yapılmış bâzı tasarruflar varsa ve bunlar po
litik tutumla vasıflandırılarak yapılmışsa, on
lar, şurada şimdi arz edeceğim tutumun içinde 
oldukları içindir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir toplantıdan 
okuyorum: 

«Türkiye bugün müzmin bir sosyal ve eko
nomik düzen bozukluğu içindedir. Türkiye 
200 yıldan beri kalkınacağım diye bir batağın 
içine saplanmış, her gün çırpındıkça biraz da
ha batağın derinliklerine gömülmektedir. 

Türkiye, ekonomisi bakımından hâlâ daha 
Cumhuriyetin ilânı ile birlikte kaldırılmış bu
lunan kapitülâsyon şartlarının içindedir. Aynı 
zamanda sanayi ve ticaretinde de müstakil de
ğildir. 

Grev için hazırlıklı olun, kendinizi bir tari
he hazırlayın, bunun üstü kapalı, saklı tarafı 
yoktur.» 

İkinci bir pasaj: 
«50 bin öğretmen grev yaptığı zaman, 50 

bin Öğretmeni meslekten ihracetmeye hiç kim
senin gücü yetmez. Yunanistan'da Yunan öğ
retmenleri grev yaptılar, maaşlarını artırmak 
için. Yunanistan'da grev yasak ama yaptılar. 
4 öğretmeni atamadılar. Üstelik bir Başvekil. 

İran öğretmenleri de, grev yasak olduğu 
halde, yaptılar bu işi. Millî Eğitim Bakanını 
değiştirdiler. 

Savaşımıza devam ediyoruz. Bu savaş hal
kın uyanması savaşıdır. Bu savaş öğretmenin 
hak alma savaşıdır. Öğretmenin kendi hak
kını almanın savaşını yapmadan halkın uya
rılmasında bir şey olamaz. Kendisi sömürülür
ken, halkı sömürmekten kurtaramaz.» 

Dikkat buyurun arkadaşlar, müesseselere 
duydukları hissi belirtiyor : 

«Devlet Şûrası var ya, bazan çok kötü ka
rarlar alıyor, tıpkı Anayasa Mahkemesi, gibi.» 

Hücumları yalnız Millî Eğitim Bakanı de
ğil, yalnız iktidar partisi değil. İcabettiği 
zamanda Devlet Şûrası, icabettiği zamanda 
Anayasa Mahkemesi. 

MEHMET ATAGÜN (Kırklareli) — Ne
rede konuşuyorlar? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Devamla) — Öğretmen toplantılarının 
kuruluşlarında konuşuyorlar. 

Şimdi bizim okul hademeleri, çok dikkatle 
dinlemenizi istirham ediyorum muhterem arka-
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daşlarım, 100 puvanın 10 a indirilmesinde şu 
haleti ruhiyenin ağırlığını bulacaksınız. Bu tarz
da öğretmen olmadığını <kabul ediyorum 
ama var olduğu da meydanda. Çünkü, oku
duklarım öğretmen konuşmalarıdır, dikkat bu
yurun arkadaşlar : «Şimdi bizim okul hade
melerine tuvaletleri tıkatır başöğretmen, habe
riniz olmaz. Tuvaletleri tıkatırlar, pis suları 
getirirler dökerler tuvalete, Hükümet dokto
runu çağırır, kara sinek, tifo, difteri başladı ra
porunu bastı mıydı Hükümet tabibi, Türkiye'de 
bütün okullar kapanır, senin grev yapmana 
lüzum kalmaz.» 

Evet arkadaşlarım, öğretmen kuruluşları 
toplantısında, öğretmen konuşmaları. «... Biz 
şimdi Türkiye'deki millî eğitimli öğretmenleri, 
hep beraber bu tarafa doğru götürüyoruz.» 
Hangi tarafa doğru? İcabında hademelere tu
valetleri tıkatıp, difteri vardır, efendim tifo 
vardır, diye Hükümet tabibinden rapor al
dırarak okulları kapatmalarına doğru götürü
yorlar. 

«... Dersleri boykot edeceğiz arkadaşlar, 
dersleri boykot ettiğimiz zaman amacımız bu 
6 milyon öğrenciyi boykot ettiğimiz kadar 
eğitim öğretiminden mahrum edeceğiz. Karade-
nizdeki fındık üreticisinin hakkı Bombay'da 
nasıl dümen ediliyor, birer birer anlatacak
sınız. Anlattığınız zaman biliniz işte o köylü
nün Gerede yolunda bana söylediği iş ola
cak, dünya tersine dönecek ve Türkiye'nin 
buna bugün ihtiyacı var. Ben Bakan olsam 
bir mesele daha atarım, yok derim, Atatürk 
Selanik'te doğmadı, falan yerde doğdu, ya
hut da babası bu idi, anası şu idi.» 

îşte, bu ilericilerin Atatürk sevgisi muhte
rem arkadaşlarım. Bakan olduğu zaman me
sele çıkarmak için ortaya koyacağı, Büyük 
Atatürk ve Büyük Atatürk'ün anası şu idi, ba
bası bu idi misali. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; Millî Eğitim 
Bakanı bu gibileri bakanlık emrine alırsa, 
bu gibi kimseler hakkında, yüksek huzurunuz
da sorumlu bulunan Bakan kanun gereklerini 
yerine getirirse öğretmen kıyımı mı yapıyor
dur? Arkadaşlarım; mesele bununla bitmiyor. 
Sayın Ecevit bütçenin tümü üzerinde konu
şurken gelip burada şöyle diyor : «insanların 
uyanışından, bilinçlerinden âdeta insiyaki bir 

korku duyanlar Türk çocuklarına, Türk genç
lerine bir şeyler öğreten, gerçekleri anlatan 
her öğretmene düşman gibi bakmaktadır.» 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Ecevit'e ve 
sayın Halk Partililerin vicdanına hitaben so
ruyorum; bu öğretmen midir, Türkiye'de genç
lere birşeyler öğreten? 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Yeri, ta
rihi, adı? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — Hepsi var beyefendi, burada ve 
bunlar mahkemededir. Gelin zatıâlinize yeri
ni, adını ve mahkemede olduğunu söyliyeyim. 
(A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. Ko
nuşmanızda Heyeti Umumiyeye sual sorma tar
zında bir üslûp kullanmayınız. 

Sayın arkadaşlarım, sizler de yerinizden tas
dik etmek veya değiştirmek için cevap verme
yin. Arkadaşlar, lütfen dinliyelim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, devam ediyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; mese
lelere bakış ve hassasiyet farla var. Bu farkı 
lütfen nazarı itibara alınız. Her partinin mese
lelere bakışı değişiktir. Her partinin meselele
re bakışı ve meseleler karşısındaki hassasiyeti, 
reaksiyon veya aksiyonu değişik oluyor. Bu 
tabiî bir haldir. Bu sebeple bu tabiî halin mü
nakaşaları çoğaltıcı bir istidatta gelişmemesi 
için Riyasete de, hatibe de yardımcı olmanızı 
rica ederim. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım; mesele 
llhami Ertem'in şahsiyeti ile alâkalı değil, Ada
let Partisi ile de alâkalı değil. Şimdi Ulus Ga
zetesinden misal veriyorum. Talebesi olmakla 
öğündüğüm Sayın Şevket Raşit Hatipoğlu, 5 
Haziran 1963 Ulus Gazetesinde bir öğretmen 
kurumunu kastederek eliyor ki; «ancak bu ida
recilerin bâzı partililerle başka yönlerden ve 
başka maksatlarla temasta bulunduğunu da 
umumi efkâr elbet birgün öğrenecektir. 

MUSTAFA ŞÜKRÜ KOÇ (Aydın) — Ken
disi için doğru o lâf. 

BAŞKAN — Sayın Koç, çok rica ederim. 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 

(Devamla) — Tabiî gocunanlar konuşacak. 
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Devam ediyorum arkadaşlar. 
Milliyetçi tutumu ile övündüğüm Sayın ib

rahim Öktem Ulus Gazetesinde o millî derneği 
kasdederek konuşuyor, derneğin adını vermi
yorum, başkanlarının bakanlıkla arasındaki tek 
taraflı ve siyasi karekter taşıyan beyanını siz 
de dinlediniz. Aynı benim gibi, belki benden 
daha iyi ifade ederek, kaç sene sonra C. H. P. 
Millî Eğitim Bakanının sözlerini Adalet Parti
si Millî Eğitim Bakanı kendi üslûbu içinde ay
nen ifade ediyor. Şimdi Sayın öktem'in Ulus 
Gazetesindeki beyanını okuyorum : «Davranış
larımızın tek hedefi öğretmen toplumunun ger
çek millet hizmeti sınırları içerisinde kalma
sını sağlamaktır.» İşte seneler sonra Millî Eği
tim Bakanı ilhami Ertem de bunun içindedir. 
Kendisine gelen okların sebebi de budur. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın öktem de
vam ediyor; her fırsattan istifade ederek fa
lan dedikten sonra; «Millî Eğitim Bakanı sı
fatı ile kötü kişi olmaktan korkmaksızın, millî 
bir vazife saydığım bu davranıştan, yani tehli
ke işareti vermekten biran geri kalmıyaca-
ğım.» Sayın öktem diyor bunu. Ben de bugün 
aynı öktem gibi Adalet Partisi Bakanı oldu
ğum halde, bugün Sayın öktem Halk Partisi 
safları içinde, ortanın solundaki Halk Partisi 
içinde aynı inancı taşıyor mu bilmiyorum ama, 
bugün ben de diyorum ki : «Ne kadar kötü ki
şi gösterilirsem, ne kadar oklara hedef olursam 
olayım, Türk öğretmenini büyük çoğunluğun 
duyduğu duyguda kendisi ile beraber olarak 
öğretmen olmanın sınırından çıkaranlara karşı 
olacağım ve Türk öğretmenini öğretmen ola
rak bırakmanın çabası ve mücadelesi içinde 
olacağım. (A. P. sıralarından alkışlar, «Bravo» 
sesleri) 

Arkadaşlarım, Türkiye'de öğretmen kıyımı 
yoktur, öğretmenlere musallat olan siyasiler 
vardır. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 
Onlar birgün yakalarını bu aziz topluluktan, 
kendi maksatlarına onları istismar etmek sev
dasına girmekten vazgeçerlerse Türk öğretme
ni mutlak huzura kavuşacaktır. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri) 

Şimdi bir başka misal veriyorum : 
Biraz evvel eli yakasında olanlardan biri

sinin konuşmasını okudum. Şimdi ikincisini 
okuyorum ; 

— 550 

21 . 2 . 1968 O : 2 

«Ama parti üyesi olmamak demek sosyalist 
eyleme katılmamak demek değildir. Bizim öyle 
ilçelerimiz var ki, ilçe teşkilâtları aslında öğ
retmenlerin yardımı ile kurulmuştur, üye ol
masalar da bu arkadaşlar eylemin içerisinde
dirler.» Bir siyasi, maalesef yine bir meslekî 
kuruluş toplantısında bunları söylüyor. Soru
yorum bu derneğe, her şeye itiraz eden, dur
madan bildiri neşreden bu teşkilâtı, bu kuru
luş niye bunu tekzip etmedi muhterem arka
daşlarım? Bütün gazetelerde çıktı bu, niye ya
landır, demedi? Niye biz siyasetin içinde de
ğiliz, demedi? Millî Eğitim Bakanının olumlu 
olumsuz, hatalı hatasız her hareketine hergiin 
bildiri yayınlayan bu teşekkül şu ağır itham 
karşısında niçin harekete geçip de, ben siyase
tin dışmdayım, falan politikacı, öğretmeni is
tismar etmek istiyor, biz buna karşıyız, deme
di? Evet muhterem arkadaşlar gerçek bu. Bu
nun dışında başka gerçek var. Onu da arz ede
ceğim. 

Arkadaşlar; Allaha çok şükür kanun dışı 
hiç bir işlem yapmadım, Türk öğretmenine 
Donsuz sevgim ve saygımdan başka hiç bir his 
taşımıyorum. Şimdi koparılan kıyım yaygarası 
karşısında yılların istatistiğini veriyorum. 
Başkaları ne yapmış, ben ne yaptım? 

1961 yılı Millî Birlik idaresi : öğretmen sa
yısı 82 521 bakanlık emrine alman 16, nisbet 
yüzbinde 19, mecburi nakle tabi tutulan 183, 
nisbet onbinde 22. 

Sayın Ecevit'in, şurada öğretmenler için, 
hani kucağını açan Sayın Ecevit'in kabinede 
bulunduğu devrede, 1963 İkinci İnönü Hükü
meti : Öğretmen sayısı 97 238, bakanlık emri
ne alman öğretmen sayısı 25, nisbet yüzbinde 
25, mecburi nakle tabi tuttuğu 238, nisbet on
binde 24. 

Üçüncü İnönü Hükümeti : Sene 1965, öğ
retmen sayısı 11 987, bakanlık emrine alman 
40, nisbet yüzbinde 35, mecburi nakle tabi tu
tulan 174, nisbet onbinde 6. 

Ya ben ne yaptım muhterem arkadaşlarım? 
öğretmen sayısı 133 828, bakanlık emrine al
dığım 9, öğretmen hâmisi geçinen Sayın Ece
vit'in kabinede bulunduğu devrede bakanlık 
emrine alman 40, öğretmen kıyımı yapan İlha
mi Ertem'in bakanlık emrine aldığı 9, (Â. P. 
sıralarından «Bravo» sesleri) Nakle tabi tutu-
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lanlar da yüzde 73. Az değil muhterem arka
daşlarını. İnanın ki, Türk öğretmeni ülkücüdür, 
Türk öğretmeni memleket severdir. Ama Türk 
öğretmeninin yakasına yapışanlar var. Dâva
mız onları onlardan kurtarmaktır. 

Rakam hatası yaptım belki. Benim mecburi 
nakle tabi tuttuğum 173. Bakanlık emrine alı
nanların benim zamanımdaki nisbeti yüzbinde 
6, nakledilenlerin nisbeti onbinde 12. En dü
şük. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi kısaca grup 
sözcülerine de cevap vererek tahammülünüzü 
suiistimal etmiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; memnuniyetle, şük
ranla arz ederim M, C. H. P. sözcüsü Sayın Ke
mal Yılmaz, Güven Partisi sözcüsü Sayın Hilmi 
İncesulu, Millet Partisi sözcüsü Sayın Lâtif 
Sarıyüce, Yeni Türkiye Partisi sözcüsü Sayın 
Nihat Diler gayet olumlu bir ifade içinde me
seleleri orta yere getirip, gayet ciddî bir tavır 
içinde tenkid etmişlerdir. Elbette ki parti far
kımız olduğuna göre, görüş farkımız olacaktır. 
Elbette ki, beğenilmiyeceğiz, bu tabiîdir. Ama 
bunun bir ifade ediş olgunluğu vardır ki, bu
na memnuniyet ve şükranlarımı bildirmek be
nim vazifemdir. Yalnız T. i. P. sini dikkate al
madım ve onlara cevap da vermiyeceğim. Çün
kü, konuşmalarında ciddiyete, samimiyete, il
me dayanan bir şey görmedim, tamamen pole
mikten ibaret, o kadar polemik ve esastan uzak 
şeylere Millet Meclisi kürsüsünden cevap ver
mek Millet Meclisi kürsüsünün ağırlığına ya
kışmaz. (A. P, sıralarından alkışlar) 

Tümü üzerinde konuşan Sayın Ecevit'e ce
vaplarım konuşmalarımın biraz ağırlık nokta
sını teşkil edecek. 

Şimdi Sayın Ecevit diyor ki, «kalkınma ve 
plân amaçlarına ulaşma yönünden teknik öğ
retim üzerinde durulmakta ise de uygulamada 
din eğitimine ağırlık verilmektedir.» Evvelâ 
biz mânevi cihazlanmanm lüzumuna inanmak
tayız. Buna duyduğumuz saygı ayrıdır. Ama kal
kınmanın, yükselmenin yolunun da müspet 
ilimle ve teknikle olacağına canı gönülden ka
tılmak ve inanmaktayız, ikisini birbiriyle ka
rıştırmayız. Meseleleri orta yere yanlış vaz'et
mek, bilmiyorum kendilerine ne fayda getirir. 
Sayın Ecevit'in yanılacağını tahmin etmiyo
rum. Ama verdikleri rakamlar ve ifadeleri ta

mamen gerçeğin aksidir. Şimdi cevaplarını ve
riyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, biz 1967 yılında 
teknik öğretime 149 193 000 lira verdik. Buna 
karşılık din eğitimine 5 050 000 lira. 1968 yı
lında teknik öğretim yatırımları 162 137 000 
lira. Din eğitim yatırımları 7 500 000 liradır. 
Neredeymiş tezadımız? Biz, 1968 yılında 58 tek
nik okulu açtık, buna karşılık da 18 imam - ha
tip okulu açtık. Muhterem arkadaşlarım, (A. P. 
sıralarından «az, az» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, «az» diyenlere ce
vap veriyorum. Az değil. Neden az değil? Az da 
değil, çok da değil, tam karar. Çünkü İmam -
Hatip okulu bir meslek öğretimidir. Mevzuatı
mıza göre, Tevhidi Tedrisat Kanununa göre 
Türkiye'de ikili öğretim sistemine gidemeyiz. 
ikili öğretim sistemine gitmek memleketi ikiye 
bölmektir. Binaenaleyh imam - hatip okulları
nın kuruluşu ve gayesi, bu memleketin muhtac-
olduğu din adamını yetiştirmektir. Gayemiz her 
ili bir imam - hatip okuluna kavuşturmaktır. 
Türkiyenin ihtiyaç duyduğu, olmasına mutlak 
can ve gönülden katıldığımız mânevi cihazlan-
mayı sağlamaya bu miktar kâfidir. 

Sayın Ecevit, yine diyorlar M, «öğretim 
piramidinde dengesizlik vardır.» Yanlış arka
daşlar. öğretim piramidinde dengesizlik yok
tur. Verdikleri rakamlar da yanlıştır. 1964, 
1965 in rakamları; «ilköğretimde 3 milyon 870 
bin öğrenci var» diyorlar. Hayır arkadaşlar, 
ilköğretimde 4 milyon 526 bin öğrenci var 
650 000 eksik söylüyorlar. «Orta okullarda 
448 000 öğrenci var.» diyorlar. Hayır, orta 
okullarda 644 600 öğrenci vardır. «Lise ve 
dengi okullarda 175 000 öğrenci var» diyorlar. 
Hayır arkadaşlar, lise ve dengi okullarda 
256 000 öğrenci vardır. Buna karşılık nedense 
imam - hatip okullarının birinci devresini de 
bir araya getirerek, onu yine daha fazla göste
riyorlar. «Yüksek öğretimde 83 000 öğrenci 
var» diyorlar, Hayır arkadaşlar, yüksek öğre
timde 130 000 öğrenci var. 

«Eğitim politikasızlığı ekonomik ve sosyal 
gelişmeyi engellemektedir» diyorlar. Hayır 
muhterem arkadaşlarım, biraz da sabrınızı sui
istimal ederek eğitim politikamızı arz ettim. 
Eğitim politikamız vardır. Bütün çalışmaları
mız bunun icabına uygundur. Biz, insangücii-
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nü, gelişen ekonominin gereklerine göre, yetiş
tirmek üzere plânladık. Vatandaşlar devamlı 
değişen bir dünya için hazırlanmaktadır. Genç
lerimizi fikir, beden ve ruh güçleri bakımın
dan geliştirmekteyiz. 

Teknik öğretimde mezunların iş hayatının 
icaplarına uymaları için, sanayi ile işbirliği 
kurmakta ücret, yetki ve sorumlulukları tesbit 
olunmaktadır. 4 Manita teknik öğretim için 
Yüksek Danışma Kurulunu toplamaktayız. 
Böylelikle teknik öğretimin sanayi ile, iş ale
miyle mutlak irtibatını kurup çalışmalarımızı, 
müfredat programlarımızı hayatın istediğine 
doğru değiştirmekteyiz. Böylelikle eğitim poli
tikasının esaslarını bir defa daha kısaca size 
arz etmiş oluyorum. Eğitim politikamız vardır 
ve eğitim politikamız ekonomik ve sosyal ge
lişmemizi engellemek değil ilerletmektedir. 

Yine «yüksek öğrenim dallarında dağılım 
memleket isteklerine, plânın insangücü hedef
lerine uygun değildir, fen, teknik ve sağlık 
alanlarındaki öğrenci azdır» diyorlar. Birinci 
Beş Yıllık Plânda bu sahalarda, senelere göre 
ihtiyaçlar ve hedefler tesbit edilmemişti, ikinci 
Beş Yıllık Plânda bunlar tesbit edilmiştir. Ça
lışmalarımız buna müteveccihtir. Eğer bugün 
sosyal bilimlerde birtakım kabarıklıklar var
sa, elbet kjL bunun günahı iki yıllık Adalet Par
tisi iktidarına ait değildir. Bu, geçmişin netice
sidir. Biz plânımızda politikamızı tesbit etmi
şiz, çalışmalarımızı bu gerçeğe doğru, Türki
ye'nin kalkınması için gerekli insan gücüne 
doğru tevcih etmişizdir. 

Yine arkadaşlarım, bilmiyorum imam - ha
tip okullariyle Sayın Ecevit'in ne alıp veremi-
yeceği var. Diyorlar ki, «meslekî ve teknik 
okullarda parasız okuyan öğrenci sayısiyle, 
imam - hatip okullarındaki öğrenci sayısı eşit
tir,» Hayır arkadaşlar, teknik okullarda para
sız yatılı okuyan öğrenci sayısı 6 800 dür. 
İmam - hatip okullarında bu sayı 3 800 dür. 
Bunun içerisine Yüksek İslâm Enstitüsü de 
dâhildir. Hiç bir vakit bu rakamın yeterli oldu
ğunu iddia etmiyoruz. Ama Türkiye'nin, bü
tün meselelerini dengeli olarak ele alması ge
rektiği bir hakikattir. Anayasamızın 53 ncü 
maddesinin de belirttiği gibi, bu sosyal mak
satlara ulaşabilmemiz ancak ekonomik kal
kınmamızı hızlandırmamıza, malî kaynak
larımızı yeterli hale getirmemize bağlıdır. 

Ekonomik kalkınmamızı dilediğimiz hedefe 
ulaştırıp, malî kaynaklarımızı icabettiği gibi 
geliştiremediğimiz müddetçe, gönlümüzün bü
tün arzusuna , rağmen, elbetki rakamlar, hiz
metler istenilene ulaşamıyacaktır. Ama kendi
lerinin dedikleri gibi de değildir. 

Yine diyorlar iki, «Ekonomik kalkınmanın ta
mamlandığı, ağırlığın dinî kalkınmaya veril
diği anlaşılmaktadır. İmam - hatip okulları sayı
sı 58 dir, liseler ise 216 dır. Bu durumda insanda 
ister istemez kalkınmamızın Allaha kaldığı dü
şüncesi uyanıyor.» Evvelâ bu beyanı büyük 
üzüntüyle okudum. Muhterem arkadaşlarım, 
mânevi inanışı, Allah'ın büyük ismini bu tarz
daki politik mevzulara sokmakta ben ağırlık ve 
ciddiyet göremiyorum. 

Şimdi, gerçeklerin ifadesine geliyorum. Muh
terem arkadaşlarım, bir defa açılan 18 imam -
hatip okulu lise seviyeli değil, orta derecelidir. 
Binaenaleyh, mukayese yapmak lâzımgelirse 
216 ile değil, 1 119 la yapmak lâzımdır. Ben bu 
sene 163 ortaokulu açtım. İmam - hatip okulu 
18. 

Lise mukayeyesesine gelince; lise seviyesinde 
imam - hatip okulunun sayısı 26 dır, kaldı ki, 
liselerimizin sayısı 216 dır. 

Meslekî teknik okullara gelince; 60 tane 
meslekî teknik okulu açtık. O halde aydınları 
A. P. ne karşı çevirmeye, hâdiseleri tahrif etme
ğe hiç kimsenin hakkı yoktur ve susmıyacağız 
arkadaşlar. Gerçekler budur. Tekrar ifade edi
yoruz, biz, mataryalist bir görüşün taraftarı ve 
onun takipçisi değiliz, maddenin Ü3tünde mane
viyatın mevcudiyetine ve üstünlüğüne inanan 
bir partiyiz. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Ama hiçbir vakit meselelerimizi tekniğin ve 
ilmin dışında halledeceğimizi de kabul etmiyo
ruz. Bu sebeple dengeyi arz ediyorum. Eğer bu 
bir oyunsa, bu oyunla bizim bir nevi bunları 
yapmadığımızı söylüyor^arsa hata içindedirler, 
çünkü rakamlar yaptığımızın ifadesini vermek
tedir. Kendilerinin ne yaptıkları meydandadır. 
Ama eğer öyle değilse, A. P. gericidir, A. P. sır
tını ilme ve tekniğe çevirmiştir demek istiyor
larsa söyledikleri yanlıştır, yalandır. Rakamları 
arz ettim. 

Muhterem arkadaşlarım, yine diyorlar ki, 
«Anayasanın emrettiği eğitim eşitliği, fırsat ve 
imkân eşitliği sağlanamamakta, A. P. nin eğitim 
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alanındaki tutumundan Türk toplumunun smıf 
duvarlariyle bölünme tehlikesi artmaktadır. Sı-
nıflararası seyyâliyet kalkmaktadır.» 

Hayır arkadaşlar, A. P. sosyal adalete, onun 
içinden geldiği için, halkın içinden geldiği için, 
keleme olarak değil, ruh olarak, yaşayış olarak 
inanmaktadır. Ondan gelmektedir. Ve rakamlar 
da öyle değildir. 1960 - 1961 yılında, ortaöğre
timde 20 830 parasız yatılılarken, bugün 50 000 
dir. Yüksek öğretimde; 3 581 para3iz yatılı var
ken, bugün 8 082 vardır. Bugün 86 000 olan 
parasız yatılılık adedi 1972 sonunda 190 000 e 
ulaşacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yurtlar ve krediler 
kurumunun da tutumu memnuniyet verici bir 
gelişme içindedir. 1961 yılında 1 700 kredi alan 
varken, bugün 6 500 kredi alan vardır. Yatak 
sayısı 5 162 iken, bugün 10 429 dur. 

Muhterem arkadaşlarım, tekrar ediyorum, bu 
rakamlar A. P. nin gönlünün istediği rakamlar 
değildir. Bu rakamlar, biz de kabul ediyoruz ye
tersizdir. Ama yılların ihmalini, yılların hatası
nı, yılların gelişmemişliğini, yılların malî kay
nak yetersizliğinin icaplarını getirip de iki yıl
lık A. P. iktidarının sırtına yüklemek hiçbir vic
danla hiçbir mantıkla birleşemez. 

Muhterem arkadaşlar, bu ifade tarzı mesele
si. Sayın incesulu da benden bölgeler arası yatı
lım rakamını sordular, tabiî şimdi vereceğim ra
kam ona da cevabolacak. Sayın Ecevit diyorlar 
ki; «Bölgelerararası sosyal adaletsizlik vardır, 
Doğuya hiçbir şey yapılmamıştı!» Yalan arka
daşlar. Şimdi rakamları veriyorum. Türkiye'nin 
muhtelif yerlerindeki aynı nüfusu taşıyan muh
telif illeriyle, Doğunun illerini ve yapılan yatı
rımları kıyaslıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 1967 yılında; aşağı 
yukarı nüfusu birbirini tutan, öğrenci çağı nü
fusu birbirine eşidolan vilâyetlerden Hakkâri'ye 
1967 yılında 4 milyon 340 bin lira verilmiştir. 
Buna karşılık Bilecik'e - Sadi Binay'm gönlü 
kalmasın - 1 milyon 835 bin lira verilmiştir. 4,5 
milyon iken şimdi 2 milyona yakın. 

Bingöl, Bitlis, Tunceli vilâyetleri öğrenci çağ 
nüfusları aynıdır, 17 milyon 46 bin lira. Buna 
karşılık Burdur, Uşak, îsparta aynı durumda; 
9 milyon 877 bin lira. 

Erzincan, Adıyaman, Ağrı ve Muş aynı, 22 
milyon 360 bin. Buna karşılık; Amasya, Gümü-
şane, Çanakkale ve Tekirdağ aynı 20 165 000. 
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Elâzığ, Van, Siirt 21 806 000, Muğla, Bolu, 
Eskişehir 22 378 000. 

Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Hatay 
34 452 000. Çorum, Sakarya, Giresun, Afyon 
18 000 000 

Urfa, Erzurum, Kars 59 846 000. Balıkesir, 
Ordu, IJursa 25 856 000. Hani Doğu'ya hiçbir 
şey yapılmadığa, hani Doğu'ya öncelik tanın
madığı .. 1968 rakamları da aynı,,, fakat zama
nınızı almamak için devam etmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, çok fazla zamanı
ndı aldım, daha fazla sözlerimi uzatmıyaca-
ğım, sözlerimi bağlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Millî Eği
timinin felsefesi vardır, politikası vardır, plâ
nı vardır. Bunun kaynağını millilik, medeni
lik ve insanilik teşkil eder. öğretmen en aziz 
varlığimızdır. Bütün gayemiz öğretmeni huzu
ra, sosyal güvenliğe, bugüne kadar gösterdi
ği feragatinin, yurtseverliğinin mükâfatına ka-
vuşturmaktır._ 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Millî Eğiti
mi sınıf ve menfaat kavgalarına düşmiyerek 
büyüK müreffeh ve barışık Türkiye'yi yarat
makta olan ve yaratacak bulunan gençleri ye
tiştirmekte devam edecektir. 

Hepinize saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı sualler var, 
efendim. 

Muhterem arkadaşlar, bâzı arkadaşlar Sa
yın Bakandan sual soruyor. Bunlardan birin
cisi Sayın Hasan Değer. Yalnız, «sualimi Sa
yın. Bakan yazılı olarak cevaplandırsın» diyor. 
Bu husus Bakanlığa intikâl ettirilecektir. 

Sayın Salih Yıldız, siz de sualinizi yazılı 
şekilde cevaplandırmak suretiyle mi verdi
niz. 

SALİH YILDIZ (Van) — Hayır efendim, 
sözlü olarak burada cevap versinler. 

BAŞKAN — Burada olsun diyorsunuz. 
Sayın Bakan, Sayın Salih Yaldız'ın suali şu, 

diyor ki; «Atatürk ölümünden evvel Van Gö
lü sahillerinde bir üniversite kurulmasını va
siyet etmişti. Bu değerli vasiyetin yerine ge
tirilmesi için bir de imkân var; Van Gölü kıyı
sında 15 000 dönümlük bir arazi istimlâk edil
di ve teknik ziraat okulu olarak orada tesis 
yapılacaktır, acaba bunun bir üniversiteye 
nüye teşkil edecek şekilde ele alınması mijnv 
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kün müdür, Bakanlığın bu husustaki cevabı ne
dir?» diyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ERTEM 
(Devamla) — Muhterem Başkanım ve muhte
rem arkadaşlarım, üniversite kuruluşları, üni
versitelerin de iştirak ettiği bir kurul tarafın
dan yerleri tesbit edilmekte ve kanunu hazır
lanmaktadır. Elbetteki bölgenin hususiyetleri 
dikkate alınmaktadır; Diyarbakır, Elâzığ ille
rinde üniversite ve nüvelerinin bulunduğu dik
kate alınmak suretiyle bu dilek komisyon ta
rafından değerlendirilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan ikinci suali Ha
san Lâtif Sarıyüce soruyor; «Sungurlu ilçesi
ne bağlı ve belediyesi olan Boğazkale buca
ğında bir ortaokul açılmasını Vekâlet düşünü
yor mu?» diyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 
(Devamla) — Sayın Başkanım, nüfusunu bil
miyorum, şartlarını bilmiyorum; bir yönetmeli
ğimiz vardır, bu yönetmeliğe uyarsa, kendile
ri lütfetsinler bana, şimdi zaten not da alaca
ğım, kendilerine cevap veririm. -Bilhassa 2 000 
den fazla nüfusu olan yerlerde ekul açmakta
yız. Bu şartları haizse, eğer merkez nüfusu 
2 000 olmamakla beraber sosyal münasebetleri 
bir ortaokulun yaşamasını gerektirecek öğren
ciyi temin edecek imkâna sahipse orada da 
ortaokul açmaktayız. Bu şartları dikkate ala
rak gereğini yapacağız. 

BAŞKAN — Sayın Muzaffer Özdağ'da bâ-
z\ sualler soruyor. 

Yalnız, arkadaşlarımdan rica ediyorum, so
ru vasfında olacaktır sorulan şey, mütalâa be
yan etme vasfında olmayacaktır. 

Buyurun Sayın Özdağ. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 
Rumca, Arapça, Bulgarca ve sair Balkan dille
riyle konuşan Türk soylu yurttaşlarımız 
vardır. Bunların çocuklarına anadillerini öğret
mek için, Türk dilini Türkiye'de tüm hâkim 
kılmak için alman tedbir nedir? Güneyde v© 
Doğuda televizyon ve radyo ile Arap ve Fars 
kültürünün sızması görülmektedir. Tek öğret-
menli köy okulu kültür bütünlüğümüz için 
bir tedbir midir, Bakanlık ne düşünmektedir? 

BAŞKAN —• Üç sual soruyorsunuz, değil mi 
efendim? 
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I MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) 
— Bu tek sualdir, ikinci suali sonra arz ede
yim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MtLLÎ EĞİTİM BAKANI ÎLHAMİ ER

TEM (Devamla) — Elbetteki, Türkiye'de dil 
birliğini sağlamak en büyüjfc arzumuzdur. Bu
nun için Türk dilini sevdirmek, Türk dilini 
o bölgeler için gönülden arzu edilir hale ge
tirmek için sosyal, ekonomik tedbirler alın
maktadır. Bilhassa halk eğitimi yoliyle buna 
hız kazandırmayı düşünmekteyiz. 

Halk eğitimine bilhassa kültürel ve millî his
leri verici ve milliyetçi bir tutum içine gir
me hüviyetini vermek en büyük arzumuzdur. 
Halk, eğitiminden bu hususta ziyadesiyle fay
dalanmayı düşünmekteyiz. Elbeteki, tek öğ
retmen bir tedbir değildir. Bu sebepledir ki, 
Güney ve Doğu illerinde yatılı bölge okulla
rına gidiliş olmuştur. Yatılı bölge okullarını 
şartlara daha çok uydurmanın çareleri için
deyiz. Söylediklerinin büyük ağırlığı vardır, 
Türkiye için büyük bir meseledir. Bunun 
üzerine, ağırlığı ile kendilerini memnun edici 
bir ciddiyetle eğilmeyi söz veriyorum. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) — 
İlkokul hademelerinin haftada 48 saatten 
fazla çalıştırılmaması için muhterem bakan
lığınızın bir tamimi var, fa'kat hiçbir zaman 
uygulama görmemekte ve yıllardan beri vilâ
yetler, terfi haklarını bu mağdur zümreye ta
nımamakta. İki hademeli okullarda ayda 15 
gün nöbet ty.ıtma durumunda kalmaktadır. Ba
kanlığın bu husustaki tedbiri nedir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER. 
TEM (Devamla) — Elbetteki, sosyal adaleti 
gerçekleştirme^, herkese hakkını vermek en 
büyük arzumuzdur. Bâzı zaruretlerin, imkân
sızlıkların karşısında bâzı arzulanmıyan tatbi
kat olabilir, ama bunları en iyi tarza sokmaya 
imkânlarımız nisbetinde çalışacağız. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) 
— Barış gönüllülerinin tahripkâr faaliyeti 
hakkında Bakanlığın aldığı tedbir var mı? 
Şikâyetler peşpeşe gelmektedir. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMI ER
TEM (Devamla) — Bakanlığımıza bu hususta 
şikâyetler, henüz muayyen bir ikiyi geçmemek 
üzerö, gelmemiştir. Kendilerinden yabancı dil 

I öğretmeni olarak faydalanmaktayız. Bir okul 
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dairi topyekûn millî havanın, öğretmenlerin 
teşkil ettiği millî atmosferin bir barış gönül
lüsü tarafından değiştirilebilmesine ve millî 
bir atmosfer içinde, millî bir okul havası için
de, bir barış gönüllüsünün zararlı faaliyetlere 
cesaret edebileceğine inanmamaktayım ama bu
na karşılık bu tarzda faaliyette bulunanlar ba
kanlığımıza intikal ettiği zaman kendisinin öğ
retmenlikle ilgisini kesmekteyiz. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon .Karahisar) — 
Sayın Bakan, yuva kurmakta geciken bayan 
ve bay öğretmenler vardır, sayıları hiçde az 
değildir. Manen ve madden tükenmektedirler. 
Kısır ve geri bölgelerde uygun hayat arkadaşı 
bulup yuva kurmaikta gecikmektedirler... (A. P. 
sıralarından gürültüler, «MBK zamanında yap
saydın» sesleri) efendiıll, sosyal bir yaradır. 
(Gürültüler) Bu kardeşleriniz için ne düşünül
mektedir? 

MÎLLÎ EĞİTlM BAKANI ÎLHAMİ ER
TEM (Devamla) — Bu kardeşlerimiz için ev
velâ büyük şehirlere gelişde bekâr oluş bir ter
cih sebebi teşkil etmektedir. Kendilerinin ev
lenme yapabilmelerini sağlamak için bilhassa 
kızlarımızın büyük şehirlere gelmesine önce
lik tanımaktayız ve tabiî ki, tatil ayları, din
lenme imkânları, gezme, sağlanan sosyal im
kânlarla elbetteki, muhiti genişletmeyi ve 
böylelikle imkân artırmayı sağlıyabilirlef. 

MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) 
— Muhterem Bakan, belki tebessüm yarattı, 
fc<(kat şu da bir gerçektir ki, gençliklerini 
tüketenlerin sayıları hiç de az değildir. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Bitti mi sualleriniz efendim. 
MUZAFFER ÖZDAĞ (Afyon Karahisar) 

— Bir son sualim daha var : Tiyatrolarımız 
ne ölçüde halkın hizmetindedir? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ÎLHAMÎ ER
TEM (Devamla) — Tiyatrolarımızın aded 
itibariyle kifayetsiz olduğu, yani yurdun muh
telif yerlerinde Devlet tiyatrolarının mevcu-
dolmadığı bir gerçektir. Fakat bu da her şey
den evvel maddi güce, maddi imkâna da
yanmaktadır. Bu malî imkânlarımız, maddi 
gücümüz elverdiği ölçüde tiyatro turnelerini 
çoğaltmakta, yurdun her tarafındaki vatan
daşı bu temsilllerden faydalandırmayı düşün
mekteyiz. Bölge tiyatrolarını da bu açıdan ele . 
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almaktayız, ama tekrar arz ediyorum ki, bulu
lar malî kaynak ve imkânlarımızla sınırlıdır. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, soru 
sormuş olan arkadaşlarımın sırasiyle isimleri 
şöyle : Sayın Reşit Ü|ker, Sayın Hayrettin 
Uysal, Sayın İsmail Halikı Yılanlıoğlu, Sayın 
Türkân Seçkin, Sayın Neriman Ağaoğlu, Sa
yın Ziyaeddin izerdem, Sayın Nermin Neftçi'de 
söz istiyor. 

Şimdi bu arada Sayın îhsan Ataöv de bir 
önerge vermiş, önergesinde diyor ki; «Kifaye
tin sorulara da teşmilini saygı ile arz ve 
teklif ederim.» 

Muhterem arkadaşlarım, bu, şudur; kifayet 
kararı verilirse, verilen bu karar sorulara da 
şâmildir, manasınadır. Şimdiye kadarki, tat
bikat budur, ama henüz kifayet kararı veril
miş değildir. Soru oluyor ve arkadaşlarımı
zın soruları var. Yalnız bir kolaylık sağlamak 
için bu arkadaşlarımın sorularını sormaları 
ve zapta geçirmeleri, bilâhara de Sayın Ba
kanın bunların hepsini arkadaşlarımıza yazılı 
olarak vermeleri de mümkündür. Behemahal 
burada bütçenin uzaması için bir sebep de 
yok. 

Şimdi sırası ile lütfen sayın arkadaşım 
Ülker, buyurun sualinizi sorun efendim. 

REŞÎT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Ba
kandan bir noktayı rica edeceğim. Geniş iza
hat verdiler, öğretmenler hakkında, Türkiye 
Öğretmenler Sendikası Genel Başkanı Fakir 
Baykurt bakanlık emrine alınmış idi. Bakan
lık emrine alınma kararı halikında Danıştayın 
tehiri icra kararı var mıdır ve bu karar 
uygulanmış mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — 1965 

Kasım ayından bu yana Bakanlık emrine alın
ma, mecburi nakil bütün bölümlerde ne.kadar
dır? Bir. 

İkincisi, mecburî nakle tâbi tutulan Halil 
Akyavaş, Ahmet Nuri Macit'in bu nakil iş
lemi Danıştayca durdurulmuş mudur? Durdu-
rulmuşsa eski yerlerine ve görevlerine iade 
edilmiş midir? 

BAŞKAN — âaym İsmail Hakkı Yılanlı
oğlu. 

ÎSMAÎL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu) — Sayın Başkan, bilhassa orta dereceli 
okullarda okuyan bâzı öğrencilerin okul di-
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şında millî eğitimin gayesine aykırı halin ve 
gayriahlâki hareketlerinin ıslahı için, yani 
diskoteklere, kahvehanelere, kumarhanelere 
gitmemeleri hususunda okul idarelerince ted
bir alınmakta mıdır ve düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Sayın Türkân Seçkin. 
TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — 1 nci Beş 

Yıllık Plân genel orta öğretim öğrenci yüzde
sini %62 den % 49 a düşürmeyi plânlamıştı. 
Sizin plânınız... 

BAŞKAN — Sizin plânınız, Sayın Türkân 
Seçkin, İkinci Beş Yıllık Plân mı dernek isti
yorsunuz, efendim? 

, TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Evet. 
BAŞKAN — Sizin veya bizim değil hepi

mizin efendim bu plân. Yani sizin plânınız diye 
tesmiye edemezsiniz. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — ikinci Beş 
Yıllık Plân bu oranları kaçtan kaça çıkarıyor, 
bunun cevabını istiyorum. 

Bir de Sayın Bakandan; müşterek eğildiği
miz bir konu var; teknik okuldan öteye Edir
ne'yi üniversiteye kavuşturma konusundaki ça
lışmalarının son safhası nerededir? istanbul 
Üniversitesine bağlı bir kuruluş olarak mı, yok
sa müstakil bir kuruluş halinde mi gerçekle
şecektir? Üniversiteler konusu komisyona gel
diğinde bu işin Türkiye'de bölgeler arası dağı
lımı ve diğer yönleri açısından üniversiteler 
arası bir kurul süzgecinden, Bakanlık görüşün
den geçmesi için bir ay erteleme istenmişti, ikin
ci Beş Yıllık Plân stratejisi belirinceye kadar 
bu sürenin komisyon olarak uzatılması teklifini 
kabul etmiştik. 

BAŞKAN — Sayın Seçkin., sual sorun lüt
fen efendim. Mütalâa beyan etmeyin, ne isti
yorsanız onu sorun. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Uzatılan 
süreye rağmen kanun hâlâ gelmemiştir, ne mer
kezdedir? 

BAŞKAN — Sayın Ağaoğlu. 
NERİMAN AĞAOĞLU (Manisa) — Efendim, 

ilk, orta, lise kitaplarında sayfa sayfa bir devri 
baştan sona kadar hakaret dolu kelimelerle kö-
tüliyen bahisler var. Seçimle mevkii iktidara gel
miş insanlar için yalan bilgiler veren bahisler 
hakkında mesul bakan olarak görüşünüz nedir? 
Bunları mektep kitaplarından kaldırmayı düşü
nüyor musunuz? 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Ağaoğlu'ndan sonra Ziyaeddin İzerdem, Sayın 
Nermin Neftçi, şimdi Asbuzoğlu, Hasan Ünlü, 
ismail Selçuk Çakıroğlu ve Sayın Çanıga da 
sual soracaklar. Bu arkadaşlarımın hepsinden 
rica ediyorum; esasen burada ifade etmekle, bir 
kâğıda yazıp Riyasete" vermek arasında küçük 
bir zahmet farkı vardır. Arkadaşlarım suallerini 
Riyasete intikal ettirsinler, ben Sayın Bakana 
intikal ettireyim; yazılı cevapları alınsın efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sualim cevap
sız kaldı. (M. P. sıralarından «Radyoda söylen
miyor» sesleri). 

BAŞKAN — Bunlarda söylenmiyecek zaten 
efendim. 

Sayın Bakan, teşekkür ederim, bitti efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI İLHAMİ ERTEM 

(Devamla) —Teşekkür ederim, hürmetler ede
rim. (A. P. sıralarından alkışlar). 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Ben razı de
ğilim. 

BAŞKAN — Cevabı yazılı olarak bilâhara ve
recekler efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Efendim, İç
tüzüğün 156 ncı maddesi sarihtir. Bütçe sıra
sında sual sorulur. Eğer cevap vermezlerse, 
cevap vermemiş sayılır, kendi hesabıma cevap 
verilmedi sayıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi mesele sizin 
saymanızla benim saymamla olmuyor, içtüzükte 
sadece bütçenin.. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bahsettiğiniz madde, 
sadece miletvekilerinin bütçe müzakeratı sıra
sında vfikile sual sormalarını derpiş etmiştir. 
Sualin cevabını behemaJhal burada hemen ve
rilmesi zaruretini derpiş eden hiçbir husus yok
tur. öyle sualler soruldu ki, 1965 ten kaça ka
dar, kaç tane öğretmen nereden nereye nakil 
edildi? Evvelâ bir hesap makinası çalışmalıdır. 
Bunların hepsinden sonra da cevap yazılı ola
rak verilecektir dedim, Tüzüğe aykırı hiçbir şey 
yok efendim. Sual sorma hakkınızı kullandınız, 
cevabınızı da yazılı olarak alacaksınız. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Fakir Bay-
kıırt'un Danıştay kararı makina ile mi öğreni
lecek. 
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BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker; şu usulleri 
bilmeseniz, bildiğiniz halde usul hakkında ko
nuşmanıza üzülüyorum. Çünkü siz bu usulün 
icaplarını bilirsiniz. 

Şimdi arkadaşlar, söz sırası C. H. P. Gru-
pu adına Sayın Mustafa Kemal Yılmaz'm. Bu
yurun efendim. 

Konuşmalar on dakika ile kayıtlı Sayın Ke
mal Yılmaz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KE
MAL YILMAZ (Aydın) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; bu kürsüde meseleleri gücümüzün 
yettiği ölçüde soğukkanlılıkla tartışırsak sanı
rım ki, gerçekleri bulmamız, birbirimizi tanı
mamız daha kolay olacaktır. Şimdi, Sayın Ba
kanın değindiği bâzı konular üzerinde kısa, kısa 
görüşlerimizi arz edeceğiz. 

' Sayın Bakanın ilk okulu bitiren ve bir mes
lek saiıibi olmak için imam - Hatip Okulların
da okuyan çocuklarımız üzerinde vermiş olduğu 
bilgiyi dikkatle dinledik. İmanı - Hatip okulla
rının birer meslek okulu oluşu hüviyetini bu
rada tescil edişi, Tevhid-i Tetrisat Kanununun, 
bir devrim kanunu olan bu kanunun gereklerine 
saygılı oluşunu ifade edişi, Cumhuriyet Halk 
Partisini memnun etmiştir. Biz, İmam - Hatip 
okullarında okuyan yavrularımızın, bu değerli, 
seçkin köy çocuklarını en iyi şart
lar içerisinde Türkiye'nin yücelmesine, mânevi 
alanda yardım edici karakterde yetişmeleri 
için her türlü tedbirin alınmasını istiyenlerdeniz. 
Bu çocuklarımızın bütün Türk halkını birbirine 
yaklaştırıcı, birleştirici, yüceltici faaliyet gös
terecek şekilde yetiştirilmeleri arzumuzdur. 
Nitekim, 1964 e gelinceye kadar yıllarca ve 
yıllarca dışardaki bâzı derneklerin himayesin
de izbe yerlerde, cami köşelerinde yaşıyan, çalı
şan bu çocuklarımız için ilk defa Cumhuriyet 
Halk Partisi zamanında 1 000 yatılı burs ihdas 
edilmiştir. Allahm büyük adını, küçük siyasi 
maksatlar ve çıkarlar için bu ülkede kimlerin 
kullandığını ben burada söylemek istemiyorum. 
Her vicdan sahibi vatandaş Yüce Allanın ismin
den kimlerin istismara kalkıştığını bilmektedir 
ama, bu hiçbir zaman Cumhuriyet Halk Partisi 
olmamıştır. Şimdi, Sayın Bakan açılan 18 imam -
Hatip Okulunun orta okul seviyesinde olduğunu 
söylemektedir. Biz bunu nereden bileceğiz. 
imam - Hatip okulları lise seviyesindedir, Bizim 
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Sayın Bakandan açıklamasını istediğimiz hususr 
şu idi; Bütün orta dereceli okular için bu okul
ların açılma esaslarım tesbit eden bir yönet
melik çıkarılmıştır. Bundan son derece mem
nun olduk. Okul açımını siyasi etkilerden kurtar
mak için son derece isabetli bir yol; kendisini 
tebrik etmek isterim fakat, imam - Hatip Okul
larının hangi esaslara göre açılacağı bu yönet
melikte var mıdır? Bizim bildiğimize göre yok
tur. ikinci ,Beş Yıllık Plân dönemi içerisinde 
kaç okul açılacaktır? Her türlü gücünü plânla
dığımız halde no kadar aydın din adamına 
ihtiyacımız vardır, tesbit edilmemiştir, plâna 
yazılmamıştır. Bütün bunların plânda açıklığa 
kavuşturulması arzumuzdur. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Bakan 173 
mecburi nakilden bahsetti. Danıştay, birçok 
bakanlık emrine alma kararlarını iptal ettiği 
için sanırım ki, bu rakam düşmüş bulunmakta
dır. Şimdi, biz Türk öğretmenlerini düşünce öz
gürlüğüne iktidarlarında, muhalefetlerin de say
gılı olması gerektiği kanısındayız, öğretmen, 
önce insan olarak insan haklarından, vatandaş 
olarak Anayasadaki ve yasalardaki haklarından 
istifade edecektir, hürriyetlerini kullanacaktır. 
Şimdi, Sayın Bakan, bâzı politikacıların öğret
menlere musallat olduğundan bahsederken, onun 
şikâyetine katılıyorum, "hiçbir siyasi kuruluş ve 
siyasi kişi meslek mensuplarını kendi özel çı
karları için kullanamazlar, Türk öğretmeni ken
disini kullandırmaz arkadaşlar, ama, Türk öğret
menlerini sizin gibi düşünmüyor diye siyaset 
yapmakla suçlarsanız, o zaman haksızlık olur. 
Çünkü, 100 000 in üstünde bu aydın ordunun 
mensupları fikir özgürlüklerine sahiptirler, ka
rarlarını kendileri vereceklerdir ve meslekî ça
lışmalarından hiçbir zaman şu veya bu siyasi 
parti lehine beyanda, bulunmıyacaklardır ama, 
bulunanları memleket sorunları üzerinde düşün
mekten alıkoymak demek değildir. 

Şimdi, siyaset yaptıklarından bu kadar şi
kâyetçi olduğumuz öğretmenlerin bâzılarının ne 
yolda siyaset yaptıklarından bir, iki örnek vere
yim.. Sayın Bakanın hiçbir zaman tenMd etme
diği, halikında kovuşturma yapmadığı bir kuru
luşun beyannamesinden bir cümle okuyorum. 
l«Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisini ıs
lah kabul etmez bir solcu kuruluş olarak tari
he tescil ettirmek suretiyle bu partiden ayrı-
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lanlar Türkiyenin kurtulması yolunda son yıl
ların en büyük hâdisesinin kahramanıdırlar.» 
Eğer bu cümlede siyaset yoksa, öğretmenin 
yaptığı hiçbir beyanda siyaset yok demektir. 
Artık partiler arası münasebetler değil, bizzat 
bir büyük partinin iç meselesine varıncaya ka
dar müdahale etme yetkisini, iktidara dayana
rak, kendisinde gören bir kuruluş orta yerde 
iken Sayın Millî Eğitim Bakanının daha in
saflı olması gerekir. (0. H. P. sıralarından «adı 
ne onun» sesleri) Milliyetçi öğretmenler Der
neği. 

Şimdi bir araştırma önergemiz var. Kabul 
ederseniz her şeyi konuşmaya hazırız. Bir öğ
retmene yasama içerisinde gerekli bâzı ıslah edici 

" tedbirlerin uygulanmasını normal sayarız fa
kat, siz bir öğretmeni tecziye etmek için kışta, 
kıyamette onu mecburi nakle tabi tutarsanız, 
ne kadar haklı olursanız olunuz, kamu vicdanın
da haklı olmazsınız. Eğer siz bir öğretmeni aile
sine, yuvasına bağlı olan bu toplumda karısın
dan, yavrusundan ayırır bir yere naklederseniz, 
o zaman ne kadar haklı olursanız olunuz, ka
mu vicdanında kendinizi haklı gösteremezsiniz. 
İşte bu hissî duygulardan sıyrılmak lâzımdır. 
Benim yetkim var, filan kanun bana yetki veri
yor, ben istersem öğretmene her şeyi yaparım 
gibi bir duygu, bence bir Millî Eğitim Bakanının 
iltifat etmemesi lâzımgelen bir duygudur. Tür
kiye'de birçok yasalar eskimiştir. Eskimiş, çağ 
dışı kalmış bir yasanın sınırlarını zorlaya, zor
laya, sizin gibi düşünmiyen bâzı öğretmenler 
eziyet eder görünmek, eziyet ediyorsunuz demi
yorum, çünkü hiçbir zaman'böyle düşünemem, 
millî eğitim camiasında huzursuzluk yaratıyor. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, cümlenizi lütfen 
toplayın efendim. 

MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Devamla) — 
Topluyorum efendim. 

Biran için sevgili arkadaşlarım, şunu kabul 
edelim. Diyelim ki, Millî Eğitim Bakanının mec
buri nakle tabi tuttuğu, kendilerinin ceza ver
diği bütün öğretmenler gerçekten suçludurlar 
ama, bununla meslekte huzuru sağlıyabiliyor 
musunuz? Eğer meslekte huzuru sağlıyanlıyor
sanız isterseniz 1 000 Geza veriniz ve bunda 
% 100 haklı olunuz, Türk Eğitimi bundan za
rar görmektedir, Türk Milleti, Türk çocukları 
bundan zarar görmektedir. Millî Eğitim Ba

kanlığı bir polis bakanlığı gibi davranış göstere
mez. insan psikolojisine en çok saygılı olması lâ
zımgelen ve bunu en iyi bilmesi lâzımgelen in
sanların bulunduğu bir bakanlıktır, Millî Eğitim 
Bakanlığı. Bu verilere saygılı olmadıkça sevgili 
arkadaşlarım, o zaman huzursuzluk olur. Biz, 
Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi, sosyal, 
kültürel, ekonomik alanda bütün huzursuzlukla
rın bilimsel yönden, her türlü beşeri ve psiko
lojik tedbirlere baş vurulmak suretiyle halledil
mesini istiyen bir siyasi parti olarak buraya 
gelip bu huzursuzluktan yakınıyorsak Sayın Ba
kanın bizi mazur görmesini ve bizim iyi niyeti
mize yürekten inanmasını rica etmek isterim. 

Başka söyliyeceklerim de vardı. Bunları 
başka fırsatta Yüce Meclise arz ederim. 

Saygılar sunar, Millî Eğitim Bakanlığına ba
şarılar dilerim. (G. H. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Kifayet önergelerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Altı sözcü konuşmuş bulunuyor. Görüşmele

rin kifayetini arz ederiz. 
Kars Gümüşane 

Cengiz Ekinci Sabri özcan San 

Yüksek Başkanlığa 
Mesele aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Burdur 

ismail Hakkı Boyacıoğlu 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Benim de 
önergem var. 

BAŞKAN — Sayın Ülker bu arada bir öner
ge veriyor, sual sorma meselesinde usulsüzlük 
oldu, söz istiyorum diyor. 

Sayın Ülker, sual soran bütün arkadaşlar 
önergelerle Riyasete müracaat ettiler ve mev
cut duruma hiç itirazları yoktur. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Usulsüzlük 
vardır. 

BAŞKAN — Sizin itirazınız olabilir, zaten 
cevap vereceğim, ^ esasen hiçbir usulsüzlük de 
vâki değildir, içtüzüğün 156 ncı maddesi mil
letvekillerine bütçe müzakeratı sırasında, ka
nun müzakereleri sırasında sorular sorma hak
kını vermiştir. Ama bu sualin cevabını Bakan, 
bilâhara da verebilir, yazılı surette de verebi
lir. Buna mâni hiçbir hal yoktur. Usulsüzlük 
de yoktur. 
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REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Bakan 
bu kadar basit bir şeye burada şimdi cevap 

* veremiyeoeğim derlerse denetlemeden kaçmış 
olurlar. 

BAŞKAN — Efendim, sualinizi basit ola
rak siz vasf ediyorsunuz, kendiniz değerlendiri
yorsunuz, bütün bunlar suali sorana ait şey
lerdir. Ama, cevap veren belki ehemmiyetli te
lâkki etmiştir, o kendisine ait bir şeydir. Baş
kasına. da karışmayınız lütfen, kendi sualinizi 
değerlendiriniz o kadar. 

NURİ KODAMANOĞLU (Yozgat) — Efen
dim, 153 ncü maddeye göre bunun takdiri 
'Bakana aittir. 

BAŞKAN — Evet. Sizin de öyle yerinizden 
kendi kendinize kalkıp konuşmanız da usulsüz
dür Sayın Kodamanoğlu. Söz istemeden konuş
mak da usulsüzdür. 

Buyurunuz Sayın Hatipoğlu, kifayet aley
hinde. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada bir müd
detten beri inkişaf eden bir husus vardır. Ki
fayet aleyhinde söz istiyen arkadaşlarımız - ki 
bu geçen sene de böyle oldu - «Şu sebeple ki
fayetin aleyhindeyim, bu sebeple kifayetin 
aleyhindeyim», veyahut «Kifayet aleyhindeyim 
çünkü, kifayet aleyhindeyim çünkü» veyahut 
da şöyle «Kifayet aleyhinde rey veriniz ki, 
şunu da söyliyeyim, kifayet aleyhinde veriniz 
ki, şunu da söyliyeyim»... demek şekli bu kifa
yet aleyhine söz istemenin usulü, mantığı ile il
gili değildir. Bu vesile ile sadece Hatipoğlu'-
nun buna dikkatini çekmek için söylemedim. 
Umumi mânada arkadaşlarımın buna da riayet 
etmeleri, usul içinde olmamızı temin eder. Bu 
hususu da rica edeceğim. 

Buyurunuz Sayin Hatipoğlu. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

— Muhterem arkadaşlarım; Sayın Başkanımın 
ikazları üzerine ben de bu mevzudaki kanaatimi 
arz etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; burada yeterlik öner-* 
gesi aleyhine, yani umumiyetle müzakerelerin 
yeterliği aleyhine söz istiyen arkadaşlarımızın 
«Ben yeterli görmedim, siz bu önergeye menfi 
oy kullanınız» deyip inmenin maksadı temine 
kâfi gelmediği kanaatmdayım. Normal olarak 
milletvekilleri burada yeterli görmedikleri 
mevzuu, niçin yeterli görmediklerini, hangi 
mevzulara temas edilmediği için, hangi mev-
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zular dile getirilmediği için yeterliği istemedi
ğini izah etmezse hem yeterlik aleyhine konu
şan arkadaşınız vazifesini yapmamış olur,. hem 
de Sayın Başkanımızın her celsede anlayışlı 
hareketiyle bu fazla bağdaşır olmaz kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, ben sadece 
bir ölçüye işaret ettim. Elbette kifayet aley
hinde konuşan niçin aleyhinde olduğunu söy
ler. Benim ikazım bir ölçüyle ilgilidir. O öl
çü kaçmasın demek istiyorum. 

Buyurunuz efendim. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Muhterem arkadaşlarım, Millî Eğitim Bar 
kanlığı gibi insan unsurunu iyi istikamette ge
liştiren, yetiştiren, milliyetçi vasıflarla Ata
türkçü bir gençlik yetiştirmekle, ilim adam* 
yetiştirmekle, her sahada memleketi ileri ülke
lere götürmekle vazifeli bir bakanlığın bütçe
si konuşulurken gönlüm ister ki, milletvekili 
arkadaşlarımız yılda bir defa Millî Eğitim Ba
kanı hakkında, bütün Hükümet hakkında gen
soru mahiyeti taşıyan geniş bir görüşme vasatı 
içinde, yeterlik önergesi gelmeden, kendi ken
dilerine konuşma ihtiyacını tatmin ettikten 
sonra bu bakanlığın bütçesi kabul edilmiş ol
sun. işte bunun için yeterlik önergesini ka
bul buyurmamamızı istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, gerek muvafakat, ge
rekse muhalefet saflarında bir tatmin edilme
me ifadesi olan, sayısı 30 u, 40 ı geçen sorula
rın sorulması da bu müzakerelerin kâfi gelme
diği kanaatini bize ilham etmek için kâfi de
lil sayılmaz mı? 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bütçelerde de 
bunun tenkidini yaptık, * ama lütfetsin Meclis
te ekseriyete sahibolan iktidar Grupuna men
sup arkadaşlarımız, grup sözcüleri konuştuk
tan sonra milletvekilleri memleket dertlerini 
dile getirmeden, âdet haline getirdikleri kifa
yet önergelerini Yüce Riyasete sunmasınlar ki, 
memleketin büyük dertlerinin dile getirildiği 
bu kürsüde konuşma imkânları tahdidedilme-
sin. 

Muhterem arkadaşlarım, elbette ki bütçe 
zamanında çıkarılacaktır. Ama Millî Eğitim 
Bakanlığı gibi ehemmiyeti hepimizce kabul 
edilen bir bakanlığın bütçesi üzerinde yeterlik 
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önergesi verilirse bizler milletvekili olarak va
zifesini yapamamış insanların tatmin edilme
miş, deşarj olmamış, millet dertlerini dile ge
tirmemiş insanların huzursuzluğu içerisinde 
kalırız. 

Burada Sayın Bakan arkadaşımız birçok 
mevzulara temas buyurdular; öyle mevzulara 
temas buyurdular ki, bunlar sadece tek yönlü 
ifade edildiği zaman mutlaka Türk efkârı 
umumiyesinde ve Yüce Mecliste istifham ko
nusu olacak mevzulardır. Ezcümle, burada Sa
yın Bakan bâzı öğretmen arkadaşlarımızın ve 
öğretmen kuruluşlarının beyanlarını ifade bu
yurdular, ama, zaman göstermediler, mek%n 
göstermediler. Bu öğretmenler hakkında yapı
lan muamele üzerinde malûmat lütfetmediler. 
işte burada yeterlik önergesini kabul buyur-
mazsanız bu ve buna benzer hâdiseler, nüfu
sunun yüzde 60 ı okur - yazar olmıyan bu mem-

B AŞK AN — Oturumu açıyorum. 
Sabahki oturumda Millî " Eğitim Bakanlığı 

ile Ankara, Ege, istanbul, istanbul Teknik ve 
Hacettepe üniversitelerinin 1968 yılı Bütçe ka
nun tasarıları üzerindeki görüşmelerin tümü bit
miş ve bölümlere geçilmesi kabul edilmişti. 

Şimdi Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin 
bölümlerini okutuyorum. 

(Millî Eğitim Bakanlığı) 
(A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 
11.000 ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 960 799 645 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

lekette eğitim ve öğretim sorunları üzerinde* 
daha geniş konuşma imkânı bulabilmek için 
yeterlik önergesini kabul buyurmayınız ve 
buradan hepimiz memlekete hizmet etmenin hu
zuru içerisinde Meclisten ayrılalım. 

Hepinize saygılar sunarım arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Şimdi kifayet önergelerini tas

vibinize sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin madde
lerine geçilmesi hususunu tasvibinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, tasvibinizi alma
dan, müzakeratm tabiî bir seyri olarak saat 
13,25 e kadar çalıştık. Saat 14,30 da tekrar 
toplanmak üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,25 

B. Lira 
13.000 Yönetim giderleri 12 163 448 

B&ŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 68 270 384 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 236 773 455 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 62 989 556 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 2 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 
KÂTİPLER : ismet Kapısız (Konya), Fuat Avcı (Denizli) 
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B. 
22.000 

Lira 

23.000 

Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 515 195 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 91 557 000 
B AŞK AN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kurumlara katılma payları 775 002 

BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamulaştırma ve satınalma-
lar. 22 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 

B. 
34.000 

Lira 
4 423 417 

35.000 

Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal transferler 12 642 698 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığının Bütçesinin bö
lümleri bitmiştir. Bütçenin hayırlı olmasını di
lerim. 

BAŞKAN — Ankara Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe kanun tasarısının maddelerini okutuyo
rum. 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Ankara üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere 
(A/l) cari harcamaları için 90 502 433 lira, (A/2) yatırım harcamaları 
için 28 760 001 lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
de 3 718' 696 lira ki, toplam olarak 122 981 130 lira ödenek verilmiştir. 

(A/3) 
(A/l) (A/2) Sermaye teşkili 
Cari Yatırım ve transfer 

Harcamalar Harcamaları Harcamaları Toplam 
Lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 2 
Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi 9 
Fen Fakültesi 7 
Hukuk Fakültesi 3 
Tıp Fakültesi 36 
Veteriner Fakültesi 6 
Ziraat Fakültesi 10 
tlâhiyet Fakültesi 1 
Siyasal Bilgiler Fa,. 7 
Eczacılık Fakültesi 2 
Eğitim Fakültesi 1 

333 814 3 890 000 1 860 035 8 083 849 

384 076 
233 835 
933 213 
833 053 
078 129 
644 464 
977 735 
083 896 
810 654 
689 564 

3 760 000 
3 160 000 
. 450 000 
6 110 000 
2 300 000 
3 260 000 
2 380 000 
1 450 001 
2 000 000 

127 320 
104 310 
98 460 

655 000 
66 720 

117 621 
36 580 

104 880 
527 250 
20 520 

13 771 396 
10 498 145 
4 481 673 

43 598 053 
8 444 849 

14 022 085 
4 394 315 
8 638 777 
5 337 904 
1 710 084 

Toplam 90 502 433 28 760 001 3 718 696 122 981130 

B. Lira 
BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(Rektörlük) 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 1 811 813 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Bı 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler..! 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 

Lira 

246 000 

212 501 
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BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira 

16 000 

47 500 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 1 365 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 2 525 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 819 035 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 006 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi) 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 8 468 575 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 025 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 60 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

171 000 

Lira 

21 . 2 . 1968 O : Û 

(A/2) Yatırım harcamalar! 

B. 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 3 000 00C 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 760 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

127 320 

(Fen Fakültesi) 

(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 4 803 334 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 089 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 315 000 

BAŞKAN — Kabul edenler,... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 26 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 2 600 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 560 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
159 501 | 35.000 Sosyal transferler 104 310 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(Hukuk Fakültesi) 
(A/l) Cari harcamalar 

Personel giderleri 

B : 47 

Lira 
3 000 213 

21 . 2 . 1968 0 : 3 

(A/2) Yatırım harcamaları 
B. 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Lira 
560 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 819 500 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet öderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 42 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler * * 36 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı tesis ve büyük onarım 

giderleri 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
B. Lira 

35.000 Sosyal transferler 98 640 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Tıp Fakültesi) 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 18 783 553 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 6 318 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 2 301 500 

BAŞKAN — Kabul edenler,... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 8 828 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 601 500 

BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 4 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenlerr. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler ** 55 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Veteriner Fakültesi) 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 4 480 451 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 732 677 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 627 001 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 18 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 220 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım s * 

giderleri 2 300 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

B. Lira 
35.000 Sosyal transferler G6 720 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Ziraat Fakültesi) 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 7 095 714 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 772 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 380 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 17 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

16.000 Çeşitli giderleri 379 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 010 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

21 . 2 . 1968 O : 3 

23.000 Makina ve taşıt alımları ve 
onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

250 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satinalma-
lar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 
BASRA'N — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

117 620 

(ilahiyat Fakültesi) 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 /Personel giderleri 1 64.G 084 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Lira 

298 151 

3 500 

19 000 

11 000 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir< 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarını 
giderleri 2 380 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 36 580 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Siyasal Bilgiler Fakültesi) 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 4 726 792 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 115 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 30 001 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 180 001 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 31 502 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 1 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 

% Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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23.000 

(A/3) 
B. 

35.000 

B. 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

B. 
22.000 

(A/3) 

B. 
32.000 

35.000 

Makina ve teçhizat alımları 
ve onarımları 1 
BAŞKAN —- Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Lira 

Sosyal transferler 104 880 
BAŞKAN -•- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Eczacılık Fakültesi) 
(A/l) Cari harcamalar 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler,... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Lira 
1 769 654 

382 000 

507 000 

17 000 

135 000 

Lira 
Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

B. 
12.000 

Kamulaştırma ve satınalma-
lar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Eğitim Fakültesi) 
(A/l) Cari harcamalar 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Lira 

500 000 

27 250 

Lira 
1 505 063 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
13.000 Yönetim giderleri 146 001 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 17 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 11 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
B. Lira 

35.000 Sosyal transferler 20 520 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 

1 nci maddeyi okunan ekli cetveli ile birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Ankara Üniversitesinin gelir

leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 122 981 130 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B. 
53.000 

B _ CETVELİ 
Lira 

250 000 Diğer vergiler gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

61.000 Kurumlar hasılatı * 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşınır mallar gelirleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 415 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

< Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
72.000 Özel gelirler 119 066 128 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan (B) cetveli ile .birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1968 yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri-
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nin dayandığı hükümler, bağlı (0) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 1968 bütçe yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Ankara Üniversitesinin 30.6.1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi
ne giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyet
teki hizmetler için Bakanlar Kurulu karariylc 
kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl 
bütçe kanunu tasarısiyle Türkiye Büyük Mil
let Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrola
ra ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Ankara Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 6 . 7 . 1948 tarihli ve 5239 sa
yılı Kanun ile bu kanuna ek 7221, 7352, 107, 
156, 14, 43, 44, 779, 897 ve 908'sayılı kanunla
ra bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1968 
bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

'BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin Rektör
lük, Fakülte ve okullar kısımlarına dâhil ter
tipler arasında, bölümle bağlı kalınmak kay-
diyle aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir, 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.:. Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — (Geçen yıllar borçlan) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1968 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddesine Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. ^ 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1968 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasan açık oya sunulacaktır. Kutular sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısının maddelerini okutuyo-

I rum. 
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Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanunu 

Madde 1. — Ege Üniversitesine, aşağıdaki gösterildiği üzere (A/l) 
cari harcamalan için 43 794 493 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 
44 528 010. lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de 
1 732 967 lira ki, toplam olarak 90 055 470 lira ödenek verilmiştir. 

(A/3) 
(A/l) (A/2) Sermaye teşkili f 
Cari Yatırım ve transfer 

Harcamalar Harcamalan Harcamalan Toplam 
Lira . Lira Lira Lira 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Ziraat Fakültesi 
Fen Fakültesi 

4 169 892 
20 026 779 
10 279 122 
9 318 700 

33 527 002 
4 600 003 
3 515 002 
2 886 003 

1 338 758 
184 551 
137 699 
71 959 

39 035 652 
24 811 333 
13 931 823 
12 276 662 

Toplam 43 794 493 44 528 010 1 732 967 90 055 470 
BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(Rektörlük) 
(A/l) Cari harcamalar 

B. 
12.000 Personel giderleri 2 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli şiderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

Lira. 
571 190 

345 501 

472 101 

295 600 

485 500 

757 001 

giderleri 31 870 000 

23.000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımlan 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

900 001 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 307 758 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 21 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
12.000 

(Tıp Fakültesi) 
(A/l) Cari harcamalar 

Personel giderleri 
Lira 

11 439 699 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

* Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
13.000 Yönetim giderleri 795 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 2 433 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 4 720 630 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 637 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 
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22.000 

23.000 

(A/3) 

35.000 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 600 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 
Makina, teçhizat ve taşıt 
alımlar^ ve onarımları 4 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sermave teşkili ve transfer harcamaları 

B. 
12.000 

Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Ziraat Fakültesi) 

(A/l) Cari harcamalar 

184 551 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
, BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
» giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
036 160 

843 700 

958 501 

598 260 

842 501 

2 215 001 

1 300 001 

(A/3) Sermave teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 137 699 
BAŞKAN —Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

(Fen Fakültesi) 
(A/l) Cari harcamalar 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
210 699 

567 300 

798 001 

1 161 200 

1 581 500 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 1 535 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 351 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

fA/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 71 959 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi ilişik cetvelleriyle birlikte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ege Üniversitesinin gelirleri, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
90 055 470 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

Iî — CETVELİ 
B. 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 
Lira 

840 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

61.000 Kurumlar hasılatı 700 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Devlet malları gelirleri 160 000 
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B. Lira 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilriıiştir. 

63.000 Çeşitli* gelirler 445 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 87 910 469 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi ilişik cetveliyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Ege Üniversitesince 1968 yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh 
ve tahsiline 1968 bütçe yılında da devam olunur. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 

Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Ege Üniversitesinin 30 . 6 *1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi
ne giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) 

, işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Ege Üniversitesince gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril-, 
mistir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkındaki 26 . 4 . 1957 tarihli ve 6953 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı- kadro
lardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1968 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler..-. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarim 
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giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Üniversite bütçesine rektörlük 
ve fakülteler kısmına dâhil tertipler arasında, 
bölümle bağlı kalmamak kaydiyle aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1968 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçlan) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktanlacak ödenekten 
ödenir. >. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1968 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi ayunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasan açık oylannıza sunulmuştur. Kutular 
sıralar arasında dolaştmlacaktır. 

BAŞKAN — İstanbul Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasansınm maddelerini okutuyo
rum: 
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İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — istanbul Üniversitesine aşağıda gösterildiği üzere 
(A/l) cari harcamaları için 99 650 495 lira, (A/2) yatırım harcamaları, 
için 38 240 000 lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
de 13 127 603 liça ki toplam olarak 151 018,098 lira ödenek veril
miştir. 

(A/3) 
(A/l) (A/2) Sermaye teşkili 
Cari Yatırım ve transfer 

Harcamalar Harcamaları Harcamaları Toplam 
Lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 
Tıp Fakültesi 
Hukuk Fakültesi 
Edebiyat Fakültesi 
Fen Fakültesi 
iktisat 'Fakültesi 
Orman Fakültesi 
Eczacılık Fakültesi 
Dişhekimliği Fak. 
Cerrahpaşa Tıp Fa. 
Kimya Fakültesi 

12 895 280 38 240 00Ö 
30 638 943 
5 153 883 
7 189 056 

11 308 058 
6 251 160 
4 414 717 
2 874 169 
1 721 953 

14 352 509 
2 850 767 

12 149 375 
342 238 
77 163 
89 945 

143 942 
76 242 
80 539 
26 927 
23 129 
78 002 
40 101 

63 284 655 
30 981 181 
5 231 046 
7 279 001 

11 452 000 
6 327 402 
,4 495 256 
2 901 096 
1 745; 082 

14 430 511 
2 Ş90 868 

Toplam 99 650 495 38 240 000 13 127 603 151 018 098 

BAŞKAN — Bağlı cetvelleri okutuyorum. 

(Rektörlük) 
(A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 
12.000 Personel giderleri 4 583 427 

BAŞKAN — Kabuİ edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.Q00 Yöneti mgiderleri 6 362 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 025 652 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 760 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 163 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamalar^ 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 290 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 

B. 
9 

22.000 

Lira 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 29 495 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 7 455 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kurumlara katılma payları .1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 9 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 3 078 372 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. 
36.000 Borç ödemeleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
61 002 

B. 
12.000 

13.000 

(Tıp Fakültesi) 
(A/l) Cari harcamalar 

Lira 
Personel giderleri 20 411 862 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 519 820 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

588 800 

15.000 Kurum giderleri 6 909 461 
j BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
16.000 Çeşitli giderler 2 209 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 341 738 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Hukuk Fakültesi) 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 4 018 814 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 655 675 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 28 5Ö0 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri . 354 800 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 96 094 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
B. 

34.000 

35.000 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Lira 

Malî transferler 

12.000 

13.000 

14.000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal transferler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Edebiyat Fakültesi) 

(A/l). Cari, harcamalar 
Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 000 

74 163 

6 158 066 

553 562 

96 250 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

274 750 

106 428 

(A/3) 
35.000 

12.000 

13.000 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Sosyal transferler 89 945 

(Fen Fakültesi) 
(A/l) Cari harcamalar 

Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8 130 353 

Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 

777 355 

382 650 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 100 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 917 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) 
E. 

34.000 

35.000 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Lira 

Malî transferler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal transferler 133 942 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(iktisat Fakültesi) 
(A/l) Cari harcamalar 

Personel giderleri 4 300 407 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim giderleri " 410 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet giderleri 107 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurum giderleri 1 336 001 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 97 500 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.' 

35.000 Sosyal transferler 74 242 
BAŞKAN-~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Orman Fakültesi) 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 3 291 666 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 484 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 167 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri v 83 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 386 751 

21 . 2,. 1968 

B. Lira 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 2 000 
/ BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sosyal transferler * 78 539 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Eczacılık Fakültesi) 
(A/l) Cari harcamalar 

Personel giderleri 1 776 598 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri ' 131 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hizmet giderleri 277 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurum giderleri 147 851 
BAŞKAN — Kabul edenler..: 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

16.000 

(A/3) 
35.000 

12.000 

13.000 

14.000 

15.000 

Çeşitli giderler 540 720 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Sosyal transferler 26 9Ö7 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Diş hekimliği Fakültesi) 
(A/l) Cari harcamalar 

Personel giderleri 1 283 807 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 128 296 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 23 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurum giderleri 26 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
"Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. 
16.000 Çeşitli giderler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
260 500 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 23 129 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 5 347 516 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 363 501 
. BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 414 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 6 063 503 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderİer 2 163 488 
k BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
x ' Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 77 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Kimya Fakültesi) 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 662 522 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 504 745 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14,000 Hizmet giderleri 305 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

B. Lira 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 378 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 5 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 35 101 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okunan ekli cetvelleriyle 
Dirlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — istanbul üniversitesinin gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 151 018 098 lira olarak tahmin edilmiştir. 

ı -
BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

** - CETVELİ 

Bölüm. 

Bölüm 
toplamı 

Lira 

53.000 Diğer »vergiler Igelirleri 9 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

61.000 Kuramlar (hasılatı 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşınır tmallar .gelirleri . s 500 000 
feAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63:000 Çeşitli gelirler ' 1 700 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 159 518 097 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okunan (B) cetveli ile bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. -v- istanbul Üniversitesince 1968 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 1968 bütçe yılında da devam 
olunur. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İstanbul Üniversitesinin 30.6.1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi
ne giren hizmetlilerine ait kadrolar,, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 n6u maddesi gereğin
ce, geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türki
ye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN •— Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Maddç 5. — istanbul Üniversitesince gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — istanbul Üniversitesinin kurulu
şu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 
sayılı Kanuna ve buna ek 5517, 7161, 7259, 43, 
44, 85, 582 ve 907 sayılı kanunlara bağlı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1968 bütçe yılında 
kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanunununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümü arasında aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. , 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 
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Madde 8. — Üniversite Bütçesinin rektörlük, 
fakülteler ve okullar kısımlarına dâhil tertipler 
arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşılı
ğı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet tertip
lerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1966 bütçe yıllaryıa aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncu mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1968 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddesine; 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiştip. 

Madde 10. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart İ968 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır ve kutular sı
ralar arasında dolaştırılacaktır. 
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BAŞKAN 
okutuyorum: 

istanbul Teknik Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısının maddelerini 

istanbul Teknik üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — istanbul Teknik Üniversitesine aşağıda gösterildiği 
üzere (A/l) cari harcamaları için 44 412 679 lira, (A/2) yatırım harca
maları için 24 535 000 lira, (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcama
ları için de 8 140 267 lira ki, toplam olarak 77 087 946 lira ödenek ve
rilmiştir. # 

(A/3) 
(A/l) (A^2) Sermaye teşkili 
Cari Yatınm ve transfer 

Harcamalar Harcamaları Harcamaları Toplam 
Lira Lira Lira Lira 

Rektörlük 
inşaat Fakültesi 
Mimarlık Fakültesi 
Makina Fakültesi 
Elektrik Fakültesi 
Maden* Fakültesi 
Kimya Fakültesi 
Teknik Okulu 

9 252 851 
6 129 052 

101 740 
487 586 
633 538 
871 567 
300 073 
636 272 

17 635 000 
750 000 
250 000 

1 500 000 
3 000 000 

300 000 
650 000 
450 000 

531 345 
63 895 
38 940 
75 772 
46 223 
37 861 
27 950 

318 281 

34 419 196 
6 942 947 
4 390 680 
9 063 358 
7 679 761 
4 209 428 
3 978 023 
6 404 553 

Toplam 44 412 679 24 535 000 8 140 267 77 087 946-

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum. 

(Rektörlük) 
(A/l) Cari Harcamalar 

B. 
12.000 Personel giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. , 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — "Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul'edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
485 413 

2 465 800 

980 138 

951 500 

370 000 

B. 
22.000 

Lira 

000 000 36.000 

Yapı tesis ve büyük onarım 
gideri 15 635 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyönler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Kamulaştırma ve satınalma-
lar . 6 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Malî transferler 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal transferler » 999 342 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Borç ödemeleri 2 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
32.000 

34.000 

İ5.000 
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(inşaat Fakültesi) 
(A/1) Cari Harcamalar 

B. Lira 
12.000 Personel giderleri 5 217 301 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 553 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 .̂000 Kurum giderleri \ 79 251 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 188 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 63 >S95 

BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler./. Kabul edilmiştir. 

(Mimarlık Fakültesi) 
(A/l) Cari Harcamalar 

12.000 Personel giderleri 3 370 490 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 410 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 85 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 97 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 138 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

t, 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina teçhizat ve taşıt alım

ları. ve onarımları 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
B. Lira 

35.000 Sosyal transferler 38 940 
BAŞKAN — «Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Makina Fakültesi) 
(A/l) Cari Harcamalar 

12.000 Personel giderleri 6 169 736 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 602 İ00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 57 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 267 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 390 500 
BAŞKAN — Kabul edenler..; 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina teçhizat ve taşıt alını-
» lan ve onarımları 1 500 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 75 772 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Elektrik Fakültesi) 

(A/1) Cari Harcamalar 

12.000 Personel giderleri 3 671 287 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 425 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 77 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 42 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. 
16.000 Çeşitli giderler 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira-
417 000 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 46 223 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Maden Fakültesi) 
(A/l) Cari Harcamalar 

12.000 Personel giderleri 3 133 317 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 342 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 141 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 184 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 37 861 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
/ Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Kimya Pal^ltesi) 
(A/l) Cari Harcamalar 

12.000 Personel giderleri 2 333 323 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 483 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 35 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

-B . Lira 
15.000 Kurum giderleri 26 750 

• BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 421 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

650 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 27 950 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Teknik Okulu) 
(A/l) Cari Harcamalar 

12.000 Personel giderleri 4 600 522 
BAŞKAN — Kabul edenler.:. 
Etmiyenler... Kabul.edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 455 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri , 125 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15 000 Kurum giderleri 26 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 429 000 
- BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 450 000 
' BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

318 281 

Maddeyi okunan cetvelleri ile birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Madde 2. — istanbul Teknik Üniversitesinin I 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 77 087 946 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

t • I 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

B - CETVELİ 
B. Lira 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 800 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

61.000 Kurumlar hâsılatı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşınır mallar gelirleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 2 250 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 73 717 944 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okunan (B) işaretli cetveliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesin
ce 1968 yılmda elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli' cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1968 yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul» edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul olunmuştur. 

Madde 4. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun- 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656- sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek] 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu 
tasarısı ile Tijrkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunlann eldeki (kadrolara ek olmaması 
şarttır. • 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul olunmuştur. | 

Madde 5. — İstanbul Teknik Üniversitesi
nin kuruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli 
ve 52416 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1968 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etki
yenler... Kabul olunmuştur. 

Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil' tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümüne aktarma yapmıya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Üniversite bütçesinin Rektör
lük, fakülte ve okullar kısımlarına dâhil ter
tipler arasında bölümle bağlı kalınmak kay-
diyle aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — İstanbul Teknik Üniversite
since gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1968 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (Geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

- BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde, gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1968 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacak kutular sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. 

Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

(A/2) Yatırım harcamaları 
2.1.00 Etüt ve proje giderleri 1 300 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı - tesis ve büyük onarım 
giderleri 42 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina teçhizat ve taşıt alım-
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B. Lira 
lan ve onarımları 5 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınlama-
lar 6 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 4 718 545 
. BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 31 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi, okunan cetvelleriyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. KabvJl edenler.. Kabul etmi- . 
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin ge
lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 122 348 687 lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (b) işa
retli cetveli okutuyorum. 

B - CETVELİ 
53.000 Diğer vergiler gelirleri 400 000 
y " BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
61.000 Kurumlar hâsılatı 125\000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşınır mallar gelirleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... ' 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 121 523 687 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, bağlı (B) cetveli ile bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hacettepe Üniveristesince 1968 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı ge
lirin tarh ve tahsiline 19G3 bütçe yılında dav 

devam olunur. 

Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine aşa
ğıda gösterildiği üzere (A/l) cari harcama
ları için 62 599 142 lira, (A/2) yatırım har
camaları için 49 000 000 lira, (A/3) sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de 
10 749 545 lira ki, toplam olarak 122 343 687 
lira ödenek verilmiştir, 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelleri oku
tuyorum. 

( Hacettepe Üniversitesi ) 
/ (A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 
12.000 Personel giderleri 32 432 642 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler...-Kabul edilmişir. 

13.000 Yönetim giderleri 5 345 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 838 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 23*458 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 524 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Hacettepe Üniveristesinin 
3ı0 . 6 . 1930 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
• 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu Karariyle Jcadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (S) işaretli cetvelde^gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu ta-
sarısiyle Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Hacettepe Üniversitesinin ku
ruluşu hakkındaki 4 . 7 . .1967 tarih ve 892 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kad
rolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1968 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bütçe Kanununa barçiı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul Etmi
yenler. .. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Yabancı devletler veya uluslar
arası kurumlardan yapılmış ve yapılacak arı
laşmalar gereğince belli hizmetler, taahhütler 
yatırım veya projeler için 1968 malî yılında 
elde edilecek bağış, kredi ve imkanların Türk 
lirası karşılıkları ile malzeme ve hizmet be
dellerinin bir taraftan Hacettepe Üniversitesi 
Bütçesine gelir, diğer taraftan yeniden açı
lacak özel tertiplere ödenek kaydotmeye ve 
harcanmıyan gelir ve ödenek bakiyelerini dev
retmeye Maliye Ba,kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1967 yılı Bütçesindeki tertibinde kar
şılımı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1964 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ye kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1968 yılı .Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri 
veya (Aylık ve'ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (Geçen yıllar borçlar) maddesine; ' 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Kabul» edenler... Kabul Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde ile ilgili bir tadil öner
gesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hacettepe Üniversitesinin Gülveren ve Eti

mesgut bölgelerinde bulunan sağlık merkez
leri ile irtibata sağlamak ve bu merkezlerin 
malzeme ikmalini yapmak üzere ihtiyacı olan 
bir aded 4 X 2 Pick - up (şehir içi) nakil vası
tasının (ilgili üniversite bütçesinin 23.812 taşıt 
alımları maddesine konulan ödeneği dâhilinde 
alınması mümkün olduğundan, bu ödeneğin ar-
tırılmamasa şartı ile) taşıt kadrosuna- eklenme
sini arz ve teklif ederiz. 

Balıkesir Bolu 
ibrahim. Aytaç Ahmet Çakmak 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA 
HALİL'İBRAHİM COP (Bolu) — Önergedeki 
gerekçe ile katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon önergedeki gerek
çeyle katılıyor. Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

9 ncu maddeyi kabul buyurduğunuz deği
şiklik önergesiyle oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1968 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler...' Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanlara yürütür. 
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' BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı bütçe ka
nun tasarısı açık oya sunulacak ve kutular sı
ralar arasınla dolaştırılacaktır. , 

. Hayırlı olmasını dilerim. 

B — KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI : 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şim

di Köy İşleri Bakanlığı bütçesinin görüşülme
sine başlıyoruz. 

Kabul buyurduğunuz programın 21 Şubat 
1968 Çarşamba günlü bölümünde yer alan 1 sa
yılı notu tekrar hatırlatmak üzere arz ediyo
rum 

«Bu bakanlıklara - yani Köy İşleri ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlıkları - bağlı olup 
genel bütçe içindeki diğer bakanlıkların veya 
mülhak bütçeli bâzı genel müdürlüklerin büt
çelerinde yer alan sair dairelerle ilgili konuş
malar da bu vesileyle yapılacaktır. Ancak, bu 
dairelerle ilgili bütçe oylamaları, sırası gelin
ce, aynca bu dairelerle ilgili müzakere yapıl
madan icra edilecektir.», 

Köy işleri Bakanlığı bütçesi üzerinâe grup
ları adına söz alan sayın arkadaşlarımızın isim
lerini sıra ile arz ediyorum: 

C. H. P. Grupu adma Lebit Yurdoğlu, 
G. P. Grupu adına Ahmet Demiray, 
M. P. Grupu adına Kâzım Ulusoy, 
Y. T. P. Grupu adına Seyfi Güneştan, 
T. i. P. Grupu adına Yusuf Ziya Bahadın-

lı, 
A. P. Grupu adına Sayın Gültekin Sakarya 

ve Halil BalkiSi 
Şimdi söz sarası C. H. P. Grupu adına Sa

yın Lebit Yurdoğlu 'nundur. Buyurun Sayın 
Yurdoğlu. 

• 
C. H. P. GRUPU ADINA LEBİT YURDOĞ

LU (İzmir) — Sayın Başkan,, muhterem ar
kadaşlarım; Köy işleri Bakanlığı yeni plânlı 
devrenin köye yaklaşması açısından kurulmuş 
bir teşkilâttır, idareyi bir nevi reorganize et
mektir. Daha ziyade ekonomik ve sosyal açı
dan idarenin köye yaklaşmasını temin için ku
rulmuş bir Bakanlıktır. Bu Bakanlığın icrası
nı murakabe ederken kuruluşundan itibaren 
mevcut -A. P. iktidarının davranışını gözden 
geçirmek* ve gerçek köy kalkınmasında ne öl
çüde samimî olduğunu tesbit etmekte büyük 
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fayda vardır. 
Bu Bakanlık Üçüncü inönü Kabinesinde ku

ruldu. Daha o zaman A. P. nin grup sözcüsü 
olan Sayın Bilgehan Hükümet Programının 
tartışmasında şöyle diyordu; «Böyle bir bakan
dık geniş etütler yapılmazsa, kuruluş kanunu 
çıkmazsa fantazi olarak kalir.» demişti. Açık 
olarak, geniş etütler yapılmasını ve kuruluş 
kanununun mutlaka çıkmasını istiyordu. 

O zamanın iktidarı, muhalefetin bu uyarı
cı tenkidinden faydalandı, sekiz ay araştırma 
yapıldı; üniversite seviyesinde, bakanlıklar se
viyesinde, kaymakamlıklarda,, köylerde anket
ler ve saire, sekiz ay uzun araştırmalardan son
ra bakanlığın prensipleri ve amaçları tesbit 
edildi, iki kararnameyle kuruldu ve ondan son
ra kuruluş kanunu çalışmalarına süratle ge
çildi; Saym Başbakanlıktan Savni Belerer'in 
başkanlığında kuruluş kanununun esasları dört 
av içinde hazırlandı ve o arada da Hükümet 
düştü. O zamandan bu zamana üç sene geçmiş
tir. «Kuruluş kanunu olmıyan bir bakanlık 
fantazi bir Köy Bakanlığıdır», diyen iktidar, 
üc senedir bu kuruluş kanununu buraya getir
memiştir. Bunda ne ölçüde samimiyet vardır?. 
Demek ki, bir bakanlık kurulurken çıkacak
sın kürsüye; kuruluş kanunu getirnîezsen fan
tazi bakanlık olur, diyeceksin, araştırma yap, 
diyeceksin; sekiz ay araştırma yapılacak, dört 
ayda kanun hazırlanacak ondan1 sonra o Hü
kümet düşecek sen geçeceksin, kuruluş kanu
nu olmıyan bir bakanlık fantazi bir Köy Ba
kanlığı, dedikten sonra, üç sene iktidarda ka
lıp bir kuruluş kanununu getirmiyeceksin, on
dan sonra da; köy kalkınmasına yardımcıyım, 
köy taraftarıyım, diye çırpınıp duracaksın. 
Kim inanır buna?.. 

Sayın arkadaşlarım, gerçek köy kalkınması 
Türkiye'de ciddî meseleler ister, köyün ekono
mik yapısını kökten değiştirmek ister. Aslında 
1924 te bir idarî örgütlenme gelmiş; Köy Kanu
nu çıkmış, muhtar seçilmiş, ihtiyar heyeti se
çilmiş, kendi meselelerini çözer hale gelmişler 
idare açısından. 1946 da demokratik hayat baş
lamış, bir siyasi örgütlenme, bir siyasi teşkilât
lanma gelmiş; vatandaş köy kahvelerinde mem
leket meselelerini çatır çatır konuşur ve teşki
lâtlanır hale gelmiş, ama ondan sonra bir eko
nomik örgütlenme, bir ekonomik teşkilâtlanma, 
Türkiye'ye gelmemiş. Türkiye'de köy teşkilât-
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lanmasmm esası bu. Kendi ekonomik mesele
lerini çözen, onun etrafında teşkilâtlanabilen 
bir davranışa Türk köyünü getirmedikçe bir kal
kınma mümkün değil. O halde ne olacak? Tür
kiye'de köyde fert başına gelir fevkalâde az
dır, tasarruf eğilimi yoktur, toprak, sulama 
meseleleri kökten değişikliklere ihtiyaç ister. 
Hülâsa köyde, köy halkı ile Devlet arasında cid
dî koordinasyona ihtiyaç vardır. Çeşitli mese
leler, pek çok meseleler var. Bütün bunlar ele 
alındıkça, o zaman işle fantazi bakanlıktan kur
tulur, ciddî bir kalkınmaya doğru yönelebiliriz. 

ı A.P. iktidarı bütün bunlar karşısında ne yap
mıştır? Gelin hep beraber bir ölçüde onu da in
celiydim. Aslında sorarsanız, şunu yaptın mı, 
bunu yaptın mı?.. Der ki, ben evvelâ seçim be
yannamesinde olanları yapacağım, seçim beyan
namesinde söz verdim. Peki bu derin mesele
ler secim beyannamesine girer mi?.. Yok. Bun
ları göremezsiniz. Bilmiyor mu idi A.P. iktidarı 
bunu? İkinci Beş Yıllık Plânda bakıyorsunuz 
pek çok meseleler var, biliyor, ama rey mesele
sinde ilgili değil. Rey meselesinde ilgili olma
dığı için büyük mesele olarak almış eline; her 
köye yol. her köye su, her köye elektrik götüre
ceğim... Secim beyannamemde köy meselesi bü
yük açıdan böyle görülüyor. Kalkınmanın bin-
bir meselesi varken ilim açısından duyulan ih
tiyaç denen bu meseleler tamamen siyasi açı
dan ele alınmış, öbür mühim meseleleri; anate-
mel meseleleri bir tarafta tutarak, acaba bun
da sözünde, vâ'dinde ne ölçüde verim vermek
tedir A.P. iktidarı?.. Üç senelik iktidar içinde 
müsaadenizle Türkiye gerçekleri önünde ona ba
kalım. 

Türkiye'de 150 000 Km. köy yoluna ihtiyaç 
var. Bunun 100 000 Km. si keçi volu. 20-25 bin 
Km. yol var, üst tarafı ne olduğu belli değil. 
Demek ki, yüzbinlerce Km. den fazla köy yo
luna Türk köyünün ihtiyacı var. Simdi böyle 
bir davranış karsısında gidersin yol yamraı-
nı hızlp.tacağım dersin, su dersin, bu dersin. 
ama her köye yol getireceğim derken çok ciddî 
hesaba ihtiyacın var. Her köye yol getirece
ğim derken, her köye kaç senede yol gelece
ğini - bilmeden beş - on senede - hesaplayıp öy
le bir uygulama programına girmen lâzım. 
Bunu sövliven insan secimde ancak her köve 
yol getireceğim, diyebilir. Evet, biz de dedik, 

ama bir senede yapacağız demedik, peki ama 
yüz senede yapacağım demedin ya... Plân, prog
ram, her köye yol götürmek iddiası asgari bir 
şey... Bakıyoruz programa, işte üç senedir 
3 000 - 4 000 Km. arasında yol, zaten valiler, 
bir sürü tazyiklerle programı aşarlar, stabilize 
malzemesi yok, büzü yok, fazla, yol yapacağım 
diye mukavemetsiz yol yapma gayretleri çok
tur; makinalar köylünün menziline kadar gider, 
arkasından bir yağmur gelir o yollar da silinir, 
böyle de aslında bir uygulama vardır, bu uygu
lama içinde 3 000 - 4 000 Km... Nerede kaldı 
100 küsur bin Km. yolu olan Türk köyünde her 
köye yol götüreceğim iddiası?.. Var mı bunun 
bir samimiyetle alâkası? Demokrasi bir fazi-
letse, var mı bunun siyasi ahlâkla bir alâkası .. 
Bu, sadece rey toplama usulü. 

İçme suyu da böyle; 65 000 ünite Türk kö
yü var içme suyu istiyen. 25 000 ünitesinde da
ha hiç içme suyu yok. 19 000 ünitesi yetersiz, 
geri kalanında içme suyu var, Nedir program
lar?... 2-3 bin köye içme suyu gidiyor. Bu da 
zaten Köy İşleri Bakanlığı kurulduktan sonra 
hızlanmıştır. Yoksa eski devirleri de biliyoruz, 
1950 ile 1969 arasını. Radyolarda duyardık; 
nurlu kalkınma, köylere su, köylere yol, her gün, 
her gün duyardık, ondan sonra bir bakardık, 
bir envanter yaparız, Türkiye'de köy' yolunun 
manzarası bu. içme suyunun manzarası bu... 

Sayın Başbakan o zaman Devlet Su İsleri 
G-enel Müdürü idi zannediyorum. Hatırlarım, iç
me su boruları giderdi, secim boruları köylere. 
Her secimden önce boru gider; rey verirseniz 
boru sizde, değilse... diye böyle secim boruları 
ile bir devre geçirdik, bu zihniyeti artık yasat-
Tmvalım. Elektriğe girmek- bile istemiyorum. 
Benim temas etmek istediğim zihniyet bu. Köy 
kalkınmasını i?mî esaslarla alalım, ciddî esaslar
la alalfm, kövü bir secim meselesi olarak ele 
almryalım. Bundan Türkiye büyük zarar gö
rüyor. Her köve yol, her köye su iddin!arı ile 
secime gideceksin, ondan sonra bir taraftan da 
mukaddesat- bezirgânlığı yapacaksın, bu usul
lerle sandıktan çıkacaksın, sandıktan çıktım 
diye de övüneceksin. Var mı bunun samimiyeti, 
var mı bunun siyasi ahlâkla bir ilgisi... (C.H.P. 
sıralarından alkışlar) 

Simdi sevgili arkadaşlarım, millî galir dağı
lımı Türkiye'de ciddî bir meseledir. Aslında or
talama olarak Türk köyünde fert başına gelir 
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1 300 lira, şehir ve kasabada gelir 3 500 liradır. 
O halde gelir dağılımı büyük açıdan köyle şe
hir arasında bir uçurum halindedir. 

Köyde fert başına gelir 1 300 lira, aslında 
onda da dengesizlik vardır, fert başına gelir 
500 - 600 liraya kadar düşer. (A. P. sıraların
dan bir hatip; «Vay vay...») Bâzı arkadaşlarım 
«vay vay» diyor, ben söylemiyorum arkadaş
larım; «vay vay» diyen arkadaşlarınım kendi 
hazırlandıkları İkinci Beş Yıllık Plândan okuya
cağım; «köy topluluklarının yapısını etkiliyen 
başlıca unsurlardan biri olan gelir dağılımında 
toprak dağılımının bir sonucu olarak farklılık
lar vardır.» Kendi plânları yazıyor. 

CEVAT ÖNDER (Erzurum) — Milletin 
plânı.. 

LEBİT YUBDOĞLU (Devamla) — «Bu ko
nuda önemli olan farklılıkların yanında fert ba
şına düşen yıllık gelir miktarları çok düşüktür. 
Farklılıkları azaltır yönde uygulanacak politi
kaların gelir seviyesini yükseltmenin gereği or
taya çıkmaktadır.» Ben değil, kendi programla
rı söylüyor. Ben söylerken «vay vay vay» da 
peki kendi programları yazınca acaba ne?.. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bu ge
lir dağılımında, ilim söylüyor, büyük denge
sizlik var gelir dağılımında, büyük dengesizlik 
var ve bu yüzden Türkiye kalkmamıyor. 

Endüstri yapacağım diyorsunuz. Bugünkü 
endüstrinizi dış pazarlara rekabet edip sata
bilecek misiniz? İç pazara ihtiyaç var. 20 mil 
yon köylünün fert başına geliri ayda 100 lira et
rafında olursa satınalma gücü nedir? Endüst
ri bir noktaya gelecek tıkanacak, stoklar bağlı
yacaktır. Köyde satınalma gücünü artırmadan 
endüstriyi geliştirmenin imkânı var mı? 20 mil
yon insanın satınalma gücünü artırmadan 
endüstriyi geliştirmek imkânı var mı? Vergi me
selesi ; fert başına geliri 500 - 600 lira olan mil
yonlarca insanda ne ölçüde vergi alabiliyorsu
nuz? Vasıtalı vergileri yükleyip; tuza zam, gaza 
zam, ondan sonra fasit daire; pahalılığı artır 
maktan öteye gidebiliyor musunuz? Ama fert 
başına geliri artırdığınız zaman, vergi mesele
sinde gerçek vergilere doğru giderek Türkiye'ye 
yeni bir ortam getirmek mümkün değil mi? O 
halde köydeki fert başına gelir dengesizliği, ki 
toprak dağılımındaki düzensizlikle de alâkadar
dır, sizin programınız yazıyor bunu, düzel-

medikçe Türkiye'de ciddî bir köy kalkınmasına 
doğru gitmek mümkün değil, ama nedir A. P. 
iktidarının tutumu? Şu üç senenin gelişme için
de artan % 6 - 7 millî geliri köye intikal edi
yor mu? Gelin beraber bunu inceliyelim. Ne 
oluyor? Umumiyetle bugün % 6 - 7 millî gelir
de artış var, ama köye intikali nedir? Alm 
köylüyü; ellerindeki mahsuller, tütün, üzüm, in
cir, fındık, buğday, pancar bunlar daima ya sa
bit gelirdir, ya da gittikçe azalmaktadır, üç se
neden beri. Ya sabittir, ya daha azalmaktadır 
gittikçe... 

Aynca tefecinin ve sairenin elinde her mah
sulde, uzun uzun anlatıldı burada, gerçek de
ğeri de köylünün eline intikâl etmemektedir. 
Ona mukabil politikanız, ona mukabil tutumu 
nuz alabildiğine hayatı pahalılandırmaktadır. 
Alabildiğine hayatı pahalandırarak gazından, 
tuzuna, benzinine kadar faep zam yaparak ha
yatı yükselteceksiniz, eline geçen para daima 
azalacak, ne oluyor üç sene içerisinde, köylü 
daha fakirleşiyor. E! Köylüyü daha f akirleştir-
diğiniz zaman artan millî geliri bana izah eder 
misiniz ne ölçüde köylüye intikal ediyor? Ede
mezsiniz. O halde bugünkü gelir artışı köyle 
şehir arasındaki dengesizliği daha da fazlalaş-
tırmaktadır. Tutumunuz budur. Köyü fakir-
leştirerek'bir kalkınma yapıyorsunuz, köylüyü 
kalkındıraııyorsunuz, köylünün sırtından köy
lüyü ezerek bir kalkınma yapma çabası içinde
siniz. 

Muhterem arkadaşlarım, köy kalkınması 
meselelerinde değişik unsurlara ihtiyaç vardır, 
dedik. Köy seviyesinde bir plâna ihtiyaç var, 
köy seviyesinde dış pazarı, toprak, su mesele
lerini inceliyen ve bütün bunlara göre bir isti-
İflamet veren, tarıma, hayvancılığa, bir plâna 
ifhtiyaç var, dedik. Bu plân ve bu hedefler is
tikametinde bir ciddî koordinasyona ihtiyaç 
var, dedik. Bu olmadıkça köy meselelerini çöz
mek mümkün değil. Hiç kimse bunun karşısın
da değil. Kendi plânınızdan okuyabilirim, vak

t i n d i almıyayım, bu fikirlerle berabersiniz, 
ama samimiyetinize lütfen yine sığınıyorum, ne 
ölçüde uyguladınız simidi bunları? Plân meselesi. 
köy seviyesinde plân meselesi, bir koordinas
yon meselesi, üç senedir A. P. iktidarının elin
dedir, ne ölçüde uygulanmıştır, müsaade eder
seniz bunu inceliyelim, 
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Arkadaşlarım, köy seviyesinde plânlama 
ekipleri daha kuruluşunda Köy işleri Bakanlı
ğında, şümullü olarak kurulmuştur. Ne idi bu
nun amacı? Hedef göstermek, pazarlamaya gö
re, toprak su meselelerine göre o sahanın, bir 
kazanın etrafındaki sahanın, nasıl kalkınacağı
nın hedefini göstermekti. Bunlar, canlı bir var
lık yaratmak, bir dinamik plân yapmak için 
eğitildiler, çalışmaya girdiler. Çünkü, aslında 
plancılık tozlu dolaplara dosyalar hazırlamak 
değildir, onu uygulamak lâzımdır. 

Bu plân heyetleri çalışmaya başladı; istika
met her vilâyete bir plân ekibini hazırlamaktı. 
Böyle bir çalışma içinde idi ve bunlara kolay
lık olsun diye bütün Türkiye'nin toprak hari
taları yaptırılmaya başlandı, bütün Türkiye'
nin envanterleri yaptırılmaya başlandı. Bun
lar nazari araştırmalarla vakit kaybetmesinler. 
bu bilgiler ellerine gelsin, bunlardan yararla
narak süratle uygulamaya geçilsin ve bu uygu
lamalar için her vilâyette bir kazayı pilot pro
je alarak bir gelişmeye girsin denildi. Ama, ne 
olmuştur, sorarım size; üç sene geçmiştir, 
maaşlar verilmiştir, değerli insanlar, idealist 
insanlar köylerde çalışmışlar, plânlar hazırla
mışlarıdır. Bunun bir satırı uygulanmış mıdır? 
Plâncıyım diyeceksin, plân taraftarıyım diye
ceksin, eline bir örgüt geçecek, köyü kalkın
dırmada iddiacı olacaksın, eline köy plânını 
uygulıyacak örgütler geçecek; üç sene bunları 
masa başına oturtup, tozlu dolaplara nazari bir 
sürü dosyalar hazırlamakta bırakacaksın, yap
tıklarının bir tanesini uygulamıyacaksm ve bu
gün 'de bunların ne olacağı belli olmıyacak. On
dan sonra ben plâncıyım, ben köy kalkınması
na taraftarım diyeceksin. 

Ya koordinasyon; yine kendi plânınızda var, 
taraftarsınız, karşı değilsiniz. Hakikaten Tür
kiye'de bir beraberliğe ihtiyaç vardır, hakikaten 
70 000 Devlet vazifelisini bu fikirlerle eğitme
ye ve bunları bir beraberlik içinde götürmeye 
ihtiyaç vardır. Halkı böyle hazırlamaya, eğit
meye ihtiyaç vardır. Toplum kalkınması me--» 
totlarını kullanmaya ihtiyaç vardır. Hepsi si
zin kitabınızda da yazılmış, var ama, gelin bu
nun uygulamasına lütfen beraber bakalım. Ne 
olmuştur? Toplum kalkınmasını yürüteceğim 
diyen Köy işleri Bakanının elinde mükemmel 
bir kararname var, daha birinci gününden çık. 

mış. Bakanlık seviyesinde bütün müsteşarlar 
toplanacak, Türkiye'nin köy plânlarını koordi-
ne hale getirecekler ve çalışacaklar. 

Soruyorum, üç senede bu koordinasyon he
yeti bir kere toplanmış mıdır? Koordinasyon 
diye kitaplarına yazacaksın, taraftarım diye 
çeksin, köy kalkınmasına taraftarım diyecek
sin, ondan sonra mevcut yetkini bir kere bile 
kullanıp bir toplantı dahi yapmıyacaksm, bu 
programlara denge getirmiyeceksin. Sonra ben 
köy kalkınması taraftarıyım, köyün yanında
yım, köy evlâdıyım diye seçim seçim, köy köy 
rey toplamaya çıkacaksın. Var mı bunun sami
miyetle bir alâkası? 

ŞADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Bulgur 
pilâvı yiyeceksin. 

LEBİT YURDOĞLU (Devamla) — Sevgili 
arkadaşlarım; bulgur pilâvı yemekle iftihar 
ederim ama, bir sürü vurguncuların paralarını 
yiyenlerden değilim arkadaşlarım. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım; koordinasyon mese
lesini de böylece ele alıyoruz. Demek ki, bir 
kere bile bu heyetler toplanmamıştır. Plân 
böyle, koordinasyon böyle bir samimiyetsizlik 
içinde, bunların hiçbirini uygulamadan yalnız 
her köye yol, her köye su, yani rey toplıyacak 
meseleleri önplâna alıp, böylece bir Köy Bakan
lığı yapmak ve ondan sonra da köyü kalkındıra
cağım iddiası ile ortaya çıkmak... Buna çocuk
lar bile güler arkadaşlarım, ilim gülüyor za
ten. 

Şimdi arkadaşlarım; bunun dışında yine de
ğişik çelişkileri hep beraber görelim. Biliyor 
sunuz, Türkiye'nin mühim meselesi toprağın 
mülkiyetine düzen verme meselesidir. Evvelâ, 
alt yapıyı geliştireceksin, toprak mülkiyetine 
bir düzen vereceksin ve verimi artırır bir hale 
toprak mülkiyetini getireceksin. Bugün aslın
da alabildiğine küçülmelerle alabildiğine büyük
lükler içinde toprak mülkiyeti bir düzensizlik 
içindedir. Bu sistem içinde sulama mümkün de
ğil. Çünkü, dranajı sulama kanallarını bu da
ğınıklık içinde yapmak mümkün değil. Bu sis
tem içinde kooperatifi köyde kurmak mümkün 
değil. O halde köyün alt yapısına yeni bir dü
zen verip sulamayı öne alarak, sulama dranaj 
kanallarını esas alarak yeni parselasyon ve as
gari bir işletme ile azamî bir işletmeyi tesbit et-
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medikçe köyde bir kalkınma mümkün değil. 
BAŞKAN — Sayın Yurdoğlu, bir. dakikanız 

kaldı. 
LEBİT YURDOĞLU (Devamla) — Bağlıya-

yım efendim. 

Şimdi, o halde demek ki köy kalkınmasının 
birinci unsuru köyde asgari ünite ile azamî imi 
teyi tesbit etmek. Gelen Köy Kanunu da buy
du ve bölgelere göre bir esas alıyordu, bir yer
de şu kadar dönüm, bir yerde bu kadar dönüm, 
ama, bir asgari işletme, bir azamî işletme var, 
İkinci Beş Yıllık Plânınızda aynen şöyle de 
missiniz. «Topraksız ve yeter toprağa sahibol-
mıyan işletmelerin topraklandırılmasında bölge
sel şartlara uygun olarak tesbit edilmiş en kü-
çük ve en büyük işletme genişlikleri önemli bir 
unsurdur.» Şunu biraz kurcalarsanız görürsü
nüz ki, toprak reformu denen esasın anafel 
sefesi burada var. Yani, az ve yetersiz toprağı 
olanı toprak sahibi yapmak istersen, asgari iş
letme ile âzami işletmeyi tesbit edeceksin. Yani, 
âzami işletmeden ötesini parası ile alacaksın, 
öbürüne vereceksin. Başka türlü olmaz. Ken
di plânınıza dahi bunu yazacaksınız, ondan son
ra toprak reformu kelimesinden korkacaksınız: 
«Hayır efendim; tarım reformu yapıyoruz, ta
rım reformu...» Canım bunu yaptıktan sonra iş
te toprak reformu bu. Ben şunu söylemek için 
bu misali getiriyorum. Samimiyet lâzım, seçi
mi geri bırakın. Rey almak hizmet etmek için 
vasıtadır. Rey almak gaye olduğu zaman par
tiler çok şey kaybeder. O halde korkmayın 
toprak reformunu ısöylemekten. Türkiye'yi 
toprak reformsuz kalkındırmak mümkün değil, 
bunu yapmak bir zaruret. Korkmayın, buna 
tarım reformu, şu reformu, bu reformu değil; 
elbirliği ile bu toprak reformunu yapalım ve 
bu memleketi kalkmdıralım. 

Hepinize saygılarımı sunarım arkadaşlarım. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Ahmet Demiray. 

G. P. GRUPU ADINA AHMET DEMİRAY 
(Amasya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Köy işleri Bakanlığının 1068 yılı bütçesi 
hakkında Güven Partisi Grupunun görüşlerini, 
temennilerini sunarken bu kutsal çatı altından 
nüfusumuzun 21 milyonunu teşkil eden ve mem
leketin efendisi diye nitelendirdiğimiz fedakâr, 
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feragatkâr Türk köylüsünü, Türk çiftçisini ve 
büyük milletimizin Yüce Meclisini saygılarımız
la selâmlıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Köy İşleri Bakanlığı; 
YSE, Toprak Su, Teşkilâtlama ve Kredi, Toprak 
iskân gibi dört önemli Genel Müdürlüğün kuru
luşunu bünyesinde toplamaktadır. 

Sayın arkadaşlarım; Güven Partisi Grupu 
Köy işleri Bakanlığının toplum kalkınması ku
rallarına uygun bir şekilde kurulmamış oldu
ğu kanısındadır. Köy İşleri Bakanlığı diğer bâ
zı bakanlıkların bünyesi içinde yer alması ge
reken bâzı genel müdürlüklerin bir araya top
lanması suretiyle kurulmamalı idi. Bugünkü 
durum köye yönelen hizmetleri aJhenkleştirelim 
derken, meselâ, tarım hizmetlerinin, millî eği
tim hizmetlerinin kendi bünyeleri içinde koor-
dine edilmesini zorlaştırmaktadır. Yapılması 
gereken şu idi: Toplum kalkınması uzmanları 
yetiştirilmeli, bunlardan kurulacak ekipler köy
leri veya köy topluluklarını yatırım ve kamu 
ihtiyaçları hizmetlerini tesbit etmeli, bunları de
ğişik kamu kuruluşları hattâ, dernekler arasın
da mahallinde koordine etmeli, bu konulardaki 
talep ve ihtiyaçları merkeze iletmeli ve merkez
de kurulan Köy İşleri ve Toplum Kalkınması 
Bakanlığı da aşağıdan yukarıya aksettirilen ta
lep ve ihtiyaçlar karşısında koordinasyon ihti
yaçlarını sağlamalı idi. Aynca, şuna da işaret 
etmeli ki, toplum kalkınması çalışmaları sade
ce köy açısından değil, kasabalar, beldeler ve 
özellikle gecekondu mahalleri açısından da ele 
alınmalıdır.' Bu ihtiyaç da ancak bahsettiğimiz 
şekilde karşılanabilir. 

Sayın arkadaşlarım, Türkiyemizde halledil
mesi gereken çok büyük- köy dertleri vardır. 
Bunların büyük bir kısmını çözmek görevi Köy 
işleri Bakanlığının omuzlarına yüklenmiştir. 
Sayısı 21 milyonu aşan köylümüzün 15 milyo
nu okuma - yazmadan yoksundur. Bunların 
uyandırıp eğitilmesi, okulunun yapılması, tek
nik bilginin tarlaya girmesi, malhsullerinin ve
riminin artırılması, özetle köylünün maddi ve 
mânevi alanda kalkınması için köye gitmek lâ
zımdır. Bu durumu takdir eden Köy İşleri Ba
kanlığı Genel müdürlükleri, köylü ile işbirliği 
yaparak onların kendi hizmetlerine daha çok et
kili şekilde iştirak etmelerini sağlamışlardır. 
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Sayın arkadaşlarım ^ köylülerimizin hassasi
yetle beklediği köy yolları, köy içme suları, kö
yün elektrik ve ışığa kavuşturulması gibi, önem
li hizmetler Bakanlığın Y. S. E. Genel Müdürlü
ğü tarafından yapılmaktadır. 

Köye hizmet yoldan geçer. Köy kalkınması
nın temeli, köy yollarının tamamlanmasiyle ger
çekleşecektir. 25 bin köyümüzün teknik alanda 
maalesef yolu yoktur. Bu duruma göre 150 bin 
kilometre yola ihtiyaç vardır. Bu sene sonunda 
31 bin kilometrelik yolun yapılacağını, geri ka
lan 119 bin kilometre yolun da 15 senede tamam
lanacağını öğrenmiş bulunuyoruz. 

Birinci Beş Yıllık Plânda hedef olarak veri
len 10 bin kilometrelik yol yapımı yerine, 15 bin 
kilometrelik yol yapıldığını, beş bin kilometrelik 
yol onarımı yerine de 6 500 kilometrelik yol 
onarımı yapıldığını görmekle Y. S. E. Genel Mü
dürlüğünün gayretli çalışmasını takdirle karşı
lıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
İkinci Beş Yıllık Plânda 17 500 kilometrelik 

yol hedef olarak verilmiştir. Çalışma imkânları 
sağlandığı takdirde, plân hedefinin üstünde bir 
başarıya ulaşılacağı kanaatini taşımaktayız. Bu 
itibarla köye türlü kalkınmayı sağlıyacak olan 
her türlü hizmeti götürmek, hastalarını 
hastaneye ulaştırmak imkânlarını sağla
mak için yol derdinin en kısa zaman-' 
da halli hususunda gösterilen çabalar, 
Güven Partisi olarak bizleri memnun ve 
mutlu kılacaktır. Yol bulunmadığı için köyle
rinde hastalarını tedavi imkânı bulamıyan, elle
ri böğürlerinde kıvranarak acılar içinde umut
suzca ufuklara bakan köylülerin yol derdinin 
süratle halledilmesi için anayapım makinaları 
olan dozer, greyder, gibi makinalarm, kamyon
ların yeteri kadar satmalınarak vilâyetlerde ça
lıştırılmak üzere Köy işleri Bakanlığı emrine 
verilmesi en büyük temennimizdir. Bu suretle 
kendi yoksul durumlarını bir tarafa bırakıp, 
maddi güçlerini kullanarak paralarını yatırmış, 
köylerinin yollarının yapılması için çırpınan 
binlerce vatandaş, vali kapılarında kuyruğa gi
rip sıra beklemekten biran evveî kurtarılmış 
olacaktır. 

Yol yapımında önemli bir nokta da köprüle
rin yapımıdır. Köprüler, pahalıya mal olmakta
dır. Halbuki, köprüler için senede 15 - 25 mil

yondan fazla para ayrılamıyor. Bundan dolayı 
da yapım bekliyen 3 500 köy köprüsü yerine an
cak 250 köy köprüsü ele alınabiliyor. Köprüsüz-
lük yüzünden birçok köylerle bağlantı çok bü
yük güçlüklerle sağlanabiliyor. Yeşilırmağm, 
Sakarya ırmağının kenarında birçok köylerde 
köprü hasreti çekildiğine şahidolduk. Köy köp
rüleri içinde gerekli tahsisat ayrıldığı takdirde, 
YSE Genel Müdürlüğü elemanlarının gayretli 
çalışmalariyle 250 köprünün yerine beşyüz köp
rü yapılabileceğine inanıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; köylerimizin su derdi 
de yürekler acısıdır. Birçok köylerimiz hâlâ ya 
sudan tamamiyle yoksun, yahut da içilmesi za
rarlı olan suları içmektedirler. Ünite olarak : 
. 21 bin ünitenin suyu vardır. 

44.bin ünitenin de suyu yetersiz veya tama
men suyu yoktur. 

Birinci Beş Yıllık Plânda 5 650 köyün suya 
kavuşturulması hedef olarak verilmişken, 9 760 
köyün fennî ve sağlığa uygun gekilde içme su
yuna kavuşması memnunluk vericidir. 

1967 yılında 2 300 köye içme suyu verilmiş
ken, 1968 de 3 000 köye su verileceği anlaşıl
maktadır. 

Sayın arkadaşlarımız; birçok köylerimiz ya
zın kuruyan kuyulardan, birikinti sularından, 
dere sularından içmek zorundadırlar, öyle köy
lerimiz vardır ki, görünüşte bir içme rsuyu var
dır.. Fakat bu içme suyu sağlığa zararlıdır. Me
selâ : Amasya'nın Kaleboğazı koyunda bir içme 
suyu vardır. Fakat bu suyu içen köyde 35 yaşı
na kadar bile yaşıyan bir insan bulunamamakta
dır. Onun için köy içme sularına, grup içme su
larına verilen önem, hattâ onbeş seneye kalma
dan en kısa zamanda susuz köy bırakılın aması
nın çaresini aramak, hepimizin vicdanlarım sız
lamaktan kurtaracaktır. Saym arkadaşlarım; bu 
meyanda Dicle - Fırat arasında (Urfa, Diyarba
kır, Mardin bölgesinde) büyük çapta su derdi
nin halline çalışılmasını takdirle karşılamakta
yız. 

Sayın arkadaşlarım, 1966 senesine kadar 556 
köyde elektrik bulunuyordu. 1967 de 350 köye 
elektrik verilmiş, bu suretle 906 köyümüz elek
trikli duruma gelmiştir. 35 592 köy elektriksiz
dir. 1968 de 800 köyün daha elektriğe kavuşa
cağı, 15 sene içinde de bütün köylerin elektriğe 
kavuşturulmasının düşünülmesi içlerimizi ferah
latmaktadır. 
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1968 yılında bütün bucak merkezlerinin, 
elektrik hatlarına yakın köylerin elektriğe ka
vuşturulması için çalışılmasını yürekten te
menni ediyoruz. Bu suretle her bucak merke
zinde küçük sanatlar da gelişecek, bu hayırlı 
hareketin zamanla bucaklardan köylere geçe
ceğine dair inanç köylerimizin ruhlarına yeni 
bir kuvvet verecektir. 

15 sene içinde bütün köyleri yola, suya, elek
triğe kavuşturmak azmiyle samimiyetle çalı
şan YSE Genel Müdürlüğünün değerli eleman
larını bu kutsal inançlarından dolayı tak
dirle anıyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Toprak - Su hizmetlerinin büyüklüğünü, 

önemini, grupumuz adına dikkat nazarlarınıza 
sunmak istiyorum. Türkiye'de sulanabilecek 
nitelikte 5 milyon hektar arazinin halen birbu-
çıık milyon hektarı sulanabilmektedir. Bu du
ruma göre, halen mevcut sulama potansiyeli
nin % 70 i yeni yatırımlar beklemektedir. Bu 
yeni yatırımlarla sağlanan suyun da çiftçiler 
tarafından arazi üzerinde bilgili ve ölçülü kul
lanılmasını temin etmek lâzımdır. Yıllardan 
beri çiftçinin yetersiz şekilde yatırımları,, su 
şebekelerinin noksanlığı, yanlış sulamalar, ara
zide ciddî çoraklık ve direnaj meselelerini 
ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Halen 3,5 mil
yon hektar arazide hizmet bekliyen çoraklık, 
bataklık ve direnaj problemi vardır, öbür ta
raftan münavebe sisteminin yetersizliğiyle 
toprağın bünyesi bozulmaktadır. Daima tek 
mahsul sistemi uyyulandığından toprak devam
lı olarak yorulmaktadır. Toprağa lâzım olan 
gübre de verilememektedir. Çünkü; her yıl el
de edilen 120 milyon ton hayvansal gübrenin 
67 milyon tonu tezek olarak kullanılmakta, 
35 milyonu ziyan olmakta, ancak 18 milyonu 
tarlalara dökülmektedir. Bu miktar çok yeter
siz durumdadır. Madensel gübre de köylüye 
ucuza ve yeteri kadar verilememektedir. Bu 
yüzden tarlalardaki verim en aşağı duruma düş
mektedir: Köylüye toprağının ıslâhı ve verimi
nin artırılması için gerekli bilgi, ucuz gübre 
ve yeteri kadar da kredi verilmesi en büyük ar
zumuzdur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Ziraate elverişli topraklarda erozyonu dur

durmak, sel zararlarını önlemek için toprağın 
verimliliğini artırmak için her türlü etütler ve 

toprak tahlilleri toprakların sınıflandırılması
nı ve toprak haritalarını yaparak, hangi top
rakta hangi çeşit bitkinin yetişeceğini tesbit 
etmek için Topraksu Teşkilâtının çabalarını ya
kından takdirle izlediğimizi belirtmek iste
riz. 

Yapılacak arazi sınıflandırılması sonu
cunda, harnupluklar, alkalik turbiye ve bunun 
gibi şimdiye kadar değerlendirilmemiş birçok 
arazi üzerinde ziraate elverişli 20 milyon 
dönüm kadar arazi kazanılabileceğini tah
min ediyoruz. Bu arazide yerine göre seb
ze bağ, meyva ve yerine göre fıstık zey
tin, narenciye gibi gelir getiren mahsul
ler ekildiği takdirde, dönümü ortalama 500 
liralık gelir getirirse, yılda on milyar liralık 
bir kazanç sağlanacaktır. Bunun % 30 unu 
işçi hakkı kabul edersek, bu sahalarda yaşıyan 
500 bin işçiye de üç milyar lira kazanç sağlı-
yacak ve bu suretle işsizlik de biraz olsun azal
mış bulunacaktır. Bu konu üzerinde Toprak - Su 
Genel. Müdürlüğünün kıymetli elemanlarının 
hassasiyetle durmalarını bekliyoruz. 

Ayrıca sulamalardan çok sayıda köylerin 
kısa zamanda faydasını sağlamak için küçük-
su kaynaklarının ıslahı ve geliştirilmesini sağ
lamak bakımından (Topraksu yapı tesis ve bü
yük onarım bölümüne) 10 milyon lira ilâve edil
mesi çok yerinde bir görüş olurdu kanaatinde
yiz. Bu durum Türk köylüsünün sulama imkâ
nını da artıracak, memlekete ekonomik ba
kımdan büyük faydalar sağlıyacakta. 

Teşkilâtlama ye Krediler Genel Müdürlü-; 
günün görevi, köyde mevcut kaynakları, boş 
zamunları değerlendirmek, yeni iş alanları, aç
mak, köyde el sanatlarını geliştirmeye çalış
mak, gerekli kursları açmak,, köylü kalkınma
sının esas unsurunu teşkil eden köylü teşebbüs
lerinin gerçekleştirilmesi için köylerde koope
ratif, birlik, demek gibi şekillerle kurulan te
şekküllerin çalışmalarının, idari, malî teknik 
yönden desteklemektir. 

Bu yeni teşkilâtın orman işlerinde, orman 
kenarlarında kurulmuş olan 13 270 köy ve dağ
larda ve kıraç topraklar üzerinde acıklı durum
da bulunan sayısı 7 - 8 milyon civarında olan 
köylülerin durumu ile yakından ilgilenmelerini 
temenni ediyoruz. 

özellikle acıklı durumda bulunan bu orman 
köyü, dağ ve kıraç köyü halkına halıcılık, 

— 587 — 



M. Meclisi B : 47 21 . 2 . 1968 

ayakkabıcılık, döven imalâtçılığı, tuğla ocağı 
işletmesi, arıcılık işletmesi açılışını, hammad
desi zirai artıklar olan küçük el sanatları kurs
larına önem verilişini takdirle anarken bu 
kurslarda yetişenlere gerekli malzemenin sağ
lanmasını hatırlatmayı lüzumlu buluyoruz. 
Meselâ Gümüşhacıköy'ün Hamamözü bucağında 
halıcılık kursu mezunu birçok vatandaş doku
ma için gerekli ipi bulamamaktan yakınmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri; 
Memlekette çare bulunması gereken dertle

rimiz vardır. Kalkınma yolunda, sosyal ada
let ve güvenlik yolunda yoksulluğu giderme, 
adaletsizliği giderme yolunda, insanca ve kar
deşçe yaşama yolunda alınması gereken ted
birleri söylemek Güven Partisinin vazifesi ola
caktır. Güven Partisi düzeni yıkmak için 
değil, kurulmuş olan düzendeki iyi tarafları 
takdir ve teşvik etmek, aksaklıkları düzeltmek 
için Samimiyetle fikirlerini söylemek için çalışa
caktır. Güven Partisi Türkiye'nin mutlu yarı
na, samimî bir programı yeterli bir kadro vası-
tasiyle uygulamakla kavuşulacağına inanmak
tadır. 

Güven Partisi, mutlu yarına, sınıf kavga
larına sebebiyet vererek değil̂  kardeşi karde
şe düşman ederek değil, zenginle'fakiri birbi
rine hücum ettirerek değil, yüz milyon nüfusu 
besliyecek kapasitede olan bu mübarek Cennet 
vatanda, Türk topraklarında çiftçi, işçi, esnaf, 
sanatçı, memur bütün sınıfları mezhep farkı, 
parti farkı gözetmeksizin kardeşlik havası için
de, hürriyet havası içinde millî birlik, millî be
raberlik havası içinde elele vererek samimî bir 
şekilde çalışmakla ulaşacağına inanmaktadır. 

Sayın arkadaşlarım, en kısa zamanda top
raklarımızın hangi mahsule elverişli olduğuna 
dair toprak tahlillerinin, toprak haritalarının 
tamamlanmasını, hakiki ziraat, otlak ve or
man alanlarının birbirinden ayrılmasını, or
man konularının Tarım Bakanlığı ile, elele ve
rilerek biran evvel gerçekçi ve bilimsel bir şe-' 
kilde düzeltilmesini, topraklarımızdan kabili
yetlerine göre istifade edilmesinin sağlanması
nı, verimin artırılması için-her türlü tedbirin 
alınmasını, orman içi, orman kenarı dağ ve 
kıraç köylerde köylülere yeni imkânlar, kre
diler sağlanmasını temenni etmekteyiz. 

Güven Partisi Grupu adına Köy işleri .Ba
kanlığının gayretli elemanlarına çok kutsal 
vazifelerinde başarılar diler, Sayın Başkanı ve 
Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın Kâ
zım Ulusoy. 

M. P. GPJJPU ADINA KÂZIM ULUSOY 
(Amasya) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 

Köy işleri Bakanlığı, 1968 yılı Bütçesinin 
Yüce Mecliste müzakeresi münasebetiyle, M. P. 
Meclis Grupunun görüşlerini, tenkid ve temen
nilerini belirtmek üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, 
Nüfusumuzun % 80 ini köylü ve çiftçi oldu

ğu ve bunların yığın yığın halledilmemiş sos
yal, ekonomik ve kültürel dertlerinin bulundu
ğunu dikkate alırsak, Köy İşleri Bakanlığının 
ne kadar önem arz ettiğini anlamakta güçlük 
çekmeyiz. 

Türkiye'miz her yönüyle gelişmeye, kuvvet
lenip güçleşmeye ve bunun için de devamlı ve 
plânlı çalışmaya mecbur olan bir ülkedir. 

Köy İşleri Bakanlığı sıfatına uygun bir ça
lışma yapması köy ve köylülerimizin âcil ihti
yaçlarını ve çeşitli sorunlarını çözmesi icabeden 
bir Bakanlıktır. Hemen ifade edelim ki, Köy 
İşleri Bakanlığı kuruluşundan bu yana müspet 
çabalar yapmasına rağmen İkinci Beş Yıllık 
Plânda gösterilen köylerle ilgili kalkınma hedef
lerine ulaşamamıştır. Bir Bakanlığı kurmak iş
lerinin halledilmesi demek olmadığı gibi, kurul
muş bir bakanlığın yetki ve görevleri esaslı bir 
kanunla tedvin edilmedikçe de çalışmalar orga
nize edilemez. 

Sayın milletvekilleri, 
Bakanlığın yapmakla görevli oldukları işle

rin tümü köy ve köylü sorunlarıdır. Bunların 
halledilmesinde her şeyden evvel iyi bir organi
zasyon yeter miktarda bütçe imkânları, yetişkin 
teknik eleman ve bunların hepsini kapsıyan 
olumlu bir teşkilât kanunu lâzımdır. Üzülerek 
ifadeye mecburuz ki, Köy işleri Bakanlığı bü
tün köylülere ve köylülerin yakın uzak mesele
lerine hitabettiği halde ne teşkilât kanunları bu
güne kadar çıkarılmış ne de kâfi miktarda malî 
güce kavuşturulmuştur. 

Köy işleri Bakanlığının durumu «Yamalı 
bir bohça» manzarası arz etmektedir. Köylerin 
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kuruluşu ve yurdumuzun jeolojik yapısı hiçbir 
memlekette görülmiyen bir anormallik arz et
tedir. Toprağımız asırlarca işlenmekten müte
vellit yorulmuş, köylerimiz tamamen köycülük 
politikasının dışında dağınık ve çok sayıda müs
takil yerleşim ünitesi haline gelmiş, yerüstü ve 
yeraltı servetlerimiz faydalı şekilde teşebbüsün 
eline tevdi edilememiş, fertler arasında olduğu 
-kadar bölgeler arasında da servet dağılımı den
gesiz yer almış, dolayısiyle her köy ünitesi ile 
Devletin meşgul olmasını icabettiren sosyal bir 
düzensizlik ortaya çıkmıştır. 

işte böyle bir durum arz eden memleketlerde 
Köy işleri Bakanlığına düşen vazife geniş, o de
rece de önemlidir. Bugün memleketimizde nüfu
sumuzun % 80 ine yakın kısmı okur - yazar de
ğildir. Eğitim ve öğretim durumu müsait olmı-
yan ülkelerde çalışma zorluğunu takdir eden 
kim neler olarak Köy İşleri Bakanlığının da bu 
yönden de mücadelesi ağır olacağına inanmak
tayız. Bütün menfi faktörlere rağmen 2 nci 
Beş Yıllık Plân döneminde köylerimizin ve köy
lülerimizin sosyal ve ekonomik ve kültürel yön
den hedef olarak gösterilen neticeyi almaya da 
mecburuz. Her yıl dünya milletlerine nazaran 
önde giden nüfus artışımız ve gelişen ihtiyaçla
rımız karşısında bir yönden insanları köylerin
de tutmak, onlara medeni imkânları sağlamak, 
diğer yönden yurdumuzda işgücünü zinde ola
rak ayakta tutmak, millî geliri süratle artır
mak için de Köy İsleri Bakanlığının kuruluşun
da yer alan genel müdürlüklerle bütçenin ver
diği imkânlar için de en rasyonel bir çalışma 
yapmak mecburiyetindedirler. Kuruluşunu Türk 
köylüsünün gelişmesi için çok yerinde bulduğu
muz bu Bakanlığın artık üzerinde mevcudolan 
tereddütler giderilmeli, Bakanlar Kurulu için
de gerçek yerini bulmalı. Bugün köylerimizin 
kuruluş şekli ve idare tarzı eski usulle ve kayıt
sız bir şekilde yürütülmektedir. Herkes diledi
ği şekilde dilediği yerde oturmakta ev ve köy 
kurmakta ve bunun neticesinde plânsız ve ida
resi zor bir köy kuruluşları meydana çıkmak
tadır. 

Bu kuruluşlar köye yapılacak hizmetleri güç
leştirmekte, bâzı hallerde de imkânsız hale sok
maktadır, Hükümet hiç değilse bundan sonra 
kurulacak, yahut genişliyecek köylerin kuruluş 
yerini ve şeklini bir esasa bağlamalıdır. Mevcut 

köylerimizin çok dağınık ortalama 70 000 e ya
kın yerleşim ünitesine sahibolması yüzünden 
köylerde yol, su, elektrik, okul ve benzeri sosyal 
hizmetler çok güç şartlar içersinde yürütülmekte 
bazan da hiç götürülememektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
Son yıllarda köy içme suları ve köy yolları

na, yavaş yavaş da köy elektrifikasyonuna karşı 
halkımızın bir uyanışla sevgi duyduğunu ve bu
nu benimsediğini memnuniyetle kaydetmek iste
rim. Bilhassa köylülerimiz bu Bakanlığın köy 
yolları, köy içme suları üzerinde yaptıkları müs
pet çalışmaları hızlandıracak derecede maddî 
ve mânevi bir katkıda bulunmakta olmaları 
da Köy İşleri Bakanlığının köylü çalışmalarının 
bir ifadesidir, insanların yaşaması için ekmek 
kadar suya da ihtiyaçları vardır, içme suları 
bulunmıyan, ya da içmeye müsait gayrisıhhi iç
me suları olan yerlerde her türlü hastalığın hal
kın sağlığını tehdideden bir hale geldiği tecrübe 
ile sabit acı gerçeklerdir. 

Memleketimizin birçok yerlerinde içilmesinin 
mahzurlu olduğu belirtilen suların bulunduğunu 
dikkate almak suretiyle Bakanlığın içme suları 
yönünden bu gibi bölge ve yerlere öncelik ta
nıması şarttır. Biz 1968 yılı uygulama plânın
da Bakanlığı bu görüşümüze iltifat ederek ön
celik tanıyacağma inanmaktayız. 1982 yılma 
kadar köylerin tamamının suya kavuşturulaca
ğı hususundaki temenniye katılmaktan büyük 
bir memnuniyet duymaktayız. Ancak köye ge
tirilecek içme sularının ihtiyaca cevap verecek 
vasıfta ve miktarda olması şartı ile. Birçok köy
lerimiz de içme suları kaynak itibariyle bol ol
masına rağmen borusîızluk yüzünden gayrisıhhi 
bir duruma gelmiştir. 

Bakanlığın bölgesel plânları benimsiyecek 
geri kalmış maddi imkânlardan yoksun köyle
rimizi ele alıp önce bu köylerin içme sulan ile 
köy yollarının yapılmasını temin etmelidir. 

Bölgesel sosyal adaletin en iyi tatbikçisi ka
naatimizce Köy işleri Bakanlığıdır. Bu Bakan
lığın grup köy yolları konusundaki çalışmaları, 
makina, malî imkânsızlık sebebiyle tatmin 
edici olmaktan uzaktır. Ekonomik bakımdan 
köylerin irtibatını sağlıyacak olan bu yolların 
yapılabilmesi için Köy işleri Bakanlığına daha 
çok imkân verilmesine inanmaktayız. 

Yeri gelmişken hemen ifade edelim ki, mem
leketimizin coğrafi yapısının bir neticesi olan 
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deprem - fay hatlarının yurdumuzdan geçmesi 
sebebiyle zaman zaman depremlerle .karşılaş
maktayız. 1967 senesi içinde vukua gelen dep
rem dolayısiyle muhtelif bölgelerde irtibatın 
sağlanmasını ve yardım imkânlarını kolaylaştı
ran yolların YSE Teşkilâtında yapılmasında 
burada memnuniyetle belirtmeyi bir vazife te
lâkki etmekteyim. 

Köy elektrifikasyonuna önem verilmesi 1 cisim
dir. Fakat mevcut bütçe ile ve Teşkilât Kanu
nundan da mahrum Köy işleri Bakanlığının bu 
konuda çalışmaları bir başlangıç olmaktan öte
ye gidemiyecektir. Kanaatimizce bu konuya 
çok daha ciddî ve geniş imkânlar içersinde eğil
mek lâzımdır, iller Bankasının elektrifikasyon 
ile ilgili köy çalışmalarını Köy işleri Bakanlığı 
yapmalıdır. 

Toprak - Su Genel Müdürlüğü 

Sayın milletvekilleri, 

Toprağımızın yorgun ve verimsiz oluşu, cu-
lama ve gübreleme imkânından mahrum oluşun
dan arazimiz sınıflandırılamanıış, nerde hangi 
nevj ziraatın yapılacağı da tesbit edilememiştir. 
Bir kısım toprağımız ıslâha muhtaç durumdadır. 
Yeraltı ve yer üstü su enerji kaynakları da etüt 
edilmek suretiyle bir plâna bağlanamamıştır. 
Bu bakımdan Toprak - Su Genel Müdürlüğünün 
varlığına inanmakta ve birçok, faydalı işler 
beklemekteyiz. Toprak - Su Genel Müdürlüğü
nün çalışma sahasının geniş olması ve çalışma
larının Toprak - Su ile ilgili bulunması zirai 
reform için olduğu kadar Türk köylüsü için de 
ayrı bir önem ve özellik taşır. Genel Müdür
lüğün daha serbest ve daha verimli çalışabil
mesi için mazisi oldukça eski ve bugünün şart 
larına cevap vermekten uzak 2490 sayılı Kanu
nun kısıtlayıcı hükümlerinden kurtulması ica-
beden geniş çiftçi topluluğuna ve çok dağınık 
perakende kurulmuş olan köylere hizmet götü
ren bu Genel Müdürlüğün müstakil bütçeli, baş-
ka bir deyimle mülhak bütçeli bir Genel Mü
dürlük haline getirilmesinde fayda görmekte
yiz. 

Hayvancılığımızın gelişmesi, vatandaşlarımı
zın bol miktarda proteinli maddelerle beslenme
sinde büyük faydaları olalı, meracılığın ıslâhı, 
geliştirilmesi hususunda .büyük faydaları doku
nan Toprak - Su Genel Müdürlüğünün yurt ça
pında çalışmalar yapabilmesi, Türk çiftçisine zi

rai sahada hizmetleri kısa zamanda ayağına gö-
türebilmesi, dolyısiyle hayvancılığımızın ıslâhına 
hizmet yönünden de yukarda belirtiğimiz veç
hile bu Genel Müdürlüğün mülhak bütçeli kuru
luş haline sokulması her yönden faydalı olacak
tır. 

Çalışmalarda birlik ve verimlilik bakımın
dan Toprak - Su Genel Mürülüğü bünyesindeki 
sulu ziraat araştırma enstitülerinin başka ba-
kanlıklarnı bünyesinde bırakılması konusuyla 
mütenasip ve yerinde görmekteyiz. Bunun da 
Toprak - Su Genel Müdürlük bünyesine alınma
sını çalışmaların faydalı olması yönünden ye
rinde görüyoruz. Toprak - Su birliklerinin de 
kısa zamanda tahakkukunu temenni etmekte
yiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Seçim bölgem olan Amasya'nın köy ve köy 

içme sularına kısaca temas etmek istiyorum. 
Sayın bakan cevap verirlerse memnun olurum. 
Köy içrne sularına ayrılan para Amasya için 
240 000 liradır. Ancak beş, altı bin köyün iç
me suyu yapılabilecektir. Tabiî vilâyet eliyle 
yapılacaklar hâriç. Bu tahsisatın çoğaltılması
nı ve bâzı köylerin ek programa alınmasın, ar
zulamaktayız. 

Köy yolları program hârici yapılmaktadır. 
Misaller gösterebilirim. Amasya'nın Gümüşha-
cıköyü ilçesine bağlı Sarayözü köyünün akar
yakıt parası iki senedir bankada bekletilmekte, 
iki senedir yol yapım programına girip yapıla
mamaktadır. Üzüntü ile belirtelim ki, bâzı se
bepler araya girip 500 ile 1 000 lira akaryakıt 
veren köylere öncelik tanınıp hemen yollarına 
başlanmaktadır. 

Köy İşleri Bakanlığına bağlı YSE ve Top
rak - Su Genel Müdürlüğünün yurdiçindeki ça
lışmaların, bâzı vilâyetlerdeki valilerimizin 
aksattığını üzüntü ile belirtmek isterim. Şöy
le ki, taşrada bulunan YSE ve Toprak - Su 
mühendisleri iş icabı valilerimizin yanma git
tiğinde, «ben Köy İşleri Bakanlığını tanımıyo
rum» diye makamından kıymetli memurlarımı
zı kovan valilerimiz vardır. YSE hizmetlerini 
görememektedirler. 

Muhterem milletvekilleri, Toprak - Su ça
lışmaları memnuniyet vericidir. Bilhassa koo
peratifleşmeler, kanallar vatandaşlarımızı se
vindirmektedir. Kendilerini grupum adına teb
rik ederim. 

— 590 — 
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Köy İşleri Bakanlığı 1968 malî yılı bütçesi
nin Türk milletine ve memleketimize, sayın ba
kanlık mensuplarına hayırljı ve uğurlu olmasını 
diler grapum ve şahsım adına en darin saygı
larımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Grupu 
adına sayın Seyfi Güneştan. 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Ben konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Diler, buyurunuz 
efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri : 

Y. T. P. Meclis Grupu adına 1938 yılı Köy 
İşleri Bakanlığı bütçesi üzerinde tenkid ve te
mennilerimizi arza çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri; sosyal, kültürel, eko
nomik bakımdan plânlar yaptık. Nüfusumuzun 
bugün % 70 - 75 şi köylerde oturmaktadır. Bu 
bakımdan kalkınmamızın mihrakını köy ve 
köylü dâvası teşkil etmektedir. 

Birinci Beş Yıllık Plânın tedvini sırasında 
toplum kalkınması olarak köy ve köylü dâva
sına bir paragraf açılmış, uygulaması sırasın
da da köye götürülecek hizmetlerde dağınıklı
ğı önlemek, hizmette sürat sağlamak için dev
let mekanizmasının koordine çalışması maksa-
diyle bir Köy İşleri Bakanlığı ihdas edilmiş, 
İkinci Beş Yıllık Plânın tedvini sırasında da, 
nüfusumuzun takriben .22 milyonunun yaşad.?ğı 
köyün ve köylünün plânlı kalkınmaya iştirak 
ettirilmesi için köy ve köylü meselelerine müs
takil bir bölüm ayırarak tedbirler vazedilmiş
tir. 

İkinci Beş Yıllık Plânm tesbit ettiği genel 
durum kısaca şöyledir : 

65 277 yerleşim ünitesi vardır. Bundan çift
lik, mahalle, mezra ve divan adlarındaki küçük 
yerleşim ünitelerini çıkardığımız takdirde, 
35 441 köy ünitesi mevcuttur. 

İkinci Beş Yıllık Plânın tesbitine göre, 1950 
yılından başlıyarak köylerde yaşamakta olan 
nüfusun toplam nüfusa oranında bir düşme gö
rülmekle birlikte, köylerdeki nüfus, kalkınma 
çabasını olumsuz yönde etkiliyecek bir hızla 
artmaktadır. Muhtelif sebeplerle tarım topra
ğının yoğunlaşması, tarıma açılan diğer kültür 
arazisinin verimsiz duruma gelmesi gibi sebep-
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ler köyde artan nüfusun beslenme imkânlarını 
sınırlamakta, bunun sonucu olarak toprak, su 
ve orman varlığı tahribedilmekte ve şehrin çe
kimine uyarak daha iyi yaşama şartlarına sa-
hibolmak istiyen köylü şehre göçmektedir. İkin
ci Beş Yıllık Plânın bir paragrafında da; mem
leketimizde tarımda verim geleneksel bünyesi, 
teknoloji, üretim araçları, pazarlama düze-s 

ninin gelişmemiş özellikleri, tarım ürünlerinin 
birbirleriyle olan ilişkileri göz önünde tutula
rak belirtilmiş ve istikrarlı fiyat politikası uy
gulanmaması gibi faktörlerin sonucu olarak 
düşüktür ve yeterli ölçüde artmamaktadır, di
ye tesbit etmiştir. 

Y. T. P. köy ve köylü dâvasına birinci de
recede yer vermiş bir siyasi teşekküldür. Nüfu
sumuzun % 75 ini teşkil eden kısmının, kapa
lı ekonomiden kurtarıp, piyasa ekonomisine 
müstahsil sıfatiyle iştiraklerini sağlamak için 
köy ve köylü dâvasının birinci derecede önem
li olduğuna kanaat getirip bu durumun en mü
şahhas şekilde temsil ye sembolize eden «başağı» 
amblem olarak seçmiştir. 

Sayın milletvekilleri, yukarıdan beri ifade 
ettiğimiz üzere; köye bir bütün olarak süratle 
ve kolaylıkla hizmet götürmekte plânlarda ted
birler konmuş, partiler konunun önemi üzerin
de ittifaka varmış, Köy İşleri Bakanlığı tenkil 
edilmiştir. 

Bugünkü durumu itibariyle Köy işleri Ba
kanlığı YSE Toprak - Su, Toprak İskân gibi 
genel müdürlükleri bünyesinde toplamıştır. 

1. YSE Genel Müdürlüğü : Ancak, bu Ge
nel müdürlükler ve daireleri birbiriyle irtibatlı 
koordine çalışacak bir teşkilâta sahip değildir
ler. Köy İşleri Bakanlığının Teşkilât Kanunu 
bugüne kadar çıkarılmadığı için, her biri bir 
bakanlıktan koparılarak bir araya getirilen 
genel müdürlük ve daireler, perakende kanun
lara göre hareketlerini tanzim etmektedirler. 

Bu durum, fiiliyatta köy ve köylü dâvası
nın hafif olarak nazarı dikkate alındığını ifa
de etmektedir. Plânlı kalkınmanın içine girmiş 
bulunduğumuza göre yukarıda önemini takdir 
ettiğimiz Teşkilât Kanununun çıkarılmayışı 
büyük^bir ihmal, büyük bir noksanlık ve telâ
fisi imkânsız bir boşluk yaratmaktadır. 

Bu meyanda Köy işleri Bakanlığı ilk te
şekkül ettiği zaman bir kısım arkadaşlarımız, 
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bilhassa muhalefete mensup kimseler dediler 
ki, «esasen Türkiye'de bugün bir bürokrasi 
vardır. Bu bürokrasi hastalığının tesiri altında 
memleketimiz inim inim inlemektedir. Eğer 
biz böyle bir bakanlık teşkil edersek bunun ne
ticesinde yeni bir bürokrasi kuracağız ve mem
leketimiz kendi imkânları içinde büyük bir 
masrafa boğulacak elde edeceğimiz müspet ne
ticeden ziyade kötü bir netice olacaktır. Onun 
için Köy işleri Bakanlığının kurulması doğru 
değildir» diye buradan tenkid ettiler. Fakat 
yukardan beri izah ettiğimiz gibi, Köy îşleri 
Bakanlığının kurulması memleketimizin mihra
kını teşkil eden ve nüfusumuzun % 75 nin bu
lunduğu köy, köylü dâvasının süratle halli için 
Köy îşleri Bakanlığının bu hizmetleri koordi
ne etmesi gerekmektedir. Ancak Teşkilât Ka
nununun çıkarılmayışı bizi ümitsizliğe sevket-
miştir. 

Mevcut mevzuat çerçevesi içinde YSE Ge
nel Müdürlüğü kendine düşen görevi yapmak
tadır. YSE nin en başta gelen görevi köy yol
larında düğümlenmektedir.. 36 bin yerleşim 
ünitesi halinde bulunan köylerimize içme suyu, 
okul, sağlık hattâ asayiş ve adalet hizmetleri
nin götürülmesi ve köyün medeniyetin nimet
lerinden, millî eğitim nurundan istifadesinin en 
başta gelen şartı yoldur. Yurdumuzun hemen 
her tarafında bulunan köylerinin yolu yoktur. 
Bunların içinde de senenin 9 ayı kışın esareti 
altında yaşıyan, arazisi dağlık, kışı şiddetli 
olan köylerin yollariyle orman içi köylerinin» 
yol durumları büyük nezaket arz etmektedir. 

Birinci ve ikinci Beş Yıllık Plânda, köy 
yollarının süratle yapılması için tedbirler 
vaz'edilmiştir. Biz, Yeni Türkiye Partisi olarak; 
memleketimizi ortaçağ zihniyet ve ekonomisin
den yeniçağ zihniyet ve ekonomisine ulaştırıl
masında köy yollarının yapılmasının zarureti
ne inanmaktayız. Bu sebepledir ki, senenin an
cak 3 ayında istihsale iştirak eden dağ köyle
riyle istihsale çok az miktarda iştirak eden or
man içi köylerinin istihsale iştiraklerini sağla
mamız mümkün, olacak, bölgeler arasındaki 
dengesizlik de fazlaca bir dikkate ihtiyaç gös-
terilmeksizin bertaraf edilmiş olacak, kalkın
mamız sıhhatli ve sürekli olacaktır. 

Bu balamdan, köye hizmette öncelik köy 
yollarına verilmelidir. Bunun neticesinde köye 
götürülecek her türlü hizmet daha kolay ve 

süratli sağlanacaktır. Bu hususta plânın ted
birlerini kifayetli görmediğimiz gibi, bütçeye 
konan ödeneklerin de nisbetsiz ve kifayetsiz 
olduğunu ifade etmek isteriz. 

Yapılan yollarda arzu edilen şekilde yapıl
mamaktadır. Birçok yollar yapıldıktan sonra 
bir yağmur yağınca tekrar bozulmakta ve ye
niden yapılmaya ihtiyaç hissedilmektedir. 

Köy yollarının yapımında öncelik verilme 
kıstasının objektif ölçülere dayandırılmasına 
kaaniiz ve köylüleri standart, her zaman işleye
bilir yollara kavuşturmanın taraftarıyız. Köy
lülerin bu hizmete en kolay ve verimli şekilde 
katılmalarını sağlamanın çârelerinin de yeni
den düşünülmesinin zaruretine inanıyoruz. 

36 bin üniteli köylerimizin üzerinde yaşa
dığı 16 milyon nüfusumuz sağlık şartlarına uy
gun içme sularından mahrumdur. Yollan ik
mal edilen köylere ikinci derecede su götürme 
zaruretine inanmaktayız. 

Y. S. E. nin öbür başarılı faaliyetlerinden bi
ri de elektrifikasyondur. Ancak bugüne kadar 
fazlaca temin edilememiştir. Mevcut ihtiyaç 
içinde çok cüzi elektrifikasyon yapılmıştır. Fa
kat gayret gösterildiği için kendilerine teşekkür 
ederim. 

Toprak Su Genel Müdürlüğü; küçük sulama
ya temin eden, arazilerin erozyonlaşmasmı önli-
yen ve arazileri ıslah eden, bu suretle birim 
başına verimi artıran bu Genel Müdürlüğün faa
liyetleri yurdun muhtelif bölgelerinde kamplar 
kurmak suretiyle devam etmektedir. Hayırlı iş
ler başarmıştır. Kısmen olsun tarımda gizli 
işsizliği önlemiş, köylerden şehirlere akın eden 
nüfusun akınını yavaşlatmıştır. Buna rağmen 
çalışmaları yeterli haldedir denemez. 

Bu yatırımlarda da geri kalmış bölgelerin 
öne alınmadığını müşahade etmekteyiz. Geri kal
mış bölgelerin Topraksu yatırımında öne alın
masını plânın bir gereği olarak istemekteyiz. 

Toprak iskân Genel Müdürlüğü; 4753 ve 
5618 sayılı kanunlara göre Hazineye ait veya 
sahipsiz arazileri muhtaç çiftçilere dağıtmakta
dır. Ancak yüksek malûmlarınız olduğu üzere, 
sahipsiz arazi veya Hazineye ait araziyi tesbit 
etmek başlı başına bir usule dayanması lâzım
dır. 

Toprak - iskân Genel Müdürlüğü sahipsiz ve
ya Hazineye aidolan arazilerin tesbitini muhta-
colan çiftçilere dağıtımını, toprak tevzi komis-
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yonlan vasıtasiyle yapmaktadır. Toprak tevzi 
komisyonları tesbit ve tevzi muamelelerini ka
dastro ekipleri gibi yürütmektedirler. Ancak, ka
dastro ekipleri tesbit muamelelerini yürütürken 
haksızlığa mâruz kalan hak sahipleri mahkeme
ye başvurmak suretiyle haklarını alabilmekte
dirler. Toprak tevzi komisyonlarınca yapılan tes
bit ve tevzilerde hak arama yolu yoktur veya çok 
güçtür. Bu bakımdan kadastro ekipleriylev ara
larında fark vardır. Köylünün en mühim varlı
ğı olan arazisi üzerindeki hakkının, hukukun 
umumi prensiplerinin teminatı altında olması ge
rekmektedir. Türkiye Devletinin hudutları için
de bir vilâyetin sınırdaş iki köyünden birine 
toprak tevzi komisyonu, öbürüne kadastro ekibi 
girdiği takdirde, hak tesbitinde tamamen başka 
başka neticeler meydana gelmekte, dolayısiyle 
Devletin adaleti birbirine zıt ve farklı şekilde 
tecelli etmektedir. Bu durum Devletin tevzi et
miş olduğu adalet ölçüsünde vatandaşın zihnin
de endişe yalatmaktadır ve âdeta şöyle demek
tedir vatandaş: «Ne garip adalettir ki, bir köyde 
başka, diğer köyde başka bir adalet ve o adale
tin hududunu bir dağ veya dere çiziyor.» 

İşte hukukun objektiflik, umumilik ve daimi-
lik, yeknesaklık prensibinin bir icabı, yapılan 
işte de verimlilik sağlamak için Tapu Kadastro 
ile Toprak Tevzi Komisyonu ekiplerinin birleş
tirilmesine taraftarız. Kadastro ekiplerince bir 
köyün fert, Hazine, köy ortamalı, orman ve özel 
idarelere ait arazilerinin kadastrosu yapılıp bir-\ 
birinden ayırdedilmeden toprak tevzi komisyon
larının sahipsiz veya Hazineye ait arazileri tes
bit ve tevzilerinde mahzur mütalâa etmekteyiz. 

Nitekim, 17 . 2 . 1967 tarih ve 56 ncı Birle
şimin 1 nci oturumunda Yüce Mecliste Sayın 
Devlet Bakanı Refet Sezgin, tarafımızdan ileri 
sürülen bu duruma şöyle cevap verdi: «Haklı 
olarak 4753 sayılı Ka,nunun tatbikinden şikâyet 
etmişlerdir. Toprak tevzi komisyonlarının bir 
yerin kadastrosunun yapılmamasına rağmen ora
ya gitmek suretiyle tescillerde bulundukları hem 
hukukî ihtilâfların çıkmasına sebebiyet verdiği 
ve hem de asayişi muhil birtakım fiillerin mey
dana geldiği haklı olarak ifade edilmiştir. Yap
tığımız çalışmalar neticesinde Köy İşleri Bakan
lığı ile vardığımız mutabakat gereğince, toprak 
tevzi komisyonlarının sadece envanter tcsbiti 
yapmaların?, ve kadastro yapılmamış yerlere ka
ti surette gidilmemesini» ifade etmiştir. 
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Toprak tevzi komisyonlarının buna rağmen 
kadastro ekiplerinden evvel köylere girrp tesbit 
ve tevzi yaptıkları yolunda partimize şikâyet
ler olmuştur. Sayın Köy İşleri Bakanının bu hu
sustaki kanaatlerini öğrenmek isteriz. Zira bir 
Devletin bünyesi içinde aynı Hükümete mensup 
iki Bakanın birbirine zıt kanaatler beslemeleri 
mümkün değildir. Bir Hükümetin bünyesi için
de Bakanlar aynı Hükümetin programiyle Ba
kan olmuşlardır, görüşlerinin aynı olması ve 
buradan yaptıkları vaitlerinin birbirlerini tut
ması, hemahenk şekilde birleşmesi lâzımdır. Sa
yın Köy işleri Bakanının bizi bu hususta ten
vir etmelerini istirham ediyorum. 

Toprak ve iskân Genel Müdürlüğünün faali-
yetleri bakımından üzerinde duracağımız en 
mühim hususlardan biri de; muhtaç çiftçilere 
yapılan toprak dağıtımının sadece mihaniki bir 
dağıtımdan ibaret bırakılmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, bütçe müzakereleri mü
nasebetiyle en çok üzerinde durulan hususlar
dan biri de; Anayasamızın emrettiği zirai reform 
ve toprak reformunun gerçekleştirilmesi mese
lesidir. Bunun üzerinde basınımız da son dere
ce titizlikle durmaktadır. 

4753 ve 5618 sayılı kanunlara göre, sahip
siz veya Hazineye ait arazilerle dönümü 5 bini 
geçen şahıslara ait arazilerden 5 bin dönümün 
fazlası muhtaç çiftçilere dağıtılmaktadır. Muh
taç çiftçilere araziler dağıtılırken, Devlet her 
yönden büyük masraflar ihtiyar etmektedir. An
cak kendisine toprak tevzi edilen topraksız çift
çi, verilen toprağı işletecek durumda olmadığı 
için terk etmektedir. İşletecek durumda değil
dir, çünkü tevzi ile birlikte muhtacolan çiftçiye 
toprağını işletmek için gereken yardımlar yapıl
mıyor, toprağı sürmek için gerekli her türlü im
kândan mahrum topraksız çiftçi verilen topra
ğını haricen başkalarına satıp gidiyor. Şayet yu
karıdaki esaslar dairesinde bugüne kadar top
rak tevzi işlemleri ile birlikte muhtaç çiftçiye 
toprağını işletmesi hususunda gerekli yardımlar 
yapılmış olsaydı, tarım verimimizin üs-arincle 
müspet yönden büyük bir tesiri olacaktı. Toprak 
reformunun mihaniki bir toprak dağıtımı mâna
sında anlıyanlar, 4753 sayılı Kanunun bu aksak 
yönünü müşahede etmeleri gerekir. 4753 sayılı, 
Kanunun diğer araç ve gereçlerle birlikte top
rağı muhtaç çiftçiye vermeyişinin en mühim 
mahzurlarından biri de, büyük güçlüklerle ve 
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masrafla dağıtılan toprağın tekrar dağıtılan 
şahıstan geri alınması için terk sebebiyle açtık
ları dâvalar ve bu dâvaların Hazineye no kadar 
büyük masraf yüklemekte olduğunu görmeleriy-
le ancak 'anlaşılabilir. 

P/Lunteren?. arkadaşlarım, bendeniz bu dâva
larda hâkimlik yapmış bir arkadaşınızım, öyle 
oluyor ki, muhtaç çiftçilere toprak dağıtılıyor. 
Dağıtıldıktan sonra bu çiftçiler fakir oldukları 
için, toprağı ilşetecek imkâna sahibolmadıkları 
için çaresizlik içinde topraklarını başka bir kim
seye satıp ayrılıp gidiyorlar ve ondan sonra Ha
zine tekrar bu toprağı o muhtaç çiftçiden geri 
almak için bir dâva açıyor, «Tapu iptali dâva
sı» açıyor. Bu tapu iptali dâvası tarafların içi
ne çoğu zaman üçüncü şahıslar da giriyor, Hazi
nenin dâvasına "büyük ihtilâflar meydana getiri
yor, hukuk ve ceza 'lâvaşının kabarık olmasının 
sebeplerinden bilini teşkil ediyor, iste onun için 
toprak tevzi edildiği zaman muhakkak surette 
toprak tevziiyle birlikte muhtaç çiftçiye topra
ğını işletmek için bütün imkânların hazırlanma
sı hususunda yardım edilmesi gerekmektedir. 
Parti olarak biz bu kanaatteyiz. 

Y. T. Partisi olarak, kendi bünyesinde finan
se edilecek kadastronun süratle halledilmesi içj.n 
Toprak ve İskân Genel Müdürlüğüyle işbirliği ya
pılmasının, ağır s artlar altında yaşıyan orman 
içi köylerinin de işbirliği neticesinde süratle he
define uîa^n kadastro ile iskânları kolaylaşmış 
olacaktır, 

Netice : 
Köy ve köylü sorunlarının süratle ve isabet

le çözümlenmesi ve ikinci Beş Yıllık Plânda ön
görülen itici ve sürükleyici sanayi hamlemize 
sağlam ve süreli bir mesnet hazırlanması için 
köy yollarının birinci plânda yapılmasını, di
ğer hizmetlerin bu hizmetle birlikte köye en 
kısa yoldan, eri az masrafla, en süratli şekilde 
birbirleriyle koordine şekilde yürütülmesini is
temekteyiz. 
v Bunun için süratle Köy işleri Bakanlığının 
Teşkilât kanunu ile bakanlığa bağlı genel mü
dürlüklerin gayelerine uygun koordine çalış
malarını temin edecek kanunların çıkarılması
nı istemekteyiz. 

Bu suretle temennilerimizi şöyle hülâsa ede
ceğiz. 

1. — Teşkilât kanununun çıkarılmasını. 
2. — Köy yollarının diğer hizmetlerden ön

ce alınması; bu öncelik içinde senenin 9 ayı kı
şın hâkimiyeti altında bulunan dağ köyleriyle, 
yolsuzluktan mütevellit çok ağır şartlar altında 
yaşıyan orman içi köylerinin yollarının yapımı
na öncelik verilmesini ve bu köylerin içtimai 
durumuna göre el sanatlarının bu köylerde ya
pılmasına imkân ve öncelik verilmesini. Meselâ 
bâzı köylerde halıcılık kurslarının, orman içi 
köylerinde, orman içi köylerine mahsus el sa
natlarının geliştirilmesi için gereken tedbirle
rin alınmasını. 

3. — Toprak - Su, Toprak İskân Genel Mü
dürlüğünün ve Toprak Tevzi komisyonları ile 
kadastro ekiplerinin birbirleriyle ilişkileri göz 
önüne getirilerek koordine çalışmalarını, ka
dastro faaliyetinin hızlandırılmasını, diğer mu
amelelerin bundan sonra yürütülmesini. 

4. — Köylerde üretimin ve üretilen malla
rın değer pahasına satılmalarını temin için ge
reken hukukî tedbirlerin alınmasını, organize 
edilmesini istemekteyiz. 

Köylümüz ve köylerimiz alınan tedbirlerle 
yol, kadastro, okul içme suyu, sağlık gibi hiz
metlerden süratle istifade ettiği nisbette, kal
kınma hamlemiz gerçekleşecek ve sosyal ada
let, sosyal emniyet kurulacak, yurdumuzun 
ekonomik durumu düzelecek,hız kazanacak, 36 
bin ünite üzerinde yaşıyan 22 milyon halkımı
zın refahı sağlanacak. Bu topyekûn Türk Mil
letinin kalkınması ve refahı demektir. Yukarı-
ki tenkidlerimizin ışığında İkinci Beş Yıllık 
riânın tedbirlerine uygun olarak hareket ettik
leri tkadirde Sayın Bakana ve Bakanlık teşki
lâtı mensuplarına başarılı olmaları ümidiyle; 
1968 yılı Köy işleri Bakanlığı bütçesinin aziz 
milletimize, yurdumuza, Köy işleri Bakanlığı 
muhterem mensuplarına hayırlı olmasını diler, 
Grupum adına hepinizi en derin saygılarımla 
selâmlarım. (Y. T. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — T. İ. P. Grupu adına Sayın 
Âdil Kurtel, buyurunuz. 

T. i. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Kars) — Sayın Başkan, sayın .milletvekilleri; 

1965 sayımına göre Türk köylü nüfusu, 20 
milyon 582 bin 338 dir ve bu miktar 65 bin 
yerleşim noktasında, yani köylerde, çiftlik. 
mezra, kom ve oba gibi yerlerde yaşamakta
dır. 
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Açıkça söylemek isteriz ki, üçte iki çoğun
lukta olan bu sınıfa A. P. iktidarının hazırla
dığı, ne İkinci Beş Yıllık Plân, ne 1968 progra
mı, ne de 1968 bütçe kanun tasarısı köklü bir 
çözüm getirememiştir. 

Sayın milletvekilleri; 
Köy İşleri Bakanlığı bütçe tasarısını eleşti

rirken, bize ışık tutan unsurlar, ikinci Beş Yıl
lık Kalkınma Plânının 1968 yılı programı, Hü
kümet programı, 1968 yılı bütçe kanun tasarısı, 
Hükümet sözcülerinin konuşmaları ve Türki
ye'nin gerçekleri olmuştur. 

Hükümet, her konuda olduğu gibi köy ko
nusunda da adım saydığımız bu vesikalarda 
büyük büyük sözler etmiş, ama uygulamada 
bunların tam tersini yapmıştır. v 

Hükümet ve programında köy ele alınmış ve 
«köy ve köylü meselesini bir beşeriyet ve me
deniyet dâvası telâkki ediyoruz» denmiş, he
men ardından, «... toprak politikamızın hedefi; 
tarımda topyekûn üretimin artırılması, modern 
işletmecilik esaslarına uygun şekilde toprak re
jiminin düzenlenmesi, köylümüzün toprağa 
kavuşturulmasıdır...» sözü eklenmiştir. 

A. P. iktidarı «topraksız köylü» sorununu 
iki yıldır birtakım yuvarlak sözlerle geçiştiri
yor ve «tarım reformu» terimiyle sorunu oya
lıyordu. Fakat iktidar sözcüleri son günlerdeki 
konuşmalarında «daha acık olmak» ihtiyacını 
duymuşlardır. Tarım Bakanı özetle: «Her Tür-
ke et, süt, ekmek vardır, ama her Türke toprak 
yoktur» demiş, bütçenin tümü üzerinde konu
şan Maliye Bakanı da aym temayı tekrarlamış
tır. 

Ama ne var ki, iktidar sözcüleri açık olma 
gayretinde bulunurken bile birtakım çelişmele
re düşmekten kendilerini alamamışlardır. 

«Etin, sütün, ekmeğin olabilmesi» «köy ve 
köylü meselesini bir beşeriyet ve medeniyet 
dâvası telâkki» edebilmek için, baş şartın, üze
rinde ekip, biçtiği toprağın köylünün kendisi
nin öz malı olması gerçeğini reddetmek çeliş
menin ta kendisidir. 

Köylünün, insan - toprak ilişkilerine Devle
tin bugünedek eğilmemesi, topraksız köylü sa
yısının günden güne artması, traktörün, top
rağın tek ellerde toplanmasına hizmet edişi, 
kredisizlik gibi anasorunlarm verimi düşürdü
ğü bir gerçekken, Hükümet, verimsizliğin iza
hını 1968 programında yalnız bir faktöre bağ

lamaktadır ve bunu şu satırlarla açıklamakta
dır: 

«Tarım sektörü hâlâ geniş oranda iklim 
şartları gibi kontrol edilemiyen faktörlerin et
kisi altında bulunmaktadır. Bu durum köylü
nün gelir seviyesini etkilemektedir.» 

A. P. iktidarına göre köylünün gelir seviye
sinin düşüklüğüne sebebolan şey kontrol edile
miyen faktörler, yani iklim şartları imiş. İs
tenildiği zaman yağmurun yağmaması, istenil-
mediği zaman karın yağışı gibi!.. 

Toprak reformunun anlamsızlığından söz 
eden iktidar, buna bir gerekçe olarak da, Tür
kiye'de küçük toprak sahipliğinin hâkim oldu
ğunu ileri sürmektedir. Kanımızca < bu savunu 
da yanlıştır. Çünkü tarımın modernleşmeye 
doğru yöneldiği ülkelerde küçük toprak mül
kiyetinde değişiklikler olmuştur. Küçük işlet
meler, yerini büyük işletmelere terk etmiştir 
ve az topraklı köylüler topraksızlaşmıştır. Tür
kiye'de de aym durum vardır. Son yirmi yıl 
içinde Türkiye modern tarıma geçerken köylü
müzün yüzde yirmiden fazlası, topraklarını 
kaybedip topraksız köylülere katılmış ve böyle 
köylerde bir ya da iki işletmenin iki bin deka
rın üstüne çıktığı görülmüştür. Bu durumda, 
mevcut toprak dağılımının daha da kötüleşece-
ği açıktır. 

Topraksız ve az topraklı köylüler için plân 
da, 1968 bütçe kanun tasarısı da hiçbir şey ge
tirmemiştir. Bunlar yine «aziz seçmenler» dir. 
«Sayın vatandaşlar» dır, «vefakâr köylüler» 

; dir ve fakat topraksızlıkları devam edecektir. 
Sayın milletvekilleri, 
İkinci Beş Yıllık Plânın 1968 yılı progra-

i mında, kredi sorununa da yer verilmiş ve «ta-
: rım kredilerinin miktarı ve dağıtım düzeninin 

tesbit edileceği, kredilerin üretimi artırıcı yön-
; de, sosyal adalet ilkesine göre yeter miktarda 
i dağıtılacağı» öngörülmüştür. 

Ne var ki, bu da gerçekçi değildir. Çünkü, 
, ülkemizde nüfusun hızla artışı, insan - toprak 
i ilişkilerinde Orta - Çağ düzeninin sürdürülmesi 
İ yüzünden köylü ailelerinin büyük çoğunluğu 
I topraksız ya da az topraklıdır. Toprağın büyük 
) çoğunluğu, belirli ellerde toplanmış, geri ka-
I lanlar da küçük bölümlere ayrılmıştır. Bu «cü-
ı ce işletme» diyebileceğimiz küçük toprak sa-
I hipleri ancak tüketim ihtiyaçlarını karşılıya-
î bilmekte, üretimi artırıcı bir yatırım! yapama-
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diktan başka, yeni üretim mevsimine büyük 
borçlara gitmektedir. 

Bugün tarım işletmelerine kredi veren baş
lıca kurum Ziraat Bankasıdır. 

1963 tarım sayımı örnekleme sonuçlarında, 
Türkiye'de tarım işletmelerinin miktarı 3 mil
yon 404 bin 699 olarak görülmektedir. Bu mik
tara, toprağının tümünü kiraya veren işletme
ler dâhil değildir. Bugün Ziraat Bankasının 
verdiği krediden 3 milyon küsur işletmeden 
ancak bir milyonu yararlanabilmektedir. 1965 
vte bir işletmeye ortalama en az 296 lira 82 ku
ruş, ortalama en fazla 626 bin lira kredi veril
miştir. 

1962 de 31 işletmeye toplam olarak 10 mil
yon 739 bin lira kredi verilmesine karşılık 148 
bin 754 işletmeye 12 milyon 570 bin lira kredi 
verilmiştir. 

Türkiye'de tarım kredilerinin dengesiz dağı
lımının nedeni, toprağın dengesiz dağılımıdır. 
Çünkü Ziraat Bankası, dün de bugün de çift
çiye ancak ipotek karşılığında kredi vermekte
dir. 

Bu kredi dengesizliği, tefecilik sistemini ya
ratmıştır. Bugün köylü çok kez yüzde 30 dan 
yüzde yüze kadar yükselen bir faizle borç pa
ra alma zorunda kalmaktadır. Bir gerçek daha 
var, yüzde yüze kadar faizle para dağıtan tefe
cilerin daha çok Ziraat Bankasından büyük 
kredi alanların arasından çıktığı görülmekte
dir. 

Bir başka husus da, yeterince kredi alamı-
yan köylüler, tefecilerden yüksek faizle kredi 
alırken, bunun karşılığı olarak toprağını ipo
tek etmek, çok zaman da borcunu ödiyemiyerek 
toprağını tefeciye terk etmek zorunda kalmak
tadır. Böylece köylü, günden güne topraksız-
laşırken, toprak ağalığı daha da güçlenmekte
dir. 

Bunun en yeni ve canlı örneğini Ege'de tü
tün piyasasında gördük: 

Hükümet, 91 ihracatçıya 600 milyon lira 
kredi vermiştir. Yani kişi başına 6 milyon 600 
bin lira. Tütün ekicisine de aile başına ortala
ma 531 lira kredi vermiştir. Bu ölçünün bütün 
üretim dallarında, incirde, üzümde, fındıkta, 
buğdayla, pamukta ve benzeri ürünlerde uygu
landığını rahatlıkla söyliyebiliriz. 

Bu durumu bilen A. P. iktidarı, bir toprak 
reformu yapmıyacağma, kredi konusunda yeni 
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bir statüye gitmiyeceğine, yani bankaları mil-
lîleştirmiyeceğine göre köylüye yeterince kre
di vermiyecektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugün köylümüzün aracı tüccardan büyük 

zararlar gördüğü bir gerçektir. Bu zararı do
ğuran şey yalnız ticari ekonomik ilişkiler de
ğildir. Bunun yanında, bundan daha önemli bir 
gerçeği gözden ırak tutamayız. 

Bugün Türk köylüsü için hiçbir sosyal gü
venlik söz konusu değildir ve bugünedek bu ko
nuda bir çözüm yolu ne düşünülmüş, ne de bu
lunmuştur. Köylü tam anlamiyle «kem talihiy-
le» başbaşa bırakılmıştır. Oysa her toplumsal 
yapı, kendi üyelerine mutlaka bir güvenlik sağ
lar, ya da böyle bir çabada bulunur. En ilkel 
topluluklarda da, en modern topluluklarda da 
bu yardır. -Kapitalist toplumlar da bu çaba için
dedir, sosyalist toplumlarda bu düzeni kurmuş
lardır. Bu güvenlik düzeni öylesine işler ki, 
halk, Devletin kendine böyle bir güvenliği sağ
ladığının farkına varmıyacak kadar güvenlik 
içindedir. 

Türkiye'de özellikle az topraklı köylü, üre
tim düzenini değiştirmek, yaşantısını düzeltme 
çabasiyle, bulunduğu çevre içinde tek güvenlik 
sağlıyacak kimseye başvurur. Bu kimse faizle 
borç para veren, ya da daha ürün tarlada iken 
peşin bir miktar para vererek satınalan, alivre 
alış yapan tüccardır. 

Bugün Türk köylüsü, daima bir yıl önceki 
hayat seviyesini tutturmak, daha fazla üretim 
yapmak için çırpmırken, tüccar, tefeciyi hattâ 
bir yerde yabancı alıcı ve satıcıyı da beslemek 
durumuyla karşıkarşıyadır. 

Türkiye'de üretici köylü, Devletin himaye
sinde değildir. Kendine sosyal güvenlik verdi
ğini sandığı aracı tüccarın isteği dışına çıka
mamaktadır. Ürünün değeri üretici köylü tara
fından değil, aracı tüccar, bâzı ürünlerde örne
ğin tütünde olduğu gibi yabancı tüccar tara
fından tesbit edilmektedir. Aracı tüccar, yaptı
ğı işin karşılığı olarak, hem üreticiden, yani 
köylüden, hem de tüketiciden, yani köylüden, 
işçiden halktan yüksek ücret almaktadır. 

Bu durumdan, aracı tüccar bir baskı unsu
ru olarak kuvvetlenmekte, üretici ve tüketici 
halk da bu kuvvetin karşısında cılızlaşmakta, 
zayıflamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, 
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ikinci Beş Yıllık Plân da, «çiftçinin gelir 
seviyesini yükseltmek için tarım ürünlerinde 
istikrarlı fiyat tesbit edilecek, pazarlama düze
ni iyileştirilecektir» - denmesine rağmen 1968 
programında ve bütçe tasarısında bu konuya 
yer verilmemiştir. Esasen verilmesine de imkân 
yoktur. 

Pazarlama düzeni, köylünün ürettiği ürü
nün, halka satışı için pazarlama imkân ve ko
laylıklarının ve köylünün emeğinin karşılığını 
alabilecek, halkın da aşırı bir ücret ödemeden 
değeri karşılığında birtakım ürünleri satınala-
bilecek bir ücret düzeninin kurulmasıdır. 

Bugün böyle bir düzen yoktur. Bu düzen 
aracı tüccarın kendisidir. Tüccar ne derse dü
zen odur. Çünkü bugün ülkemizde tüccar bir 
baskı unsurudur. Köylünün yetiştirdiği ürünün 
ayağında para etmesi şarttır. Bu da doğrudan 
doğruya Devletin müdahalesiyle yani aracı tüc
carın aradan çıkarılmasiyle mümkündür. Bu 
da A. P. iktidarının yapısiyle çatışacağından, 
iktidardan köylü lehine böyle birşey beklemek 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında orman 

köylüsünün sorunlarına şu sözlerle değinilmiş
tir : 

«Toplam köy nüfusunun yaklaşık olarak 
yüzde otuzunu barındıran orman köylerini kal
kındırmak için orman işletme, orman ürünleri
nin nakli, orman ıslah ve tesis çalışmaları ile, 
su kontrolü, toprak korunması ve orman yolu 
yapımı gibi işlerde orman köylerinin geniş 
oranda çalıştırılmaları ve bu konuda teşkilât
lanmaları sağlanacaktır.» 

«Orman köylerinin kalkındırılması için or
man köylerine verilen kredi etkili ve gerçekçi 
bir düzene bağlanacaktır. Tarımda çalışan nü
fusu tarım dışı sektörlere aktarmak amaciyle 
düzenlenecek mesleke yönelme eğitimi program
larına orman köylerinde öncelik verilecektir.» 

1968 yılı programında ise : 
«Köy işleri Bakanlığı yerleşim yerleri özel 

sorunlar getiren dağ, orman, (... ve benzeri) 
köylerin sorunlarını çözmekle ilgili çalışmala
rın tümünü bir proje içinde inceliyecektir» den
mektedir. 

1968 bütçe tasarısında da : 
13 270 köyün Devlet ormanları içinde ve ke

narında yerleşmiş bulunduğu, bütün bu köy-
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lerin tamamının bütün problemleriyle^ele alma
nın mümkün olamıyacağı, ancak 1 004 köyde, 
arıcılık, küçük el sanatları kursları açılacağı, 
kooperatifler kurulacağı bildirilmektedir. 

Anlaşılan A. P. iktidarı, büyük büyük lâf
lar ettikten sonra, arıcılık, el sanatları öğreti
mi ve kooperatifçilik gibi şeylerle orman köy
lüsünün derdine deva olunacağını sanmakta
dır. 

Bugün orman içi ve ormana bitişik 13 270 
köyde yaklaşık olarak 7 milyon insan yaşamak
tadır. Türk köylüsünün üçte bir miktarıdır bu. 

Orman köylerinin gelir imkânları oldukça 
sınırlıdır. Çalışma şartlan güçtür. Bu köyler 
genellikle dağınık mahallelerden, hattâ dağınık 
evlerden kuruludur. Yol, su, okul, sağlık tesis
leri, elektrik gibi şeyler söz konusu değildir. 
Öbür köylerden çok daha ilkel şartlar içinde 
yaşamaktadırlar. Yozgat'ın Çayıralan ilçesine 
bağlı bir köyde, en varlıklı, on nüfuslu bir aile
nin, bu yıl çıkardığı her türlü ürünün hesabı
nı yaptık. Ancak 4 ü çalışabilen bu ailenin yıl
lık kazancı 900 liradır. Bu para 4 kişinin eme
ği, iki çift öküzün çalışması, toprak rantı ve 
ayrıca türlü araçların kullanılması ve ektiği 
bin liralık tohum ücreti dâhildir. Bu orman 
köylüsü aile, emeği ve kullandığı araçlar bir 
yana, ektiği tohumun parasını dahi alamamış
tır. Aynı köyde, bir de en yoksul bir ailenin 
gelir ve giderini hesabetmek istedik, ama ede
medik. Çünkü geliri yoktu... 

Bugün orman suçlusu olmıyan orman köylü
sü hemen hemen yok gibidir. 

Bir benzetme yapmak gerekirse orman köy
lüsü, bir odaya hapsedilip de, odada günlerce 
aç bırakılan bir adama, odanın bir köşesine 
kurulmuş sofrayı göstererek; bu yemekten ye
diği takdirde büyük cezalara çarptırılacağının 
söylemesine benzemektedir. Bu aç adam, bu ye
mekten yiyecektir. 

Orman köylüsünün bugünkü durumuna kök
lü bir çözüm yolu bulunmadıkça orman suç
larının affedilemiyeceğini Anayasaya da koy
sak yine önünü alamıyacağımız muhakkaktır. 

6831 sayılı Orman Kanunu, bu orman köyle
rinden ancak 3 422 sini bulundukları yerlerde 
kalkındınlacağını düşünerek Ziraat Bankası 
yoluyla yılda 50 milyon lira ayrılmasını öngör
düğü halde 1957 den 1966 yılı sonuna kadar 
ancak 11 milyon 500 bin lira verilebilmiştir. 
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7 milyon insan bugün kaderiyle başbaşadır. 
A. P. iktidarının hazırladığı plân, program, 
bütçe tasarısı, orman köylüsünü aricılıkla, se
pet örücülüğüyle kalkındıracağını sanmakta
dır. Bu bizim kalkındırma, köylüyle düpedüz 
alay etmek demektir. 

Ağır orman sanayii ve onunla ilgili türlü sa
nayi kollarını Devlet eliyle orman köylerine 

' götürmedikçe ve orman köylüsünü toprağa ka
vuşturmadıkça orman köylüsünün bugünkü pe
rişan durumundan kurtulamıyacağı muhakkak
tır. 

Sayın milletvekilleri, 
Yurdumuzda, köy nüfusunda «işgüsü» önem

li bir sorundur. îkinci Beş Yıllık Plânda bu 
gerçeği kabul etmiş, tarımda çalışan nüfusun 
bir kısmının belirli bir düzende tarım dışı sek
törlere aktarmanın gereğini savunmuştur. Ama, 
hangi sanayi kollarına ve servislerine ne ka
dar zaman içinde nasıl bir koordinasyonla ak

tarılacağını belirtmemiştir. Buna mukabil köy
den şehre gelecek nüfusun işe' yöneltilmesi ve 
eğitilmesinin sağlanacağını ilâve etmiştir. Bu 
çözüm yolunun elbette ki, hiçbir ciddî yönü 
yoktur. 

Ne 1968 programı, ne de 1968 bütçe tasarı
sı bu konu üzerinde derinlemesine durmak bir 
yana, dokunmamıştır bile... 

BAŞKAN — Sayın Kurtel bir dakikanız var 
efendim. 

T. i. P, GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 
(Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

1965 nüfus sayımına göre, şehir nüfusu 10 
milyon 809 bin, genel nüfusun % 34,4 ü kadar, 
köy nüfusu ise 20 milyon 582 bin, genel nüfu
sun % 65,6 sı kadardır. 

Türkiye'de şehirleşme, şehrin cazibesinden, 
çekiminden çok, köyün itiminden olduğu bili
nen bir gerçektir. 

Köyde nüfusun hızla artışı, tarımın maki-
nalaşması, buna rağmen ürünün artmayışı ve 
makinalaşmanın sonucu, verimli toprağm belir
li ellerde toplanması, küçük toprak bölümleri
nin veraset yolu ile daha da küçülmesi, köylü
nün şehre göçünü zorlamıştır. 

Bu sebeplerle yalnız 1960 - 1965 yılları ara
sında köyden şehre birbuçuk milyona yakın 
kişi doğum yerinin dışına kaymıştır. 

Şehirlere göç eden köylünün durumu bu
gün ekonomik, sosyal ve politik bir problem 

I halini almıştır. «Gecekondu sorunu» böyle doğ-
I muştur. 
I Yurdumuzda bir ağır sanayi, söz konusu 
I olmadığına göre, iktidar, bu milyonlarca kişi-
I yi. hangi imkânlarla işe yöneltecek ve plânda 
I söylendiği gibi nasıl eğitilecektir?. Tasanda 
I bu sorularımıza bir cevap bulamıyoruz. 
I Köyden şehre göç eden milyonların yanın-
I da bir de köyde açık ve gizli işsizler sorunu 
I vardır. 1965 nüfus sayımına göre, Türkiye'de-
I ki aktif nüfus miktar^ 13,5 milyondur ve yak-
I laşık olarak 10 milyonu tarım sektöründe yer 
I almaktadır. Türkiye'de işlenen toprağın % 
I 89 u hububat üretimine ayrılmış ve bu yüzden 
I işler belirli bir zamana sıkışmakta ve köylü 
I diğer zamanlarda boş kalmakta ve büyük bir 
I işgücü boşa harcanmaktadır. 
I Bu durum, bir bir işgücü israfı yanında, tü-
I ketici olarak yurt ekonomisine ağır bir yük 
I teşkil etmektedir. 
I Muhterem arkadaşlar, sözlerime son verir-
I ken Yüce Meclisin değerli üyelerini saygı ile 
h selâmlar, bütçenin ilgili Bakanlığa ve mem-
r leketimize hayırlı olmasını dilerim. 

I BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
; Sayın Halil Balkıs. 
: ADALET PARTİSt GRUPU ADINA HA

LİL BALKIS (Urfa) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlarım; kıymetli Bakan, güzide Ba-

Ij kanlık erkânı;. Köy İşleri Bakanlığının 1968 
r bütçesi hakkında A. P. Meclis Grupunun gö

rüş, temenni ve temenni mahiyetindeki tenkid-
lerimizi arz etmek üzere huzurunuzu işgal edi-

\i yorum. 
; Yüce Meclisin malûmu olduğu üzere yur-
p dumuzda mevcut 35 877 aded muhtarlığa bağ-
t la 65 277 aded müstakil yerleşim ünitesinde 

yaşıyan 22 milyon köylü7 vatandaşımızın muh-
tacolduğu hizmetleri köye ve köylünün ayağı
na götürmeyi partimiz prensip olarak kabul 
etmiştir. 

I Buna göre köy ve köylüye hizmet ve köyün 
| altyapı tesislerini biran evvel ve köylü ile elele 
j vererek toplum kalkınması metodlarma göre 
I yürütmek ve gerekli kordinasyonu sağlamak 
| maksadiyle köy hizmetlerini bir elde toplamak 
i suretiyle dağınıklıktan kurtarılmak, koordine 
[ I bir çalışma imkânı ve hizmetlere ciddî bir ger-
î çekleşme sağlamak ve köycülük sahasına gi-
\', den altyapı hizmetlerini yurt sathında önce-
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lik ve ivedilik sağlayan köy* yolları, köy içme 
ve kullanma suları, köy elektrifikasyonu ve 
topraksız veya toprağı az çiftçilere toprak te
mini, sulama, arazi ıslahı, toprağın verimliliği
ni artırmak maksadiyle toprak etüt ve tahlil
lerini yapmak gibi mühim vazifeleri bünyesin
de toplamış bulunmaktadır. 

Yurdumuzda mevcut 65 277 aded müstakil 
yerleşim ünitesini şehir; kasaba ve anayollara 
bağlıyabilmek için 150 000 kilometre köy yo
luna ihtiyacımız vardır. Bugüne kadar 28 890 
kilometrelik köy yolu yapılmış olup 17 bin 380 
kilometrelik yol yalınız yazın geçit vermekte, 
103 730 kilometrelik yol ise, iz patika ve köy 
yolu halindedir. Yapılmış olan köy yolundan 
ancak 6 635 köy istifade edebilmektedir. 1967 
yılında köy yollan için 178 360 000 lira ödenek 
ayrılmış ve bu para ile 26 000 kilometre yol 
bakım, 3 800 kilometre kaplama, 5 413 kilomet
re tesviye, 212 aded köprü, 29 aded ilk tesisi, 
197 kilometre orman içi yolu, 1 379 kilometre 
yolun onarımı yapalmış bu hizmetler için Dev
let bütçesinden 142 milyon lira, özel idareler
den 91 milyon lira, ve halktan da işgücü ve 
nakid olarak 20 milyon lira değerinde hizmete 
katılma vâki. olduğunu öğrenmiş bulunmakta
yız. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 50 000 ki
lometrelik köy yolunun, ikmalini öngörmekte
dir. Buna göre her sene 10 000 kilometre köy 
yolunun ikmali zaruri olup bilhassa, geri kal
mış bölgelerdeki köy yollanna öncelik veril
mesi zarureti göz önüne alınarak yeteri kadar 
ödeneğin , sağlanmasını rica ederiz. 

1968 yılında yüksek standartlı 3 100 kilo
metre yol yapılacağını memnuniyetle öğren
miş bulunuyoruz. Bunun tahakkukunu grupu-
muz adma istirham ederiz. 

Yurdumuzda 20 783 ünite yeterli içme su
yuna sahiolup, 19 437 aded yetersiz içme su
yu olan ve 25 057 aded susuz ünite mevcuttur. 
1967 yılında 200 milyon lira ödenek aynlmış, 
bu para ile 4 231 ünite içme suyu üzerinde ça
lışılarak bunun 2 800 adedinin ikmal ve hizme
te açıldığını memnuniyetle öğrenmiş bulunu-
yoruz.' 

Köy içme sulan dâvasının halli için yılda 
350 milyon lira harcandığı ve her yal 3 000 üni
te içme suyu. temin edildiği takdirde ancak 15 
yılda ikmal edileceği tahmin edildiğine göre, 

I köylü vatandaşlanmızm temiz bir su içebilme-
si için senelerce beklemesi icabetmektedir. 

Grupumuz Hükümetten en kısa zamanda 
köy içme sularının hallini rica eder. Zira hâlâ 
kilometre uzaklardan sırtında su getiren köy
lü vatandaşlarımız, kurtlu su içen köylerimi
zin mevcudiyeti kalbimizi, yaralamaktadır. 

1968 yılında 2 500 köye su getirileceğini öğ
renmiş bulunuyoruz. Bunu kifayetsiz gördüğü
müzü bu dâvanın halli için asgari 5 000 köyün 
suya kavuşturulması için gerekli tedbirin alın
masını rica ederiz. Dicle ve Fırat havzası köy
lerine özel proje ile aynlmaş olan 15 milyon 
lira ile 500 üniteye sıhhi ve yeterli içme suyu
nun getirilmiş olduğundan sonsuz memnuniyet 
duymaktayız. Bu mıntakada yaşayan yüzbinler-
ce vatandaşlarımızın asırlar boyu çektiği çile
ye bir son verme hususunda isabetli bir müda
hale ile Hükümetimizin gösterdiği özel alâka, 
Dicle - Frat arasındaki yaşıyan çilekeş vatan
daşlarımızı çok memnun ettiği, gibi yerinde ve 
olumlu karşılamıştır. Bu bölgeye daha fazla 
ağırlık vererek en kısa zamanda Urfalı, Mar
dinli, Diyarbakırlı vatandaşlanmızm tahammül 
edilmez sıkıntılarından kurtanlmasanı rica edi
yoruz. 

Köy elektrifikasyonuna gelince, memleke
timizde köy elektrifikasyonu probleminin en kı
sa zamanda halli için yılda asgari bin köyün 
elektriklenmesi lâzımdır. 1967 yılında 350 kö
yün elektriğe kavuştuğunu, 1968 yılında ise 800 
köye elektrik getirmek üzere Bakanlığın ça
lışmakta olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. 
Ancak grupumuz bunu da kâfi görmeyip, yıl
da asgari 1 000 köyün elektriğe kavuşturulma
sını ve bilhassa hudut köylerimizin öncelikle 
ele alınmasını rica eder. 

1967 bütçe müzakerelerinde de arz ettiğimiz 
gibi, köy elektrifikasyonu dâvasının halli için 
Türkiye'de istihlâk edilen enerjinin beher kilo
vatına bir veya 2 kuruş gibi cüz'i bir miktar 
köy elektrifikasyon payı almak suretiyle 75 mil
yon lira sağlanması mümkün olup, ilgililerin 
buna göre gerekli tedbir ve kanun tasanlannın 
Meclise şevkini zaruri görmekteyiz. Ancak böy
le bir yolla 22 milyon köylümüzün biran evel 
aydınlığa kavuşturulmasının mümkün olacağı 
kanısındayız. 

Diğer taraftan elektrikli köylere ait tesis-
I lerin işletme, bakım işlerinin ele alınması, köy 

599 — 



M. Meclisi B : 47 21 . 2 . 1968 O : 3 

elektrifikasyonu için tahsis edilen ödeneklerin 
bakım faaliyetlerine dahi kifayet etmemesi se
bebiyle büyük para ve fedakârlıklarla kurula
bilen köy tesislerinin çok kısa bir zamanda kul
lanılmaz hale geleceği kaçınılmaz olacaktır. 
Özellikle belirtilen ödenek kifayetsizlikleri ile 
işletmeye açılmış bulunan köy elektrik tesisle
rinin işletme ve bakım işlerini vakit kaybet
meden ele alınmasa ve gerekli ödeneğin sağlan
masını zaruri görmekteyiz. 

1967 yılında, Topraksu Genel Müdürlüğüne 
269 719 000 lira ödenek ayrılmış olup bununla 
13 aded proje ile 43 234 hektar sulama develop-
manı, 42 866 hektar küçük su ve münferit su
lamalar,, 11 915 hektar toprak muhafaza, 11 612 
hektar direnaj ve arazi ıslahı, 8 171 hektar top
rak ve su kooperatifleri, 10 227 hektar toprak -
Su kredileri olmak üzere 1 695 proje ele alın
mış, 128 050 hektar arazi üzerinde çalışılmış 
olduğunu ve 1968 yılında ise 1 686 proje ele alı
narak 160 000 hektardan fazla arazinin geliş
tirilmesi ve ıslaha için çalışılacağını memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

İktisadi hayatımıza ve kalkınmamıza tesiri 
büyük olacak sulama, toprak muhafaza, arazi ıs
lahı ve toprak su kredilerinin daha fazla ve 
süratle intacını rica ederiz. 

Toprak ve iskân Genel Müdürlüğüne gelin
ce: Çiftçiyi topraklandırma ve iskân işlerini 
sağlama gibi temel dâvalarımızın en önemli hiz
metlerini üzerine toplamıştır. Bunlardan başka 
Doğu ve Güney - Doğudaki 17 ilimizi kapsıyan 
sınırlı ölçüde yerleşimli ilgili ve Devlet Plânla
ma Teşkilâtınca da kabul edilen 5 yıllık Köy 
Envanter Etüt Projesine göre yurdumuzun bü
tün köylerini içine alan ve memleket ölçüsünde 
devam ettirilecek olan köy envanter etütlerini 
de yapmaktadır. 

Bu Genel Müdürlüğe 1967 yılında 51 milyon 
512 bin 514 lira ödenek ayrılmış, bununla 295 
köyde Çiftçiyi topraklandırma Kanunu uygu
lanarak Hazine adına yeniden 94 825 dönüm 
arazi tescilleri sağlanmış ve bu köylerin tüzel 
kişilikleri adına orta malı mera olarak 544 644 
dönüm arazi tahsis edilmiş, 27 768 hak sahibi 
çiftçi aile reislerine 25 163 234 lira borçlandır
ma bedeli karşılığında 1 526 770 dönüm arazi 
dağıtılmak suretiyle program tahakkuk ettiril
miştir. 

1967 yılında 4 446 köyün envanter etüdü 
yapılmış, böylece 30 314 köye ait etüt işlerinin 
tamamlandığı tesbit edilmiştir. 1968 yılmda ise 
56 085 245 lira ödenek ayrılmış olup bu yıl için
de 12 ile bağlı 5 307 köyde çalışılmak suretiyle 
envanter etütlerinin tamamlanacağını öğrenmiş 

I 'bulunmaktayız. 
Yine 1968 senesi içinde 1 220 555 dönüm 

toprak etütlerine bağlı projeler halinde vasati 
475 köyde 23 298 hak sahibi toprağa muhtaç 
çiftçi ailelerine dağıtılacak ve dağıtım projeleri
ne öngörülen kredi ve canlı cansız demirbaş
larla da bu aileler teçhiz edilecektir. 

Ayrıca yurdumuzda faaliyette bulunan 65 
Toprak Komisyonu marifetiyle yeniden uygula
maya tabi tutulacak köylerde 500 000 dönüm 
arazinin Hazine adına tesbit ve tapuda tescilleri 
sağlanacak ve 500 000 dönüm mera arazi de köy 
tüzel kişilikleri namına orta mal olarak tahsis 
edileceği ve yine 1968 ve mütaakıp yıllarda ken
di evini yapana yardım metodu araştırma uygu
lamalarına devam edileceği, önceki yıllardaki 
uygulamalardan ikinci Beş Yıllık Plân ioin DPT 
Müsteşarlığına sunulan imar plânı konut ve ta
rımsal yapı araştırmaları, projesi gereğince 
yurt çapında kırsal bölgelerde meteorolojik, ta
rımsal, işletme ve topoğrafik faktörler göz önün
de bulundurularak tesbit edilecek 93 tip plân 
hazırlanacağını memnuniyetle öğrenmiş bulun
maktayız. 

Yukarda arz ve izah ettiğimiz Köy İşleri Ba
kanlığının bünyesinde toplanan hizmetlerin 
memleketimizin ana/dâvalarını ve topyekûn kal
kınması mahiyetinde olduğu ve köyün, köylü
nün kalkınmasiyle memleketimizin topyekûn 
kalkınmasını sağlıyacak nitelikte bulunduğu 
Yüce Meclisin malûmudur. 

Bu hizmetlere daha müessir ve daha şümullü 
ehemmiyet verilmesini rica ederiz. 

Mâruzâtıma son verirken Sayın Bakan ve 
ilgilerden; 

1. Suriye'deki vatandaşlarımızın gayrimen-
kullerine Suriye Hükümetince el konulmasına 
mukabil, Hükümetimizin Suriye uyruklu kimse
lerin gayrimenkullerinin toprağa muhtaç vatan
daşlarımıza intikalinin acilen sağlamasını, 

2. Köy yolları yapım ve onarımında vilâyet-
, lerce köy yollarına ayrılan % 10 hissenin artı-

I rılmasını, 
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3. Millî Eğitim, Sağlık ve Tarım Bakanlık
larının okul, sağlık ocakları ve orman işletme
leri zamanında yaptıkları yollarda Köy İşleri Ba
kanlığı ile koordine çalışılarak köy yolu yapımı
na yardımcı olmalarının sağlanmasını, 

4. Köy yollarının yap;lmasında köylü 
yardımlarının az veya mümkün olmıyan bölge
lerdeki köy yollarının geriye bırakılmıyarak 
hizmetin yardımdan ziyade ihtiyaca göre oldu
ğu hususunun nazara alınması, 

5. Urfa'nın merkez ilçeleri dâhilinde Hazi
ne nâmına kayıtlı arazinin ve bilhassa Viranşe
hir ve Siverek ilçelerindeki Hazine arazilerinin 
aynı yerde meskûn topraksız 638 viftçi ailesine 
intikalinin acilen sağlanmasını, 

Rica eder, Köy işleri Bakanlığının 1968 yılı 
Bütçesinin memlekete ve millete hayırlı ve uğur
lu olmasını temenni eder, A. P. Meclis Grupu ve 
şaJhsım adına saygılarımı sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miştir. Sayın Bakan buyurun efendim. 

Muhterem arkadaşlar; 5 üniversitemizin 
1968 yılı Bütçe kanunu tasarıları için yapılmak
ta olan açık oylama işlemi devam etmektedir, 
oylarını kullanmıyan arkadaşlarımız varsa lüt
fen oylarını kullanmalarını rica ederim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI HAYRETTİN TUR 
GUT TOKER (Ankara) — Sayın Başkan, çok 
değerli milletvekilleri; bakanlığımın 1968 bütçe 
kanunu tasarısının Yüce Mecliste müzakeresi 
dolayısiyle huzurunuzdayım. Cereyan eden mü
zakerelerde grupları adına konuşan sayın mil
letvekilleri birçok önemli hususlara temas bu
yurdular, değerli görüşler ve tenkidler serd et
tiler. Bu beyanlann büyük bir kısmının çalış
malarımızda bundan ötesi için bize ışık tutacak 
nitelikte olduğunu belirtmek ve bu sebeple de 
teşekkürlerimi arz etmek isterim. Konuşmalar 
sırasında beyan buyurulan görüşlere, yapılan 
tenfedlere değinmeden ve vâki soruları cevap
landırmadan önce yüksek müsamahanıza sığına
rak görüşlerimizi ve yaptığımız çalışmaları çok 
kısa ve mümkün olduğu kadar da mukayeseli 
bir şekilde arza gayret edeceğim. 

Değerli milletvekilleri; köy, hepinisce kabul 
edileceği üzere yurdumuzun yapısının temelidir. 
Bugün ve gelecek için de memleketimizin inşa
sında ve kalkınmasında köyün ve köylünün te-
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mel teşkil edeceği izaha lüzum göstermiyece^ 
kadar açıktır. Bu iktidar olarak, Hükümet ola
rak bizim felsefemizin de ağırlık noktasıdır. 

Değerli milletvekilleri; hepinizin bildiği üze
re ve her yerde olduğu gibi Türkiye'de de ilk 
yerleşim yeri yani arazinin muhtelif şekillerde 
kullanılmaya başlanmasının şekli nüve olarak 
köyle başlamıştır. Köyün kuruluş ve gelişimi 
binlerce yıl bir denge içinde cereyan etmiş, bu 
denge genellikle tabiat ile insan, toprak arasın
daki ilişkinin ifadesi olmuştur. Köy, umumiyet
le tabiat ve tabiat şartları ile insanın mücadele 
sahasıdır denebilir. Bir tabiat kanunu köyde ha
yatı belirli bir oluşuma ve belirli bir sonuca gö
türmüştür. Fena bir mahsul olduğu ve dolayısiy
le kıtlık zuhur ettiği zaman hicrete sebebolmuş, 
iyi mahsul, iyi bereket yılı, iyi hava ve tabiat 
şartlan olduğu zaman da hayat standardmdaki 
yükselişten ziyade, yine köyden kasaba ve şehre 
doğru göçü gerektirmiştir. Yerleşimin ilk nüve
si olan köyün sosyolojik büyük rolü pazarın da
ha sonra kasaba ve şehir hâdisesinin meydana 
gelmesi ile başlar. 

Burada şu noktaya bilhassa gelmek istiyo
rum : Kasaba Türkiye'de köy kalkınmasında, 
köy sorunlarında ve bu köy sorunlarının çözüm
lenmesinde fevkalâde önemli bir düğüm nokta
sını teşkil eder. Kasaba, iki ucunda köy ve şeh
rin yer aldığı, devamlı ilişkilerin kurulduğu 
ikili buluşma yeridir. Âdet, anane ve temel ve 
millî kültür bakımından köylünün kudreti ile 
şehirlerden akan medeni gücün alış verişi, kasa
bada cereyan eder. Yakın bir zamana kadar köy, 
kasaba ve şehir şeklindeki piramide ait denge 
bir süreden beridir bir değişme ve gelişme içine 
girmiştir. Bütün bir memleket ne kadar kötüle-
nirse kötülensin yahut daha doğru bir deyimle 
ne kadar kötülenmeye gayret edilirse edilsin 
durdurulmaz ve herkesi memnun bırakması lâ-
zımgelen bir gelişme ve kalkınma hamlesi içinde 
bulunmaktadır. Bunda yani bu piramidin değiş
me ve gelişmeye tâbi olmasında tekniğin, endüs
trinin, .ulaştırma sistem ve araçlarının ve büyük 
pazarların inkişafı kadar köy nüfusunun yük-

i sek tempoda artışın ve buna mukabil tabiat 
imkânlarının köysel alanda sınırlı oluşunun bü-

| yük tesiri ve rolü mevcuttur. 
i Değerli milletvekilleri; köy büyük bir ağır-
| lıkla tarıma dayalı ekonomik bir varlıktır, bir 
i yapıdır. Her köy genellikle birbirine çok benzi-
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yen irili ufaklı tarımsal işletmeler topluluğudur. 
Türkiye'de köy ve köy sorunları genellikle in
san gücü, toprak ve sermaye faktörleri arasın
daki denge ile ilgilidir. Yurdumuzda tarım ara
zisi her yerde olduğu gibi sınırlıdır ve üstelik de 
marjinal sınıra dayanmış bulunmaktadır. Yu
varlak hesapla 22 milyon insanımızın barındığı 
kültür arazimizin miktarı Türkiye'de yaklaşık 
olarak 26 milyon heîktarı bulmaktadır. Toprak
larımız büyük ölçüde erozyon, kısmen çoraklaş
ma şeklinde hastalıklıdır, problemleri ihtiva et
mektedir. Sulama potansiyelimizin henüz % 70 i 
kullanılamamaktadır, sulanabilen sahalarda da 
randıman olması lâzımgelenden çok daha düşük
tür. Çiftçi ailesi başına isabet eden toprak par
çalıdır, teknoloji ve tabiat şartları itibariyle her 
yıl 8 milyon hektar kadar toprağı nadasa bırak
mak mecburiyeti vardır. 

insangücü durumu şöyledir : Türkiye'de 
aktif insan gücünün % 74 oranındaki kısmı 
köyde tarımsal alanda yaşamaktadır. Bu, diğer 
memleketlere, göre çok yüksek bir orandır. İşle
nen arazinin % 89 unda hububat üretimi yapıl
dığı için ve bundan dolayı işler muayyen bir za
mana sıkışmakta, genellikle köylü muayyen 
mevsimlerde boş kalmaktadır. Bu da Türkiye'
de mevsimlik gizli işsizliğe sebebiyet vermekte
dir. Köylü alanında ortalama her ailenin sahibol-
duğu iş gücü kapasitesi asgari 191 dömüm 
arazinin işletilmesine elverdiği halde, Türki
ye'de çiftçi ailesi başına ortalama 48 dönüm 
arazi düşmektedir. Tarımsal işgücünün mevcut 
toprağa ve sermayeye nazaran fazla oluşu, yur
dumuzda en önemli problem olan mevsimlik 
gizli işsizliğin yanında, ayrıca işsizliğe sebebi
yet vermektedir. Mevsimlik ve devamlı gizli 
işsizlik tarımsal sahadaki sınırlı çalışabilme 
sebebiyle, bir taraftan işgücünde israfı, diğer 
bir taraftan büyük kütlenin üretime katılma
dan tüketici olarak kalması sonucu gibi bir 
neticeyi doğurmaktadır. 

Türkiye'de tarımsal sahada hayvan gücü de 
geniş ölçüde atalet içindedir. Milletlerarası 
bilimlere göre bir .çift hayvanın 250 dönüm 
araziyi işlemesi gerekirken, bizde halen bir 
çift hayvan başına 71 dönüm arazi düşmekte
dir. 

Türkiye'de sermaye durumu da parlak de
ğil. Dönüm başına, ortalama 99 lira, bu di

ğer gelişmiş memleketlere nazaran 50 - 220 li
ra arasında daha düşük bulunmaktadır. 

Köylerimizin toprak, insangücü ve serma
ye bakımından bu durumunun yanında tarım
sal üretimin artırılmasını kısıtlıyan başlıca 
faktörler şöylece sıralanabilir : Teknoloji, tek
nolojideki gerilik, üretim araçları noksanlığı, 
organizasyon noksanlığı. 

Tesbit ettiğimiz bu hususlar sonucu olarak 
köy ve köylünün kalkınmasında bizi toprağın 
problemlerini halletmeye, toprağın sulamasını 
geliştirmeye, toprakla toplulaştırmayı temin 
etmeye götürmektedir. Aynı zamanda tarım 
sektörü dışında bulunan sermaye ve diğer hiz
met sektörlerini kalkınma plânları hızla geliş
tirmeye ve bu, süratle köydeki nüfusu emecek 
şekilde fazla istihdam imkânını meydana ge
tirmeye mecbur bırakmaktadır. 

işte bizim iktidar olarak, Hükümet olarak 
tarım reform gerekçemiz bu sonuçtan doğmak
ta ve ikinci Dönem Beş Yıllık Kalkınma Plânı
nın sanayii, endüstriyi sürükliyen sektör ola
rak kabul etmesi esası bu temele istinadetmek-
tedir. Bir taraftan, köy alanında sınırlı ve 
yetersiz sahada yaşıyan insanların ekonomik 
faaliyette bulundukları toprakla, toprağın 
problemlerini halletmek suretiyle denge kur
mak; diğer taraftan endüstiri ile insan ilişkisi 
üzerinde dengeli bir istikamete girmek, çalış
malarımızın ağırlık noktasını teşkil etmekte
dir. 

Değerli milletvekilleri; köy, ekonomik ol
duğu kadar, sosyal tarafı da güçlü ve daima 
hareketli ve canlı bir ünitedir. Köyün maddi 
yanında bir de mânevi cephesi vardır. Köylü
müz sağlam inanca, köklü törelere, âdetlere, 
ananelere, halk edebiyatı, türküleri, masalla
rı, atasözleri, fıkraları, mizahı ve efsaneleriyle 
şehirlerimizden farklı, daha canlı, daha sıh
hatli müşterek bir kültüre sahiptir. Bütün 
bunlara rağmen köylümüz yüzyılların ihmaline 
ve sahipsizliğine uğramıştır. Daha uzak sayıl-
mıyacak bir mazide, Devletle olan münasebet
lerinde, sadece bir şeyler vermesi lâzımgelen 
ve hesap dışı bırakılan bir kütle olarak telâkki 
edilmiştir. 

Memleket idaresinde, ya bir iç, ya bir dış 
tehlikeden bahsedilerek yaratılan dehşet hava
sı içinde kolay idare yoluna sapıldığı devreler
de, köylüye hiçbir hak tanınmamış, korkusuz 
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yaşama, köylü için erişilmesi güç bir hayal ha
linde bir nimet gibi sayılmıştır. Devletin, Hü
kümetin ve idarenin köye yakın uçları hizmet 
bir tarafa, ilişki kurulması lâzımgelen bir va
tandaş kütlesi olarak köylüyü kabul etmemiş
tir. Köy, daima bir tazyik, bir baskı sahası 
olarak düşünülmüş ve hesap dışı bırakılmış ve 
Devletin kapıları köylünün yüzüne kapatıl
mıştır. Yıla ve mahsule bakılmadan üretim
den Devlet hissesi alınmış ve her gün biraz 
daha fukaralığa sevk edilmiştir. 

istihlâk mallarının tevziinde ayrı muamele
ye tabi tutulmuş, şehir ve köy arasında fark 
gözetilmiş, övey evlât muamelesi görmüştür. 
Bir güleryüzden, şefkatten mahrum bırakılan 
köylü, iç âlemine ait düzeninde ve dış âlemle 
münasebetlerinde yalnızbaşına terk edilmiş ve 
bu itibarla da önce iş düzeniyle ilgili, sonra da 
dış alemiyle münasebetlerinde rol oymyacak, 
modern bir cemiyetin, modern bir cemiyette ol
ması lâzımgelen iş bölümünün gerektiği hizmet 
sektörleri dışında bâzı müesseselerin - ki bugün 
şikâyet edilen eşyanın bir nevi tabiatı icabı -
doğmasına ve kuvvetlenmesine sebebolmuştur. 
Devletin ve Hükümetin vereceğini köylü bun
larda aramış ve bunlarda bulmaya çalışmıştır. 
Türkiye'de ne acıdır ve ne yazıktır ki, Türk 
köylüsü önce kendi öz memleketinden hakları-' 
nm, haysiyetinin, izzeti nefsinin ve insanlığının 
mücadelesini yapmak zorunluğuna terk edilmiş
tir. 

Değerli milletvekilleri, aslında daha genç yaş
tan itibaren yılların ihmalinin derin çizgilerini 
taşıyan köylümüz, düşünen, iyiyi ariyan, me
deni vasıta ve imkânlardan istifadeyi arzulıyan, 
zeki, kabiliyetli ve kuvvetli bir sağduyuya sa
hip vatanperver bir kütledir. Köylümüz her 
şeyden önce, birinci plânda haseba katılmayı, 
hak ve Jiürriyetlerine, haysiyet ve izzeti nefsine, 
inançlarına - bunu mukeddesat bezircanlığı say
mamak lâzım - saygı beslenmesini istemekte, ha
yat seviyesinin yükselmesi ümidi içinde bulun
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de kamu oya, 
çok partili rejime girişimizden, Türk köylüsü
nün, Türk halkının kendisine has vekâr ve cid
diyet içinde yaptığı 1946 ve 1950 hareketinden 
sonra dikkatleri köye çevirmiş bulunmaktadır. 
Bu, köy ile şehir arasındaki farkın azaltılması 
ve temel yapı olan köyün kalkınması şeklinde 

ve istikametindedir, ilgi, bir taraftan fikir ve 
;:anat plânında, diğer taraftan köy ve köylü so
runlarının daha bilimsel bir biçimde tanınması 
ve incelenmesi şeklindeki davranışlar ve Hükü-
matin kcye attığı ciddi adımlar şeklinde geliş
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, plânlı kalkınma dö
nemi içindeyiz. Millî kalkınmanın köylük alana 
devamlı faydası olacağı aşikârdır. Aynı zaman
da makro seviyedeki millî plânlama Türk köy
lüsü için iyi seviyesinde şakuli bir mikro plân
lama imkânı da bahşedecektir. Nitekim, Köy 
işleri Bakanlığı 1967 yılının son aylarında baş-
lıyan ve 1968 yılında gelişecek olan il seviye
sinde kcy hizmetleri konusunda şakulî, ufkî mâ
nada bir mikro plânlamanın denemesine girmiş 
bulunmaktadır. Hükümetimin köye verdiği 
ehemmiyet sonucu; ikinci dönem millî plânla
mada, köy ve köylü sorunları özel bir hüviyetle 
yeralmıştır. O kadar yeralmıştır -ki, muha
lefete mensup arkadaşlarımız genellikle, bu so
runlar dolayısiyle yapılmış, köylerimizin bugün
kü durumuna ait tablolara istanadederek bizi 
tenkid davranışı içine girmişlerdir. Köy sorun
larının ikinci dönem millî kalkınma plânında ay
rı bir hüviyetle yeralışı, bir bakıma Türk köy
lüsünün uzun yıllar ihmal edilmiş ve tesliminde 
geciktirilmiş haklarının ve bizzat varım diyen 
köylünün karşı konulamaz sesinin ifadesidir. 

Değerli milletvekilleri, köyün yaşama ve ça
lışma şekli, geçimiyle, köylünün kalkınması hal
li oldukça güç bir problemdir. 1967 Türkiye'-
Gindeki köy meselesi, sabit olmıyan, dengeli ol-
mıyan, hareket halindeki faktörlerin plânla
ması ve bir plân kadar proje meselesidir. Köy 
kalkınması, hizmetlerin, köye ait hizmetlerin 
her şeyden önce ifası, köyü tanıma ve köyü sev
me ve bu tarafıyla bir duygu, bir heyecan ve 
bir gönül meselesidir. 

Muhterem milletvekilleri, köy meselesi, kabul 
etmek gerekir ki, uzun yılların ihmalinden sonra 
dağ haline gelmiş meseleleri dolayısiyle bugün
kü haliyle sadece politikacıları değil, hukukçu
ları, sosyologları, iş adamlarını, teknisyenleri 
ve aynı zamanda ilim ve teknik alanında çalışan 
herkesi, bütün aydınları ilgilendiren bir temel 
meselesidir. Kendi yaşlarındaki yüz binlerce 
köy delikanlısnını okuyamama pahasına, üniver
sitede tahsil yapma mutluluğuna erişmiş gençle-
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rimizin de köylerimize karşı büyük vazifeleri 
vardır. Köye hizmet, Atatürkçülüğün ve devrim
ciliğin de bir icabıdır. Artık devrimleri sadece-
kaybedilebilecek şeylerin muhafazasından iba
ret sayıp, bundan mütevellit korkuyu, çoğu 
kere maksatlı bir şekilde memleket sathına yaya
rak bir kuru muhafızlık gibi görmenin gafletin
den de kurtulmak gerekir. 

Değerli milletvekilleri, bugün Türkiye'de kö
ye hizmet götüren 30 kadar kuruluş vardır. Ba
kanlığım, köy temel ve taban hizmetleri hala
mından bizzat yatırımcı ve uygulayıcıdır. Diğer 
taraftan köye hizmet götüren diğer kuruluşlar
la, malî ünitelerle, bizzat köylüyle işbirliği şek
linde koordinatörlük vazifesi ifa etmektedir. 
Koordinasyon bizim kanaatimiz ve inancımıza 
göre, arada sırada yapılan toplantılarla t emin 
edilemez. Koordinasyon, belli bir hedefe göre 
yapılacak işe ait evvelâ projenin, hattâ projeye 
temel teşkil* edecek dokümanın hazırlanmasiyle 
başlar ve o projenin uygulanmasiyle nihayet 
bulur. Köy İşleri Bakanlığındaki bugünkü ko
ordinasyon da bu şekilde, Köy İşleri Bakanlığı
nın dışındaki köye hizmet eden kuruluşlarla bir
likte bir proje dâhilinde, muayyen bir hedefe 
göre, muayyen bölgelerde işbirliği şeklinde ce
reyan etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, köy temel ve taban 
hizmetleri bakımından da Türkiye'de genel du
rum maalesef iç açıcı değildir. 

Köylünün yol, içme suyu,.sulama ve elektrik 
bakımından talepleri çok yüksek oranda olmak
ta, buna mukabil Devlet imkânları maalesef sı
nırlı kalmaktadır. Bu konuda karşılaşılan en 
ciddî problem, iktidara geçtiğimiz zaman teslim 
edilen köy hizmetlerinin mevcut acıklı durumu
nu tesbit eden tablo karşısında, bugün yanıp ya
kılıp şikâyetçi olanların ihmalleri sonucu biri
ken ve âdeta dağ haline gelen birikmiş ihtiyaç
ların yığınıdır, tazyikidir. 

Muhterem milletvekilleri, bu acı ve gerçek 
karşısında dahi iktidar olarak her hangi lir 
bezginliğe ve yılgınlığa düşmüş olmadığımızı 
bilhassa belirtmek isterim. Hükümet olarak 
köylümüzün daha uzun yıllar yoldan, içme su
yundan, elektrikten ve diğer temel hizmetlerden 
mahrum kalmasına tahammül edemeyiz. Istı
raptan ve çileden gelmiş insanlar olarak buna 
rıza gösteremeyiz. Bu hizmetler köy için, köylü 
için bir haysiyetli yaşamanın, bir insanca yaşa

manın icabı olduğu kadar,- ihtiyaçların kıs a za_ 

man süresi iğinde gerçekleştirilmesi, Hükümet 
ve iktidar olarak Dizim için de bir haysiyet me
selesidir. 

Çok sayın milletvekilleri, müsaade buyuru-
lursa şimdi Bakanlığıma bağlı hizmet üniteleriyle 
bugüne kadar yapmış olduğumuz ve yapacağı
mız çalışmalara, bâzı mukayeselere de değin
mek zorunda kalarak, bilgi vermek istiyorum. 

iskân mevzuunda Toprak - İskân Genel Mü
dürlüğü 1967 yılında 27 768 aileye kısmi ve 
tam topraklandırma şeklinde 1 526 770 dönüm 
toprak tevzi etmiştir. Köy tüzel kişilikleri 
adına da ayrıca 554 644 dönüm mera tahsis 
etmiş bulunmaktadır. 1961, 1962, 1963, 1964 
yıllarında tevzi edilen Hazine toprağı miktarı 
90 033 dönümdür. 1965, 1966, 1967 yıllarında 
yapılan tevzi 1 776 820 dönümdür. Toprak 
tevzii, bir arkadaşımın bahsettiği şekilde, sa
dece mihaniki kuru bir toprak tevzii hükmün
den ibaret değildir. Bir projeye istinadet-
mekte, toprak tevzii ile beraber kuruluş ve 
onarım ve çevirme kredisi de köylüye veril
mektedir. Mevcut fondan bu sene yapmış ol
duğumuz tevzi dolayısiyle araziden istifade 
eden ailelere 28 000 000 u geçen Icuruluş, ona
rım ve çevirme kredisi tahsisi yapacağız. 

Toprak - Su : 
Köy kalkınmasından bahsedildi, biraz son

ra sorulara cevabımı arz ederken ayrıca deği
neceğim. Yalnız umumi mânada bâzı şeylere 
temasta da fayda görmekteyim. Sözlerime 
başlarken demiştim ki, köylerin kalkınması ta
biatla, toprakla insan arasında ilişkinin ve 
dengenin kurulması ile alâkalı bir konudur. 
Türkiye'de evvelâ mevcudolan tarım toprak
larımızı bilmekte ve «bu topraklara ne şekil
de müdahale yapabiliriz») şeklini ortaya çı
karmakta, «hangi cins gübreyi kullanırsak 
daha iyi netice alırız»! sonucunu bulmakta 
fayda vardır. Bu itibarla Bakanlığıma bağlı 
Toprak - Su Teşkilâtı tarafından Türkiye'de, 
Türkiye toprak, arazi kullanma kabiliyet ha
ritaları 1966 yılından beri hazırlanmak üzere 
çalışmaya başlanmıştır. 1969 yılı sonunda da 
bitirilmiş olacaktır. Bu suretle topraklarımızın 
ihtiva ettiği problemler gerçeğe en yakın şekil
de, keza çözümlenmesi için gerekli olan ted
birler yine gerçeğe en yakında şekilde ele alı
nacak, yine topraklarımızın kabiliyetine g8-
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re hangi tarım çeşitlerinin yapılması lâzımgel-
diği ve ne şekilde toprağa müdahale etmek ge
rektiği de anlaşılmış olacaktır. 

Bu arada toprağın problemlerini süratle çö
zümlemek, köylüye kendi meselesini benimset
mek, Devletle köylü yardımlaşması suretiyle 
bu işi süratlendirmek için çiftçinin teşkilât
lanması için de gerekli tedbirler alınmakta
dır. Bugüne kadar 608 tane Toprak - Su koo
peratifi kurulmuş bulunmaktadır. Ayrıca 
enerji problemlerinin süratle hal, hükmi şah
siyeti haiz Toprak - Su kooperatiflerine her 
hangi bir maddi teminat göstermeden kredi 
temin edebilmek, gelişmelerini imkân dâhiline 
sokabilmek için Toprak - Su birlikleri Kanunu 
hazırlanmış, zilyedlik kredide itibar edilebile
cek bir müessese olarak kabul edilmiş bu ka
nunda, tasarı Yüce Meclise sevk edilmiş ve 
halen gündemde bulunmaktadır. 

Toprak - Su münasebetleri ve toprağın su
lanması ile ilgili 1950 yılma kadar her hangi 
bir çalışma yapılmamıştır. 1965 yılındaki du
rum şöyledir : Yani 15 yılda toprak muha
faza, drenaj, küçük su ve kısmen develop-
man sahasında 2 114 proje uygulanmış, hiz
met götürülen saha 242 774 hektar, faydala
nan çiftçi ailesi 236 627, yapılan yatırım mik
tarı Devlet olarak 231 679 000. 1960 , 1961, 
1962, 1963, 1964 yıllarında, yani beş yılda 
uygulanan proje 1 582, hizmet götürülen saha 
214 865 hektar, faydalanan çiftçi ailesi 183 204, 
yatırım 210 934 000. 1965, 1966, 1967 yılların
da yani üç yılda uygulanan proje 1 234, hiz
met götürülen saha 306 632 hektar, faydala-

s nan çiftçi ailesi 179 394, Devlet olarak yapılan 
yatırım 451 000 962 lira. 1967 yılında yalnız 
proje 417, hizmet götürülen saha 99 921, fay
dalanan çiftöi ailesi 53 040, yapılan yatırım 
miktarı 151 733 000.1968 yılında 196 159 000 
lira da bu sahada yatırım yapılacaktır. 

Toprak - Su kredileriyle yapılan faaliyetler : 
1960, 1961, 1962, 1963, 1964; beş yılda uygu
lanan proje 2 477, hizmet götürülen saha 
277 683, verilen kredi miktarı 43 152 845, çift
çi iştiraki 14 000 000. 1965, 1966, 1967, ikti
darımıza rastlıyan üç yıllık devrede uygulanan 
proje 3 570, hizmet götürülen saha. 332 180 hek
tar, verilen kredi 54 056 525, çiftçi iştiraki 
bir güvenin ifadesi olarak artmış, iki misli 
aşağı - yukarı artmış, 25 644 000. 

Ayrıca ve bilhassa küçük çiftçiye hizmet 
etmek ve onları teşkilâtlandırmak maksadiyle 
Toprak - Su kooperatifleri kurulmuş. 1964 te 
13 aded, 1965 te 204 aded, 1966.da 184 aded, 
1967 de 207 aded. Yekûn 608. Bunlardan 1964 
ve 1965 yıllarında her hangi bir yatırım ve 
faaliyet olmamış. 1966 - 1967 yıllarında, yani 
iki yılda yerüstü sulama mevzularında Dev
let olarak 25 462 000 Tl. yardım olarak yatı
rım yapılmış, yeraltı sulamasında 6 462 719 
lira yeraltı sulamasına yardım olmak üzere 
bu kooperatiflere keza verilmiş. Yekûn 
31 924 757. Kooperatif üyelerinin iştiraki de 10 
milyon kadar. Toprak - Su kooperatiflerinin ça
lışmasından istifade eden çiftçi ailesi 9 094; 
170 873 dekar sahaya hizmet götürülmüş. 

Muhterem milletvekilleri, bir miktar da 
yol, su, elektrik mevzuunda yapmış olduğumuz 
çalışmalardan bahsetmek istiyorum. 1950 yılı 
başında köy yolu ihtiyacı 150 000 Km. Bu ta
rihe kadar yapılan koy yolu miktarı 3 153 
Km. Devletçe bu tarihe kadar köy yolu için ya
pılmış bir yardım ve yatırım yok, 1965 yılı ba
şı itibariyle durum, yani 42 yılda yapılan ça
lışma sonucu, yapılmış olan yol miktarı 14 832 
Km. 1960, 1961, 1962, 1963, 1964 yıllarında beş 
yılda Devlet yatırımı 261 000 000; yapılan köy 
yolu miktarı 6 351 Km. 1965, 1966, 1967 yılla
rında, yani üç yıl içinde yapılan köy yolu mik
tarı 12 142 Km. Devetçe yapılmış olan yatırım 
416 000 000 lira. 1967 de 26 000 000 Km. yo
lun bakımı yapılmış, 3 800 Km. yol, kaplaması 
bitirilmek suretiyle ikmal edilmiş, 5 913 Km. 
tesviye yapılmış, ayrıca yapılmış olan köprü 
ve orman içi yolları mevcut. 1968 de 5 500 
Km. yolu sanat yapıları ve tesviyesi sene sonu 
itibariyle tamamiyle bitmek üzere programlaş-
tırmış bulunmaktayız. 

tçme suyu : 

1950 başında ünite adedi 65 277, yapılan 
miktar 8 829, Devlet yatırımı 980 000. 1965 yı
lı başı itibariyle yapılmış olan 15 891 ünite. 
1960, 1961, 1962, 1963, 1964, beş yıllık devre 
içinde 339 000 000 yatırım yapılmış, 4 068 üni
teye de su getirilmiş. 1965, 1966, 1967 yılların
da, yani üç yıllık devre zarfında 554 000 000 
lira yaUrım yapılmış, 7 592 üniteye de su ge
tirilmiş. Ayrıca grup sözcülerinden zannediyo-
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rum Sayın Halil Balkıs'ın bahsettiği Mardin, 
Diyarbakır, Urfa vilâyetlerini, üç vilâyeti içine 
alan Dicle - Fırat havzasındaki vatandaşları
mıza verilmiş ojan su miktarı ve mevzuu bunun 
dışındadır. 

Elektrik konusu : 
1950 yılı başında ünite 35 877. Elektrik ge

tirilmiş köy adedi 8. Devlet olarak yatırım yok, 
mahallî teşebbüsle yapılmış. 1965 yılı başında 
250 köy elektriklendirilmiş bulunmakta. 1960, 
1961, 1962, 1963, 1964 yıllarında, yani beş yıl
da yapılan köy elektrik miktarı 102, yatırım 
10 000 000. 1965, 1966, 1967 yıllarında, iktidarı
mızın üç yıllık devresi içinde yapılan köy elek
trik miktarı 656, Devlet yatırımı 59 000 000. 
Yalnız 1967 yılında yapılan miktaı; 351, 1968 
yılında 750 köyü elektriğe kavuşturma progra
mını ikmal etmiş bulunmaktayız. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, üniver
site bütçe kanunları üzerinde oylarını kullanma
mış arkadaşlar lütfen kullansınlar, biraz sonra 
kutuları kaldırtmaya başlıyacağım. 

KÖY ÎŞLERÎ BAKANI H. TURGUT TOKER 
(Devamla) — Bu devre zarfında 1964 yılma na
zaran 1967 yılında şunu da memnuniyetle belik
teyim ki, köylümüzün köy hizmetleri için Dev
letin gayretine iştiraki yüzde 400 miktarında 
artmış bulunmakta. Bu bir taraftan köylü ba
kımından şiddetli bir arzu meselesine, şiddetli 
bir arzu bu hizmetlerin yapılması için ve me
selesine hâkim olma ve sahip çıkma sonucunu 
verdiği gibi, bir diğer taraftan da, kendine 
hizmet edenlere güvenmenin, inanmanın ve 
ümitli olmanın ifadesini de taşımaktadır. 

Türkiye'de köylümüzün büyük alandaki yol 
ihtiyacı nazarı itibare alınarak 1967 yılı içinde 
100 000 000 Tl. lık iş makinası sipariş edilmiş 
bulunmaktadır. Bu suretle 1968 yılı çalışma 
mevsimi başından itibaren yol yapım gücümüz 
iki misline çıkmış olacaktır. Keza büyük ihti
yacı kısa zamanda karşılıyabilmek için köy 
ana aks yollarının inşası on yıl zarfında ik
mal edilecek şekilde bir program ve projeye 
bağlanmıştır. Bu ana aks yollarına bağlana
cak köy kılçık yollarının da 15 yıl içinde biti
rilmesi hususu keza ayrı bir proje ve programa 
bağlanmış bulunmaktadır. Orman içi köyleri
mizin yol ihtiyacının giderilmesi konusu da 
Orman Genel Müdürlüğü ile teşrikimesai yapı-
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larak müşterek bir program dâhilinde 10 yü 
içinde ikmal edilecek şekilde programlaştırma
ya çalışılmaktadır. 

Değerli milletvekilleri; müsaade buyuru-
lursa köy kalkınması mevzuuna çok dokunul
du, aracıdan bahsedildi, köyün teşkilâtlanma
sından bahsedildi, meselesi etrafında toplan
masından bahsedildi, Bir miktar da koope
ratifçilik konusuna değinmek istiyorum. 

Bugüne kadar Türkiye'de 7 035 koopera
tif kurulmuştur, ama şunu kabul etmek lâzım 
ki, hani köyleri koope>ratifleştirelim, kooperatif 
kuralım demekle iş bitmemekte. Bilhassa uzun 
yıllar, kendi meselesi etrafında teşkilâtlanma 
imkânı bulamamış, köylerimizde kooperatifçi
liği muayyen bir hedefe göre çalışacak ve müs
pet sonuç alacak şekilde teşkilâtlandırmak 
fevkalâde zor. Bu itibarla da genellikle koo
peratifçilik Türkiye'de dejenere edilmiş. Bir
çok köyde, aynı fcöyde birkaç tane kooperatif 
kurulmuş, birçok kimseler idare heyetlerine 
girmiş, herkesin cebinde bir mühür, o mührü 
kullanmanın koopeartifçiilik ve kooperatifçiliği 
bir nevi idare etme gibi telâkki edilmiş, böyle 
bir sonuca varılmış. 

1966 ve 1967 yıllarında yapmış olduğumuz 
çalışma sonunda Türkiye'de gerçek tarımsal 
kalkınma kooperatiflerine yönelmiş bulunmak
tayız. Bir tarftan kooperatifçilik konusun
daki kanun Yüce Mecliste komisyonlarda mü
zakere mevzuu yapılırken, diğer taraftan Köy 
İşleri Bakanlığı kendi bünyesinde köy koo
peratifleşmesi mevzuunda teşkilâtlanmış bulun
maktadır. Burada üzerinde durduğumuz me
sele kooperatifi idare edeceklerin eğitimi, kö
yün bu işe tahsis edebileceği kaynak ve köye 
yapılabilecek teknik yardım. 

Aşağı - yukarı köy kooperatifçiliğini dört 
bölümde toplamış bulunmaktayız. Tarım sek
törü ile ilgili kooperatifçilik imalât sek
törü ile ilgili kooperatifçilik, ulaştırma sektö
rü ile Igili kooperatifçilik, ve pazarlannıa 
ürünün değerlendirilmesi konusundaki koo
peratifleşme. 

Türkiye'de kooperatifleşmenin eğitimin dı
şında önemli bir tarafı finansman konusu. Köy
de her hangi bir organizasyon, bir teşkilât
lanma kurduğunuz zaman bunu harekete ge
çirebilmek için ilk ateşi sizin yapmanız ge
rekiyor. Bu itibarla bu konuda iyice üzerinde 
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durulmuş, 1967 yılında tarımsal köy koope
ratiflerine (kısmen karşılıksız yardım ve kıs
men de kredi şeklinde desteklenme konusu yö
netmeliğe bağlanmış ve bu suretle her hangi 
bir köyde kooperatif kurulduğu takdirde ya
pılacak işin köyün tümüne veya büyük bir 
kısmına hitabedecek ve hedef olarak ekono
mik değeri olacak bir mevzu olması, rantabi-
lite hssabının yapılmış olması ve bir pro
jeye bağlanmış olması kaydı ile 7 yıl vâde, 
ki, bu 7 yılın iki yılı ödemesizdir, % 1 faiz ile 
% 40 ma kadar bu projenin dest€ :̂lenme*si bi
zim için mümkün olmaktadır. Bu arada da 
«Türkiye'de kooperatifçilik neden muvaffak 
olamamıştır» konuları tarafımızdan incelen
mekte ve xslahı, bertaraf edilmesi lâzımgelen 
hususlar varsa bunun üzerinde durulmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlarım; vaktinizi bir hayli 
almış bulunuyorum. Toprak iskân mevzuunda
ki görüşlerimizi ve bu konudaki daha geniş olan 
çalışmalarımızı imar ve iskân Bakanlığı ile bera
ber müzakere konusu yapılacak müstakil bütçe
de Toprak ve iskân Ger el Müdürlüğünün bütçe 
müzakereleri sırasına bırakıyorum. Bu arada 
aşağı - yukarı gerek Bütçe Plân Komisyonunda, 
gerek Senatoda ve gere'xse zaman zaman bura-
de değerli grup sözcülerinin tema's buyurduğu 
toprak mevzuuna değinmek istiyorum. 

Muhterem milletvekilleri; yuvarlak deyim
lerle izahtan ve tariften mahrum veya izaha ve 
tarife muhtaç terimlerle Türk siyasi hayatına ve 
ekonomik hayatına her hangi bir değer katkı
sında bulunmak mümki.n değil. Her hangi bir 
şeyi ortaya attığınız zaman hedefin ve maksa
dın gayet iyi belirmesinde büyük fayda var. Ne 
yapacağız, naâıl yapacağız ve bu isin hesabı, ki
tabı, mesnedi nedir? Elimizdeki imkânlar neyi 
ne dereceye kadar yapmaya imkân vermektedir. 
Bunları ortaya koymadan bütün bu mevzu ve 
meseleler yıllarca münakaşa konusu olmaktan 
Öteye geçmez. Toprak reformu, toprak konusu 
da bu deyimlerden biri. Meselâ, «efendim top
rak reformu yapalım» dendiği zaman kasdedi-
len maksat nedir? Türkiye'de bütün topraksın 
çiftçiyi veya az topraklı çiftçiyi yeterli olarak 
topraklandırmaya imkân Var mıdır? Bunu mu 
kasdetmek istiyorsunuz, toprak reformu yapa
cağız dendiği zaman. Yoksa, Türkiye'de büyük 

ölçüde muayyen insanların elinde* toprak var
dır, beEemahal bu toprağı alacağız mı kasdı yat
maktadır, bu deyimin altında? Bunun dışında 
başka bir şey ise, bir özenti ise, bir fantazi ise 
bir diyeceğimiz yok, ama başka mevzular geti
rilmek isteniyorsa onların da açık ve seçik ola
rak izah edilmesi gerekir. Aksi takdirde Türki
ye'de masum arzular gıcıklanır, uyandırılır, 
ayağa kaldırılır ve mütemadiyen bu deyimlerle 
kırbaçlanır ve neticede de bir şey yapamayınca 
hüsranla sonuçlanır. 

Şimdi müsaade buyurulursa Türkiye'deki 
genel toprak durumuna temas etmek istiyorum. 
Türkiye'de aşağı - yukarı 78 milyon hektar ara
zimiz mevcut. Bunun % 13,6 sı orman, % 36,2 si 
çayır, mera; % 3 ü bağ, bahçe, % 30 u tarla 
ve bir bakıma 24, bir bakıma 26 milyon hektar 
kültür arazisi. Bu arazinin 6 milyon hektarı 
orta, 4 milyon hektarı riddetli ve 8 milyon hek
tarı da çok şiddetli erozyona tabi. Yani arazi 
büyük ölçüde hastalıklı. Bunun için de ayrıca 
900 000 hektar kadarı tuzlu alkali.* 2,5 milyon 
hektarı kadar çoraklaşma dolayısiyle ıslaha 
muhtaç. Türkiye'de aşağı - yukarı 4 milyon ka
dar çiftçi ailesi mevcut,, ona yaklaşık. Yılda 2,5 
oranında nüfus arttığına göre senede de 80 ilâ 
100 bin çiftçi ailesi yeniden meydana gelmekte. 

Şimdi bu halde bu mevcut toprağı, bütün 
topraksızları ve az topraklıları topraklandıraca
ğız şeklinde bir iddia ile toprak reformundan 
nasıl bahsedebiliriz? Kaldı ki, arazi parlak da 
değil. Hastalıkları ve problemleri yanında bu 
arazinin birinci sınıf olanının miktarı % 5,7; 
ikinci sınıf % 1?;4; üçüncü sınıf % 44; dördün
cü sınıf % .33. Türkiye'de 8,5 milyon ilâ 8,7 mil
yon hektar arazi sulama imkânına sahip. Halen 
1,5 milyon hektarı sulanabilmekte. Bu miktarın 
da % 20 si Devlet tarafından yapılabilmiş, 
% 80 i mahallî ve küçük çiftçi teşebbüsleri ile 
olmuş. Yurdumuzun bu 26 milyon hektar veya 
24 milyon hektar yani 260 milyon dönümün için
de büyük arazi sahibi olanların yekûn arazi mik
tarı 8 milyon dönüm; 260 milyonun içinde 8 
milyon dönüm. Yurdumuzun bu duruma göre 
toprak varlığı bugünkü çiftçi nüfusuna yetecek 
genişlikten çok uzak. Nitekim, hiçbir büyük iş
letme tanımadan ve her işletmeye asgari geçin
me şartını temin edecek şekilde 10 000 lira gay-
risâfi hâsıla sağlıyacak esası kabul edilerek ara-
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zi tevzi etsek 2 330 819 aile toprak sahibi ola
bilecek. Bu durumda 1 600 000 çiftçi ailesi ya
ni 8 milyon insanımız tamamiyle topraktan mah
rum kalacak. Sınırlı olan kültür topraklarının 
bütün problemleri halledilmiş olarak kabul edil
se yani erozyon, tuzlu alkali, drenaj tamamiyle 
halledilse ve mevcut Türkiye'nin kültür arazisi 
nispî bir adalet dâhilinde bütün çiftçi ailesine 
hamur edilse de evvelâ ondan sonra tevzi edilse, 
aile başına dört ilâ altı hektar, kırk dönüm ka
dar arazi düşecek. 

Bu yeterli bir aile işletmesinin Türkiye 
şartlarına göre ortalamasının fevkalâde altın
da. Bugünkü teknoloji nazarı itibara alınırsa 
Türkiye'nin teknoloji şartları, Türkiye'nin ta
biat şartları, Türkiye'deki toprak durumu na
zarı itibara alınırsa aşağı - yukarı çiftçi ailesi 
başına tevzi edilecek arazinin 30 hektardan 
aşağıya olmaması lâzım. Bu takdirde ancak 
Türkiye toprakları 800 000 çiftçi ailesine ye
terli oluyor. Türkiye'de 1 000 dönüm üstünde 
arazisi olan çiftçi ailesinin 1 000 dönümden yu
karı olan arazisi kamulaştırılsa elde edilecek 
yekûn arazi 2 832 400 dekar. Bu tevzie tabi 
tutulsa, Sayın Turan Şahin arkadaşımızın Tarım 
Bakanı bulunduğu zamanki, devrede hazırlanan 
toprak reformuna ilişkin cetvele göre ortalama 
151 dönüm diye kabul edilmiş, tevzi edilse 18 880 
çiftçi ailesi topraklandırılmış olacak. Bu suret
le Türkiye'de 35 000 köy olduğuna göre, iki köy
de bir aileyi topraklandırmış olacaksınız. 500 
dönümden yukarı arazi sahiplerinin 500 dönüm
den yukarısı kamulaştırılsa elde edilecek miktar 
4 979 153 dekar toprak. Bunu aynen norm esa
sı üzerinden ortalama tevzie tabi tutsanız Tür
kiye'de 33 194 çiftçi ailesi topraklandırılmış 
olacak. Bu da aşağı - yukarı her köyde bir aile 
demektir. 

Biran için araziyi sulayalım, bütün proplem-
lerini halledelim, sulu norm üzerinden bir kıs
mını dağıtalım, gerisini de kıraç norm üzerin
den dağıtalım diye düşünebiliriz. O takdirde 
sulu norma üzerinden 1 800 000 çiftçi ailesi 
topraklanacak. Geri kalan kültür arazisi 576 665 
aileye ancak yeterli olacak ve yine 1 623 334 aile 
tamamiyle açıkta kalacak. Kldı ki, Türkiye'deki 
3,5 milyon hektar olan tarım arazisini sulamak 
için aşağı - yukarı 202 milyar Türk Lirası yatı
rıma da ihtiyaç var. 
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Değerli arkadaşlarım; aşağı - yukarı Tür
kiye'nin toprak durumu bu. Bu itibarla biz de
riz ki, evvelâ köklü olan mesele Türkiye'deki 
topraktaki hastalıkları tedavi etmek, toprağı ıs
lah etmek, toprakta topîulaşmayı meydana getir
mek, yeterli çiftçi ailesine doğru gitmek ve top
rak sulama imkânlarını geliştirmek. Bizini iste 
tarım reformunun esas prensipleri bu saydığım 
hususları ihtiva etmektedir. 

Batıda da, çok dillendirilmiş olduğu için 
çok kısa olarak arz etmek istiyorum, muhtelif 
tâbirler içinde reform yapılmış, ama genellikle 
arazi ve toprak - insan münasebetleri nazarı 
itibara alınmış, kullanılan tâbirler de arazinin 
konsolidasyonu veya entegrasyonu hep toplulaş
tırma. Bu çalışmalarına da temel maksat arazi 
toplulaştırması olmuş, arazi düzenlenmesi ve 
İslahı olmuş, yeterli aile işletmesi şeklinde isalı 
olunmuş. Muhtelif memlekt'lerde aşağı - yukarı 
yapılan tatbikat ve kullanılan tâbirler bu mâna
yı ihtiva etmekte. Batıda toprak reformu, ik
lim, coğrafi ve tabiat şartları itibariyle birbi
rinden tamamiyle ayrı iki iklim kuşağında ayrı 
şekilde cereyan etmiş. 

Bunlardan birisi Kuzey iklim kuşağı; burada 
arazinin aşağı - yukarı problemleri yok. Tabiat 
sulama imkânlarını vermiş, meyil arazinin sulan
masına. ayrıca imkân veriyor. Tabiat örtüsü ba
kımından erozyon mevcut değil. Kuzey iklim 
kuşağında tarımda reforma götüren zorunluk 
daha ziyade süratle endüstrinin inkişafı olmuş, 
endüstri inkişaf edince kısa zamanda, köy saha
sındaki insanlar süratle şehirlere intikal etmiş, 
büyük bir nüfus göçü bahis mevzuu olmuş ve 
toprakta verim düşmeye başlamış, prodüktivi
te azalmış, aşağı - yukarı nüfus oranı köylerde 
yüzde 8 ilâ 10 - 15 arasına inmiş. Nüfusun bir 
kısmını endüstride çalışanla toprakta çalışan 
arasında denge meydana getirmek, köyde çalı
şanla şehirde oturan arasında bir denge meyda
na getirmek ve toprağa bağlayabilmek için 
reform yapmaya teşebbüs edilmiş ve burada da 
daha çok arazi toplulaştırması, yeterli aile iş
letmesi şeklinde düşünülmüş, hiçbir zaman köy
deki ve kırda yaşıyan insanin hepsini topraklan
dıracağız şeklinde fevkalâde mantıksız, fevkalâ
de garip bir iddia ile ortaya çıkılmamış. 

Akdeniz iklim kuşağı; buradaki memleket
ler daha ziyade coğrafi tabiat ve iklim şartları 
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itibariyle bizim memleketimizin topraklarına çok 
benzemekte, orada da erozyon mevcut. Orada da 
toprağın sulanması için yatırım yapmak, çalış
ma yapmak gerekiyor. Çoraklaşma var. 

Arazi ıslahı problemi mevcut, arazi muha
faza problemi mevcut. Sosyal ve ekonomik 
esaslar nazarı itibara alınmış, buralara daha 
ziyade reform köyden iyi hayat seviyesi olan 
şehre doğru kaçmakta olan, göçmekte olan 
nüfusun bir kısmını, köyde tutma ve köyde pro-
düktif bir hale getirme, tarım ürünlerinde ve
rim düşüklüğüne meydan vermeme esbabı mu-
cibesine dayanmış. Genellikle de sulama im
kânlarının süratle geliştirilmesi için lâzım ge
len tedbirler, çoraklaşmayı önlemek için ya
pılması lâzım gelen çalışmalar, toprak muha
fazası çalışmaları, yeterli aile işletmesi mev
zuu, arazinin toplulaştırılması, bu arada mo
dern şekilde toprağı işliyen çiftçi aileleri mev
cut ise onların toprağına dokunmamak gibi 
esaslar kabul edilmiş. Bütün buna rağmen şu 
günde dahi halen Avrupa'da Batıda 50 000 000 
hektar kadar toprak reforma tabi tutulama-
mış, sırada beklemekte, bunun 14 000 000 hek
tarı Fransa'da, 5 700 000 hektarı Almanya'da, 
10 000 000 hektarı da İtalya'da bulunmakta. 

BAŞKAN — Sayın bakan bir dakikanızı ri
ca edeceğim. Ankara ve Ege Üniversiteleri 
1968 bütçe kanun tasarısı üzerinde yapılan iki 
açık oylama işlemi bitmiştir. 1 ve 2 numaralı 
kupaları kaldırınız. 

KÖY İŞLERİ BAKANI H. TURGUT TO-
KER (Devamla) —^Pek değerli milletvekil
leri; şimdi arkadaşlarımız tarafından sorulmuş 
bâzı sorulara cevap vermek istiyorum. Bu so
rulara cevap verirken de Sayın selefim Lebit 
Yurdoğlu gibi sık sık siyasi ahlâktan bahset-
miyeceğim. Bir taraftan siyasi ahlâktan bah
sedip, diğer taraftan da zaman, mekân, şahıs
tan bahsetmeden «biz vurgunculardan para al
mıyoruz» şeklinde bir iddiada bulunmak sure
tiyle bir garabete de düşmiyeceğim. 

Değerli milletvekilleri; elbetteki Köy İşleri 
Bakanlığının süratle bir kuruluş kanununa 
kavuşmasının yapılacak hizmetlerde müessiri-
yeti inkâr edilemez. Ama bir kuruluş kanunu 
düzenlemek kolay birşey değildir. Yeni bir ba
kanlık kurulmuş, muhtelif bakanlıklardan köy 
hizmetleriyle ilgili üniteleri bünyesine almış, 

belki yeni ünitelerin yeniden doğması gereki
yor, bu bir etüt, bir çalışma işi. Kendileri bura
da kürsüden buyurdular, üniversite dâhil olmak 
üzere muhtelif müesseselerde gerekli inceleme 
ve araştırmalar yapılmış. Bence bu da kâfi de
ğil. Fevkalâde hususiyeti olan, fevkalâde dina
mik bir kuruluşun ortaya konması lâzım. Bu
gün Türkiye'de 30 dan fazla kuruluş köye hiz
met götürmekte, 70 000 den fazla teknik per
sonel köye hizmet götürülmesi konusunda ça
lışmakta. Sonra Köy İşleri Bakanlığının bün
yesine alacağı kuruluşlar dışında mühim bir 
mevzuu, diğer kuruluşlarda kalacak köy hizmet
leri dolayısiyle işbirliği mevzuu, ayrıca mahallî 
ünitelerle devamlı işbirliğinde bulunması ge
rekiyor. Bizzat halkla, vatandaşla işbirliği mev
zuu var. 

Bütün bunları kavrayacak, bütün bunlara 
şekil verecek bir kuruluş kanunu tanzimi tak
dir edersiniz ki öyle kolayca klâsik bir teşki
lâtlanma şeklinde addedilebilecek bir mesele 
değil. Bununla beraber bit kuruluş kanunu ha
zırlanmış, Bakanlar Kuruluna intikal ettiril
miş ancak Devlet Personel Kanunu muvacehe
sinde yeniden tetkiki ve Maliye Bakanlığının 
bu konuda mütalâası alınmak üzere iade edil
miş. 

Personel Kanunu muvacehesindeki aksak
lıklar veya yapılması lâzım gelen ilâveleri ya
pılmış, bir kere daha gözden geçirilmiş ve Köy 
İşleri Bakanlığı kuruluş kanunu ikmal edilmiş 
Yüce Meclise sevkedilecek duruma getirilmiş
tir. Bunun ne samimiyetle, ne samimiyetsizlik
le, ne siyasi ahlâkla bir ilgisini şahsan göre
medim. Başka bir arkadaşımızın göreceğine de 
kaani değilim. 

Köyde ekonomik kalkınma, buyurdular. 
Köyde ekonomik kalkınmayı genel görüşlerimi 
arz ederken izah ettim. Bu bir denge meselesi, 
bu iyi bir ilişki meselesi, topraktaki bâzı mese
lelerin halledilmesi meselesi, toprakla köy ada
mının münasebetlerinin kurulması meselesi, 
topraktan bir kısım insanı endüstri sahasına in
tikal ettirme ve endüstri ile insan arasında mü
nasebet kurma meselesi. Hareket halindeki 
faktörler bunlar, bunların planlanması mesele
si. Ayrıca da yine bahsettiğim üzere, Tarım Re
formu Kanunu bu mevzua bir hayli yenilik ge
tirecek. Üstelik de bu bir dokuman işi. Bakan-
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lığım bir müddetten beri bir köy envanteri etüt
leri mevzuunda çalışmaktadır. Aşağı - yukarı 55 
il bitmiş bulunmakta, 12 ilde de 5 034 köy 1968 
yılı içinde ikmal edilecektir. Köy mevzuunda 
bir tabloya baktığımız zaman kolayca elde ede
bileceğimiz bilgiler derlenmiş olacak. 

Sonra yine genel görüşmem sırasında bahset
miştim, Türkiye'de kültür arazisi ne durumda
dır, halihazır durumu nedir, problemleri nedir, 
nasıl çözümlenebilir, tarımsal sahada verimi ar
tırmak dolayısiyle aile başına geliri artırmak 
için tarıma nasıl müdahale edilebilir, araziye 
nasıl müdahale etmek gerekir; bunun neticeleri
ni de arazi kullanma kabiliyet haritaları vere
cektir. 1966 da başlanmıştır, 1969 da da bitecek
tir. 

Ayrıca Toprak Su Birlikleri kanunu hazır
lanmış olduğunu ve Yüce Meclise sevk edilmiş 
bulunduğunu, halen Yüce Meclisin gündeminde 
bulunduğunu arz etmiştim. Bununla Türkiye'de 
çiftçi - Devlet işbirliği temin edilmek suretiyle 
bir taraftan toprağın süratle problemlerinin 
halledilmesi, bir taraftan da sulama imkânları
nın geliştirilmesi konusunda daha verimli bir 
çalışma imkânı elde edilecektir. 

4753 sayılı Kânuna ek bir kanun Yüce Mec
lise sevk edilmiştir. Bu suretle arazisini satmak 
istiyenden toprak almak ve dolayısiyle tevzie 
tabi tutmak imkânı olacaktır. 

Ayrıca tarımsal yerleşimi düzenleme bakı
mından 2510 sayılı Kanuna ek bir kanun Yüce 
Meclise sevk edilmiştir. Bu da halen bir geçici 
komisyonda müzakere mevzuudur. Bu kanunla 
bir taraftan tarım sahasında problem sahaları
nın ıslahı, oraya tarımı yeterli aile işletmesi ve 
yıllık muayyen hâsılayı temin edecek şekilde bir 
yerleşim ve diğer taraftan köyde fasla oranda
ki nüfusun bir kısmını şehre intikal, şehirde en
düstri dallarında veyahut da her aile veya şah
sın hüner sahibi edilmek suretiyle geçiminin te
min edilmesi konusunda yapılacak çalışmalara 
imkân verilecek hükümler mevcut. Ayrıca 2510 
sayılı Kanuna ek olarak sevk edilmiş buluna:ı 
Kanun da, tarımsal yerleşmeyi imkân dâhiline 
sokacak, köylerden şehirlere intikal etmiş veya 
tamamiyle bir iç iskân politikası mevzuunda şe
hir ve endüstri sahasında iskâna imkân verecek 
kamulaştırma imkânı da Anayasa hükümleri 
çerçevesi dâhilinde konulmuş bulunmaktadır. 

Kooperatifçilik mevzuundaki çalışmalarımı
zı da arz ettim. Köy yolu, köy içme suyu, elekt
rik mevzuunda zannediyorum .kâfi derecede bil
gi verdim. Köy yollarında umumi aksyolhrımn 
10 yıl, kılçıklıların 15 yılda bitirilmesi mevzuu 
prograaılaştınlmıs. Projeler halinde Devlet 
Plânlama Teşkilâtına sevk edilmiştir. Köy içme 
suları da keza böyle. Doğu bölgesi ve Güney -
Doğu Anadolu bökesi için de 10 yıllık bir prog
ram hazırlanmıştır. Orman içi köyler için de Or
man Genel Müdürlüğü ile iştirak halinde bu or
man yollarının 10 yıl içinde bitirilmesi konusun
da ayrıca bir program ve proje hasırlanmış Dev
let Plânlama Teşkilâtına sevk edilmiştir. Köy 
yollarındaki, çalışmaların hızlandırılması imkâ
nını temin edecek 100 000 000 liralık iş makina-
sı sipariş edilmiş ve peyderpey gümrüğe gel
mektedir. 

Görülüyor ki, beyanlarımız sadece 1950 yılı
na kadar olduğu gibi mesnetsiz cleğil, hele siyasi 
ahlâkla bağdaşır mı bağdaşmaz mı mevzuu mü
nakaşa edilemiyecek kadar sarihtir. Bir senar
yoyu sahneye koyacak şekilde bir temsilî çalış
ma içinde değil, tamamiyle hayatın içinde ciddî 
bir çalışma içinde bulunmaktayız. Köylüyü eze
rek, fakirleştirerek kalkınma yapıyorsunuz bu
yurdular. Bunun çok gerilerde kaldığını zanne
diyorum. Bunun üzerinde fazla durmamalarını 
da şahsan ben tavsiye ederim. Söylenecek çok 
şey vardır, ama havayı bozmamaya gayret et
meye kararlıyım. 

Şümullü plânlama mevzuu, köy plânlama 
mevzuunda îsrail örnek olarak alınmıştır. 
13 pilot bölgede şümullü 'plânlama ekipleri 
kurulmuştur. Tam ekip haline getirilmemiş
tir. 157 kadar proje hazırlanmıştır. Bunun 
% 37 si uygulama imkânını bulmuştur. Üç sene 
zarfında beş buçuk milyona yakın da para 
sarf edilmiştir. İsrail iyi bir tecrübe olabi
lirdi kanaatimizce, ama hiçbir zaman örnek 
olarak alınamazdı. Çok farklıdır, İsrailde mer
kezî bir plânlama vardır. Ayrıca mikro plân
lama, köy seviyesindeki plânlama bölge esa
sına göredir ve bölgelerde de ayrıca merkezî 
otoriteler vardır. Bir taraftan plân yapıl r, o 
plâna istinaden projeler yapılır. Projeler 
Tiygalanııfken alınacak neticelere göre tekrar 
plânlamaya gerekli tahsisatın yapılması için 
ilgili doküman verilir. E, bunun Türkiye'de 
ki, kurulmuş bulunan kırsal alan şümullü 
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plânlaması ile hiç benzerliği ve ilişiği yok. 
Üstelik de İsrail'de bu tamamiyle bir tarım
sal yerleşim esası nazarı itibara alınarak kul
lanılmış bir metottur. Bizim memleketimizde 13 
pilot bölgede, çalışma yapan şümullü kırsal 
alan ekipleri evvelâ köy seviyesine indik 
len halde sonra tip köye geçmişler, olmamış, 
neticede yukarı havsa esasını kabul etmiş
ler. Ama yapılan tetkikte görülmüş ki, plân 
proje, uygulama tamamiyle birbirine karıştı
rılmış, bir aralık proje, bir köy plânlaması 
gibi telâkki edilmiş, başlangıçta köye hizmet 
götüren Köy İşleri Bakanlığındaki diğer kuru
luşlar iştirak etmediği için çıkarılan plân ve 
projeler'benimsenmemiş. Bevlot Plânlama Teş
kilâtı kırsa} alan şümullü planlanmasının de
vamım faydalı görmemiş, Köy İşleri Bakan
lığı Koordinasyon Kurulu keza bu kırsal alan 
şümullü plânlaması şeklinde yapılan çalışmayı 
faydalı görmemiş, bunun üzerine biz bımu 
daha çok, Urfa, Viranşehir ilçesi iki geçit ara
sında olduğu gibi, İmroz'da olduğu gibi prob
lem sahalara intikal ettirmişiz, bir tarımsal 
yerleşim projesi ve mevzu yapmak suretiyle. 
Keza Ankara'da ilk numunesini vermek, 1968 
de de ben il almak üsere il seviyesinde plân
lamayı, denemeyi, daha faydalı neticeler ge
tirecek düşüncesiyle tatbik mevkiine koymayı 
kararlaştırmış bulunmaktayız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı 
rica edeecğim. 

İstanbul üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi ve Hacettepe üniversitesi 1963 
yılı bütçe kanun tasarıları üzerinde yapılan 
açık oylama işlemi bitmiştir. Üç, dört ve beş 
numaralı kutuları kaldırınız. 

Buyurunuz Sayın T.akan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI HAYRETTİN TUR
GUT TOKER (Devamla) — «Koordinasyon 
Kurulu ne kadar toplandı?» dediler. Toplan
madı. Tekrar arz ediyorum, Türkiye'de en zor 
şey koordinasyondur, iş birliğidir. Her l• ıngi 
bir Bakanlığı kurup «efendim, bu Bakanlık 
aynı zamanda koordinatörlük yapacaktır, hv.. 
şekilde de bir toplantı yaparsa bu iş temin 
edilir» gibi bir fikre saplanmak inşam yanıl
tır. Koordinasyon şu veya bu tarihlerde ya
pılacak toplantılarla temin edilemez. Nitekim 
illerde çok toplantı yapılmıştır. İllerdeki köye 
hizmet götüren merkezî kuruluşların muhtelif 

üniteleri arasında dahi bir iş bir işbirliği temin 
edilememiştir. Koordinasyon başka şey. Koordi
nasyonda evvelâ, koordine edeceğiniz, işbirliği 
yapacağınız kuruluşların çalışmalarına ait fev
kalâde dökûmante olmak lâzım. Mevzuları şu 
halde iyi bilmek lâzım. Ondan sonra da bir he
def koymak lâzım. Bu hedefe göre bir proje çiz
mek lâzım. Daha bu projenin tanzimi sırasın
da işbirliği yapacak kuruluşları işbirliğine 
davet etmek lâzım. Hepsinin hissesini tâyin et
mek lâzım. Müşterek hazırlanmış olan bu pro
jenin müşterek uygulanması suretiyle ancak 
olumlu sonuç almak mümkün ve koordinatörlük 
vazifesi yerine getirilmiş olur, inancındayım. 
Biz bunu yapmaktayız, Ama Sayın Lebit Yur-
doğlu bunu da samimiyetsizlikle, samimiyet ve 
siyasi ahlâkla bağdaştırmadılar. 

Aklıma bir hikâye geldi, müsaadenizle arz 
edeyim. Aşağı - yakarı bütçenin tümü üzerin
deki görüşmeden bu yana devam eden müzake
relerde ve ondan evvelkine, Bütçe Komisyonun
daki müzakerelerde, iddialara, ortaya sürülen 
görüşlere bakılırsa çok yakışır görmek müm
kün. 

Nasrettin Hoca, muhtelif toplantılarda gayet 
güzel saz çaldığından bahsedermiş. Benden iyi 
saz çalan olmaz dermiş. Tesadüf toplantılarda 
da «hadi alda Hoca şu sazı çalıver» diyecek bir 
bağlama bulamazlarmış. Günün birinde yine bir 
toplantıda aynı şeyi söylemiş ve tesadüf orda 
da bir bağlama varmış. «Buyur Hoca, çal ba
kalım». demişler. Hoca sazın sapından bir yer
den tutmuş «zım zım zım», aynı nakarat hiçbir 
melodi yok. Demişler ki «Hoca, bu ne biçim saz 
çalmak? Bizim bildiğimiz böyle mızrap işlerken 
bir taraftanda el böyle gider gelir» «E onlar 
benim tuttuğum yeri arıyorlar» demiş. Şimdi 
biz ne söylesek nafile hep diyeceklerdir ki 
«Efendim, onlar bizim tuttuğumuz yeri arıyor
lar..» 

Efendim, Sayın Ahmet Demiray konuşma
sında muhtelif konulara temas buyurdular. Şu 
arada şu noktayı kaydedeyim ki, bütün değerli 
grup sözcüsü arkadaşlarımızın temennilerini na
zarı itibara alıp onun üzerinde çalışma yapaca
ğız ve bundan dolayı da kendilerine teşekkür 
ederim. 

Bu arada Gümüşhacıköy ilçesi, Hamamö-
nü köyünün iplik ihtiyacı hakkında her hangi 
bir teklif Bakanlığımıza gelmiş vaziyette değil. 
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Eğer Sayın Demiray arkadaşım bu mevzuu Ba
kanlığıma - gerek Genel Müdürlüğe, gerek şu
beye veya gerek şahsıma - intikal ettirirse bil
hassa üzerinde benim de duracağımı arz etmek 
isterim. 

Sayın Ulusoy, «Köy İşleri Bakanlığı yamalı 
bohça» dediler. Bu tâbiri evvelâ kendilerine ya
kıştıramadım. Çok değerli bir arkadaşımız, «Va
liler Köy İşleri Bakanlığını dinlemiyor» dedi
ler. Böyle bir şeye sahidolmadım. ilk defa bu 
kürsüden böyle bir şikâyetle karşılaşıyoruz. 
Kendileri takdir ederler ki, valiler Devletin ve 
Hükümetin mümessili ve her bakanlığın idari ve 
siyasi yürütücüsüdür ve her Bakana karşı da 
mesuldür. Bu itibarla böyle bir. beyanda bulu
nacak, mesuliyetini idrak edememiş bir valiyi 
pek tahmin edemiyorum. 

Amasya'ya ait bilgi istediler. Gümüşhacı
köy, Sarayözü köyü köy yollarının yapılması 
için akar - yakıt parası yatırmışlardır, buyur
dular. Doğrudur. Bu köy üzerinde etüt yapıl
mıştır. Meyil % 15 ilâ 25 dir. 1968 yılında belki 
yolu mesafe itibariyle biraz daha uzatmak sure
tiyle meyili düşürmek ve yolu yapmak mümkün 
olacaktır. Üzerinde çalışılmaktadır. Sular hak
kında izahat rica ettiler. Müsaade buyururlar
sa kendilerine çok daha teferruatlı ve detaylı 
olarak yazılı olarak takdim edeyim. Yalnız 
1968 yılnda 35 köyün Amasya'da içme suyu ge
tirmek için programa alındığını ve sene sonu 
itibariyle de 25 nin ikmal edileceğini, bu iş için 
de 1 840 000 lira yatırım yapılacağını arz etmek 
isterim. 

Sayın Nihat Diler kuruluş kanunu mevzuun
da görüştüler. Diğer arkadaşlarımın sorularına 
cevap verirken zannediyorum ki bu soruyu da 
cevaplandırmış oldum. Yol standartları üzerinde 
durdular, doğrudur. Köylerimizin yola çok ihti
yacı vardır, büyük taleple karşı karşıyadır iller. 
Bu itibarla daima yıllık program hedefleri sı
nırları aşılmaktadır. Bu da elbeteki standartı 
düşürmektedir. 1968 yılı için mümkün olduğu 
kadar muhafaza etmeye gayret edeceğimiz ted
birleri almış bulunuyoruz. Bir taraftan grup 
anayollarda standardı muayyen bir seviyeden 
aşağı düşürmemek ve senesi içinde sanat yapıla
rını ve kaplamasını da yapıp bitirmek kararın
dayız. Ayrıca tahsisat imkânımız biraz daha 
fazla olacak. 1967 yılında sipariş etmiş bulun

duğumuz yol iş makinalarmın gelip vilâyetlerde, 
köylerde bizzat yol faaliyetine girmiş olmaları 
sebebiyle geniş imkân içinde, daha yüksek stan
dartta, daha iyi kaliteli yol yapma imkânını da 
bulacağız. 

4753 sayılı Kanun tatbikatından dolayı bâzı 
noktalara temas buyurdular, Sayın Nihat Di
ler, debiler ki, «evvelâ kadastro ekipleri git
sin, sonra toprak komisyonları». Her ikisinin 
çalışması arasında birbirine uymıyan farklı ta
raflar mevcut ve bu hususta da Sayın Devlet 
Bakanı arkadaşım Hüsamettin Atabeyli'nin bir 

• beyanını intikal ettirdiler. Fark, toprak korniş -
yonlariyle kadastro ekiplerinin farklı çalışma
sından gelmemektedir. Aşağı - yukarı her ekipte, 
gerek kadastro ekiplerinde çalışan arkadaşların 
teknik niteliği aynıdır. Tatbik ettikleri usul
ler aynıdır. Şikâyetler daha çok 1964 yılına 
kadar 4753 sayılı Kanunun tatbik edilmiş ol
ması, 1964 yılından sonra 766 sayılı Tapulama 
Kanununun yürürlüğe girmesi dolayısiyle bir 
nevi farklı tatbikattan ileri gelmektedir. Ba
kanlığım tarafından bu fraklı tatbikat bir genel
ge ile önlenmiştir. Nitekim bu sene 250 küsur 
köyde yapmış olduğumuz toprak tevzi tatbika
tında, ki 1 526 000 dönüm toprak dağıtılmıştır, 
ancak 11 yerden şikâyet gelmiştir. Şikâyet edi
len mahallerde biran için çalışmalar durdurul
muştur. Ehliyetli kontrolör ve müfettişler gön
derilmiştir, tetkik ettirilmiştir. Mümkün ol
duğu kadar sızlanmalara meydan verilmemeye 
gayret edilmiştir. Toprak kadastro ekipleriyle 
elbetteki komisyonların yardımlaşmasında karşı
lıklı fayda vardır. Sayın Atabeyli'nin zannedi
yorum temas ettikleri husus bu olacaktır. Birbi
rimizin çalışmalarını tamamlayıcı şekilde devam 
edecek bir işbirliğidir bu. 1968 yılında da Hazi
ne arazisinin az topraklı veya hiç toprağı olmı
yan köylüye tevziine devam edeceğiz. 1 124 000 
dönüm kadar arazinin az topraklı veya hiç top
rağı olmıyan köylüye tevzii hususunu 1968 yılı 
için programlaştırmış bulunmaktayız. Mihaniki 
bir dağıtım yok. Tamamiyle bir proje esasına 
göre ve toprak etütlerine göre dağıtım normlar 
tesbit edilerek yapılmaktadır. 28 milyonun üs
tünde onar im ve çevirme kredisi de toprakla be
raber köylüye intikal ettirilmektedir. 

Maruzatım burada bitiyor. Değerli grup söz
cülerinin konuşmaları suretiyle gösterdikleri ilgi 
ve muhterem milletvekili arkadaşlarımın din-
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lemek lûtfunda bulunmaktan dolayı gösterdik
leri alâkaya teşekkürlerimi ve saygılarımı suna
rım. (Soldan şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı arkadaşlar 
soru sormak istiyorlar, geliş .sırasına göre arz 
edeceğim: Sayın Reşit Ülker, buyurunuz efen
dim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Bakan
dan bir noktayı öğrenmek istiyorum. 1956 yılın
da çıkan 6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü 
maddesinde, yılda 50 milyon lira orman içinde 
bulunan köylerin kalkındırılması için konulması 
lâzımgelirdi. Bütçelerde b öyle bir rakam yoktur. 
Meselâ, bu sene 4 000 000 lira görülmektedir. 
Halbuki Hükümet programlarında, köy işlerini 
bu Hükümetlerin çok daha enerjik ele alacağı 
ifade edilmiştir. Köylümüzün üçte birinin yaşa
dığı orman içi köylerinin kalkındırılması için 
bu tempoyla kaç yılda bitebilecektir? 

KÖY İŞLERİ BAKANI H. TURGUT TOKER 
(Devamla) — Değerli milletvekilleri, 1Ö45 yı-
İmda 4759 sayılı Kanunla ormanlar devletleş-
tirildiği zaman orman içinde yaşiyan in
sanların geçimlerine imkân verecek bir ikame 
mevzuu düşünülmemiştir ve maalesef ancak 
1957 yılma kadar beklemek ve 6831 sayılı Ka
nunun 13 ncü maddesinin .getirdiği bir imkân
dan istifade etmek gerekmiştir. Şimdi, Türki-
yede 13 270 orman içi köy var. Aşağı - yukarı 
Türkiye'de 29 ilimiz ile 250 ilçemiz 150 den 
fasla orman içi köyü olması itibariyle orman ka
rakteri arz etmektedir. Orman köylerinin kal
kınmasını, sadece orman köyünün kalkınması 
şeklinde değil, Türkiyenin üçte birinin kalkın
ması şeklinde düşünmek gerekir. Elbette ki 
bu 6831 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinin ge
tirmiş olduğu fondan kredi suretiyle köylüyü 
imkânlandırmak, faydalandırmak, buradaki 
köylünün gerimi üzerinde bir tesir icra eder. 
Ancak, malûmuâliniz olduğu üzere, 1961 yılın
dan itibaren plânlı dönem içine girmişiz, ve el-
betteki, genel kalkınma plânlarına böre yapılan 
sektör çalışmalarının, orman köylerinin ihti
va ettiği il ve ilçelere, dolayısiyle orman köyle
rine getireceği fayda, şüpheden varestedir. 

Ayrıca sadece 6831 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesindeki fon ve kredi mevzuu değil, Orman 
Gene! Müdürlüğü çalışmaları dolayısiyle de or
man içi köylere intikal eden imkânlar mevcut

tur. Meselâ sadece 1967 yılı dolayısiyle orman 
içi köylerine, orman idaresi tarafından istihsal, 
imalât, nakliyat, bakım vesair şeklinde 
460 000 000 Türk Lirası intikal etmiştir. 6831 
sayılı Kanunun 13 ncü madesine göre Devlet 
Bütçesine filhakika 50 milyon liranın konması 
gereklidir. Elbetteki bu tüm Türkiyenin imkân-
lariyle sınırlıdır. Nitekim, 1957 yılında kanun 
çıktıktan sonra aynı yılda 5 500 000 lira bütçe
ye para konmuş, 1958 de 1 100 000 lira konmuş, 
1959 da 1 100 000 lira konmuı, 1960 da hiç 
konmamış, 1961 de 1 lira konmuş, 1962 de 1 lira 
konmuş, 1983 te 1 lira konmuş, 1964 te hiç kon
mamış, 1965 te hiç konmamış, 1966 da 2 000 000 
konmuş, 1967 de 2 000 000 konabilmiş, 1968 de de 
ancak 4 000 000 konabilmiş. Orman içi köyleri
nin kalkındırılması mevzuu muhtelif cephesi 
olan bir konu, bu hususta Orman içi köyleri, 
genellikle gurbetçi insanlardır. Memleketlerini 
terk ederler ve umumiyetle kazandıklarının 
dörtte üçünü de kazanmak için gittiği yerde 
yerler. Bütün mesele orman içi köylerinde ya
şamakta olan orman içi köylü ailesinin beheri
ne 15 ilâ 20 lira arasında yövmiye temin ede
cek geçim imkânının sağlanmasıdır. Bu husu
sun bir taraftan mevcut orman köylerinde ye
rinde kalkındırılamıyacak olanların nakli ko
nusunda çalışmalarımız var. Diğer taraftan 
yan gelir olarak, esas gelir olarak değil şüp
hesiz, bâzı kurslarla hüner sahibi yapmak ve 
dolayısiyle geçim sahibi yapabilmek imkânları 
götürülmekte, bir diğer taraftan da, Orman Ge
nel Müdürlüğü ile bir işbirliği içinde Orman sa
hasında yapılan çalışmalar dolayısiyle sarf edi
len, yapılan yatırımların büyük ölçüde orman 
içi köylerine aktarılması konusu öngörülmekte
dir. Bu arada, küçük el sanatlarının, orman içi 
endüstrinin geliştirilmesi de, düşünülmektedir. 
Ama bir plânlı dönemde bunun heyeti umumi-
yesinin şakuli plân içinde nazarı itibara alınma
sı ve şakuli plândan yıllık programlara akset-

j mesi gerekmektedir. Maruzatım bu kadar. 

| BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Selahattin 
t Güven. 

| SELAHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Muh-
terem Bakanım, sahillerde balıkçı köyleri var-

| dır. Bunların yaşama sahaları toprak veya or-
[ man değil, denizdir. Bunların tarlası, bahçesi 
S sadece denizdir. Bu köylerin iktisadi kalkınması 
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hakkında Bakanlığınızın düşünceleri var mıdır 
ve hangi seviyededir? 

KÖY İŞLERİ BAKANI H. TURGUT TOKER 
(Devamla) — Muhterem milletvekilleri, Bakan
lığım olarak sahillerde yaşıyan sahil köylüsü
nün kalkınması konusunda bizim 1967 yılı için
de yapmış olduğumuz çalışmalar sonucu 1968 de 
gerçekleştirebileceğimiz konu su olacaktır: Ba
lıkçı köylerini kooperatifleştirmek, buzhaneler 
tesis etmek, balıkhanelerden, buzhanelerden ba
lığın değer bulduğu mevsimde istihlâk merkez
lerine, kooperatifçilik konusunda arz ettiğim 
üzere ulaştırma sektöründe de teşkilâtlanmak 
suretiyle, intikal ettirmeyi düşünmekteyiz. Bu 
konuda Karadeniz sahilinde, birisi Perşembe, 
diğeri şu anda aklıma gelmedi iki tane kurul
muş kooperatif vardır. Bu koperatiflerin proje
leri hazırlanmıştır. % 40 oranında kendileri 
desteklenecektir ve 1968 de de gerçekleştirilmiş 
olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan, buyuru
nuz efendim. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başkan, 
Sayın Bakandan bir sual soracağım. Malûmu-
âliniz Ocak ayının son günlerinde Hatay'ın 
Amik Ovasını su basmıştır. 17 köy ve 250 köy
lünün. arazisi sular altında kalmıştır. Hatay'
dan Sayın Bakanın kendilerine telle durumu 
bildirdim ve yardımlarını istedim. Geldiğim 
zaman Bakanların oturduğu yerde kendisine 
hatırlattım,, hatırlamadığını, varsa telgrafın 
bir suretini istediler, verdim. Acaba bugüne 
kadar, Amik Ovasına ve selden zarar gören 
17 köye ne gibi yardımlar yapılmış ve bu böl
gede ne gibi tedbirler alınmıştır? 

KÖY İŞLERİ BAKANI H. TURGUT TOKER 
(Devamla) — Efendim, değerli arkadaşınla ben 
teşekkür ederim. 

Muhterem milletvekilleri, Köy işleri Bakanı 
olarak günde vasati 300 mektup ve 25 ilâ 40 
arasında da telgraf gelir. Bunların her zaman 
hepsini şahsan okumama veyahut okuduktan 
sonra sevk ettiğim genel müdürlükte veyahııtta 
ünitede takibetmcme imkân yok. Hele hele, 
bunları ayrı ayri hafızamda tutmam da müm
kün değil. Ancak, değerli arkadaşımın bahset
tiği husus, kendileri hakikaten hatırlattıktan 
sonra, aynen doğrudur. Tetkik ettim, daha zi
yade bu sel baskını su baskını mevzularında 

21 2 . 1968 O : 3 

taşkından korunma veya taşkın olduktan sonra 
gerekli tedbirlerin alınması DSİ Genel Müdür
lüğünün çalışmalariyle ilgili bulunduğu ve bu 
köylere gerekli yardımın yapılması da Tarım 
Bakanlığı ile alâkalı bulunduğu cihetle bir ta
raftan DSİ Genel Müdürlüğünün bağlı bulundu
ğa Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, bir 
diğer taraftan da Tarım Bakanlığına intikal et
tirilmiş bulunduğunu öğrendim. Mâruzâtım bu 
kadardır. 

BAŞKAN — Sayın Türkân Seçkin, buyu
runuz efendim. 

TÜRKÂN SEÇKİN (Edirne) — Sayın Baş
kan, Bakandan bir iki sorunun cevaplandırıl
masını rica edeceğim. 

YSE Teşkilâtı tahsisatları 1967 yılında en 
az iki ay gecikme ile gitmiştir. Bu da bu teş
kilât mensuplarının, dolayısiyle bu yol uygula
malarının gecikmelerine sebebiyet vermiştir. 
YSE Teşkilâtının çalışması personel ve maki-
na gücü olduğuna göre 1967 yılı uygulaması
nın, tahsis gecikmesi ve yetersizliği personel 
gücünü de etkileme bakımından endişeyi muci-
bolmuştur. Bu Türkiye çapında da böyledir. 
1968 yılı için Edirne'den vereceğim örnek, bu
nun açık bir örneği olacaktır. Köy yolu tahsi
si sadece 900 000 lira, vilâyet yardımı 350 000 
lira olmak üzere cem'an 1 250 000 liradır. 
Halbuki sadece personelin bir yıllık gücü 
1 850 000 liraya varmaktadır. Hiç iş yapma
dan otursa bu masraf gereklidir. Bu dururm 
karşısında ihtiyaçtan 600 bin liralık bir eksik 
karşısında işçi tasfiyesine gidilecek midir? 

2. Köy yollarına paralel yol yapımına do
kunmuyorum. Köprü yapımları 1967 yılında 
bölgemizde hemen hemen hiç ele alınmamıştır. 
Kıbrıs sorununun ehemmiyeti ortadayken ve 
bununla ilgili olarak Edirne'nin stratejik du
rumu ve hareket kabiliyeti bakımından yol 
ve köprü işlerinin önemle ele alınmasını icabet-
tirmektedir. Bu bakımdan istanbul Mmtaka 
Müdürlüğümüzce bütün detaylariyle bakanlığı
nıza bildirilen; 

a) Edirne merkez, Değirmenyeni - Ham-
zâbeyli yolu üzerindeki 6,5 metre açıklıklı iki 
köprü, 9,5 metre açıklıklı bir köprü, 

b) Süloğlu - Lalapaşa arası 6,5 metre açık
lıklı iki köprü, 

c) Enez - Karaincirli, 9,5 metre açıklıklı 
i bir köprü, 
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d) Abalar - Azatlı arasında 6,5 metre açık-
lıklı bir köprü, 

e) Uzunköprü - Çöpköy - Yağmurca yolun
da 9,5 metre açıklıklı bir köprü, 

f) Meriç - Akçadam 8,5 metre açıklıklı bir 
köprü, 

g) Enez - Arnavutköy köprüsü, 
h) Lalapaşa, 30 metre açıklıklı Büyünlü 

köprüsü, 
i) Süloğlu - Taşlıseymen yolunda 30 metre 

açıklıklı bir köprü, 
k) Çöpköy - Hayrabolu yolunda 30 metre 

açıklıklı bir köprü, 
j) $6 metre açıklıklı Kayapa köprüsü. 
Yukarıda belirttiğim gerekçeler nazarı iti

bara alınarak bu yılki programa alınıp yapı
lacak mıdır? 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Bakan şu hususu 
da arz edeyim : Sayın Seçkin görüşürken, Sa
yın Ömer Usta, Sayın Hayri Başar, Sayın 
Talât Köseoğlu bulunduğu yerden işaret ede
rek zatıâlinizden soruları olduğunu söylediler. 
Ayrıca görüşmeler sırasında Sayın Hüseyin 
Hüsnü Oran Siirt ili köy yollarıyla ilgili olarak, 
Sayın Hüseyin Yaycıoğlu Maraş'm Göksün ve 
Andırın ilçesiyle ilgili olarak bâzı sorunlar 
üzerinde, Sayın Hasan Değer de Diyarbakır 
ilindeki çalışmalarınızla ilgili olarak yazılı ce
vap vermek kaydı ile soru verdiler. Bu Sayın 
H^san Değer, Hüseyin Yaycıoğlu ve Hüsnü 
Oran'm önergelerini zâtıâlinize tp.k*im edece
ğim. Şimdi tensibederseniz Sayın Ömer Usta, 
Sayın Hayri Ba^ar, Sayın Talât Köseoğlu, Sa
yın Türkân Seçkin arkadaşlarımız da soruları
nı yazılı olarak versinler ve bakanlığınızdan ya
zılı olarak cevap alsınlar. 

HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Efendim bir 
prensibolarak zapta geçmesinde fayda vardır, 
bakanlıkla alâkalı bir prensiptir. 

BAŞKAN — Efendim, zapta geçmesini isti
yorsanız, ayrıca şu isimlerini okuduğum Sayın 
Köseoğlu, Sayın Ömer Usta ve zatıâliniz, bunu 
da zapta geçirteyim. 

HAYRI BAŞAR (Eskişehir) — Bu mevzuun 
Meclisçe bilinmesinde fayda vardır. 

BALKAN — Beyefendi, saat 19,30, tatil sa
ati gelmiştir. Eğer uzun sürecekse tatil edece
ğim ve saat 21,00 e kalacak. Beyefendi çok ri
ca ediyorum ifade edin. Zapta geçireceğim. 

HAYRİ BAŞAR (Eskişehir) — Çiftçiyi top
raklandırma Kanununa göre verilen arazilerin 
işletilmesi için küçük çiftçinin hayvan bulun
durmasına bugün için imkân olmadığından, 
arazileri gelişen dünya şartlarına göre ve Tür
kiye'nin gelişen şartlarına göre köy ve civar
ları traktörlerle işletilmektedir ve durum bu
gün bu hale gelmiş durumdadır. Durum böyle 
olduğuna göre, bu gibi kimselerin arazileri elle
rinden alınmak suretiyle çeşitli mahkemelerde 
süründürülmektedirler. Bu şartlar muvacehesin
de mahkemeye gitmeden idarenin veya kanuni 
yoldan yani toprağa muhtaç kimselerin gelişen 
şartların icabına uydurmak bakımından bir ted
bir düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Sorunuz zapta geçmiştir. Sa
yın Bakan bu soruların hepsine yazılı olarak ce
vap vermenizi istirham etsek, her halde müm
kündür efendim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI H. TURGUT TOKER 
(Devamla) — Mümkündür efendim. Sayın arka
daşımızın bir sorusuna cevap vereceğim. «Ol
maz», sesleri) 

BAŞKAN — O zaman bütün arkadaşlar da 
aynı şeyi istiyeceklerdir efendim. Efendim, size 
de yazılı olarak cevap verilecektir. 

Efendim son söz O. H. P. Grupu adına Sa
yın Lebit Yurtoğlu'nundur. Onun yerine Sayın 
Çilesiz görüşeceklerdir. 

KÖY İŞLERİ BAKANI H. TURGUT TOKER 
(Devamla) — Tekrar saygılar sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KE
MAL ÇİLESİZ (Giresun) — Değerli arkadaş
larım, konuşmama başlamadan evvel kısa bir mâ
ruzâtta bulunacağım. Demokratik rejim tenkid 
ve münakaşa rejimidir. Tenkid ve münakaşalar 
sayesinde Devlet hayatına doğru istikamet veri
lebilir. 

BALKAN — Sayın Çilesiz, bir dakikanızı is
tirham edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, tasvibinizi almadım, 
fakat Köy işleri Bakanlığı Bütçesinin sonuna 
geldiğimiz için, eğer muvafakatiniz olursa biti
relim, ondan sonra tatil verelim efendim. «Mu
vafık», sesleri) 

Buyurun Sayın Çilesiz. 
C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KE

MAL ÇİLESİZ (Devamla) — C. H. P. gibi mem
lekete değerli hizmetler yapan, hizmet ekolü ha-
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line gelmiş olan bir partinin yapıcı tenkidleri 
iktidara ışık tutacak ve değerli iktidar partisi
ni muvaffakiyete götürecektir. Yeter ki, bu 
tenkidler üzerinde samimiyetle durulsun. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan arkada
şımız Yurtoğlu'nun söylediklerini teyidettiler. 
Şöyle ki, üç senelik A. P. iktidarı içinde grup 
sözcülerinin üç sene evvelki beyanlarına rağ
men teşkilât kanunu çıkarılmadığını, koordi
nasyon meselelerinde bir mesafe katedilmediği-
ni, köy seviyesinde yatay plânlamada hiçbir uy
gulama olmadığını ve aynı zamanda köy yolu, 
köy suyu, köy elektriği gibi hizmetlerde var
dığı rakamlar büyük ihtiyaçlar karşısında her 
köye yol, her köye su ve her köye elektrik va'di
ni karşılamıyacağını samimiyetle beyan ettiler. 
Temennimiz bu eksikliklerin kısa zamanda gide
rilmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, ekseriyeti köyde yaşı-
yan nüfusumuzun sosyal ve ekonomik problem
lerinin halledilmesinin köy işlerini tedvire me
mur bir örgütün kurulmasına bağlı olduğunu 
idrak eden C. H. P. Hükümeti Köy işleri Ba
kanlığını kurmak ve teşkilâtlandırmakla Türk 
köylüsüne en büyük hizmeti yapmıştır. Köylü 
doğrudan doğruya kendisini etki altında tutan 
sosyal ve ekonomik problemlerini toplu olarak 
duyuracak böyle bir teşkilâta kavuşmakla, zan
nediyoruz ki, kendisine en büyük bir hizmetin 
yapıldığını kanısındadır. Ne kadar hizmet etsek 
yine de hizmet etmiş sayılmıyacağımız vefakâr 
ve fedakâr Türk köylüsüne iktidarlar değişse bi
le, bu değerli teşkilât eliyle büyük hizmetler ya
pılacaktır. 

Bugüne kadar yapılmış olanları küçümseme-
mekle beraber, hizmetlerin yeterli bir tempo ile 
başarılmaya çalışıldığını da kabul edemeyiz. 
Asırların ihmaline uğramış büyük bir zümrenin 
kalkınabilmesi için köy işleri sahasında daha hız
lı adımlar atmak zorunda olduğumuzu C. H. P. 
Grupu olarak yürekten arzu etmekteyiz. 

Birinci Beş Yıllık Plân kalkınmasında, top
lum kalkınması adı altında köy kalkınmasının 
anahedefleri belirtilmiştir. Çeşitli hizmet ve ça
lışmaların yapılması öngörülmüş olmasına rağ
men, köyümüzün kalkınmasını hedef tutan Koor
dinasyon Kararnamesine göre Bakanlar arası 
koordinasyonu sağlıyacak kararları almaya yet
kili kılınan Müsteşarlar Kurulunun 2 - 3 sene
den beri toplanmadıklarını ve böyle bir toplan 

BSEi;?;^ 

tıya davet edilmediklerini de esefle müşahede 
ediyoruz. 

Köy İşleri Bakanlığı kanaatimizce bakanlık-
lararası koordinasyonu sağlamadığı için köy kal
kınması bir türlü düzene girememiş ve çalışma
lar da kişisel olmaktan ileri gidememiştir. Köy 
İşleri Bakanlığının köye hizmet edecek bir kifa
yet kazanması Teşkilât Kanununun çıkarılması
na bağlıdır. Bu kanunu da maalesef şimdiye ka
dar çıkarılmamış olduğundan vazife ve yetki ba
kımından bir karışıklığın hüküm sürdüğünü gör
mekteyiz. Teşkilât Kanununun bulunmayışı, ida
re ve otorite bozukluğunu meydana getirmekte 
ve çalışmaları son derece güçleştirmektedir. Ça
lışmaların alıonk içinde süratle yapılabilmesi için 
teşkilât tasarısının biran evvel kanunlaştırılması 
lâzımdır. 

Biraz evvel bahsettiğim, karışıklığa misal ol
mak üzere şunu arz edebilirim. Halk Eğitim Ge
nel Müdürlüğü Millî Eğitim Bakanlığından alı
narak Köy işleri Bakanlığına bağlanmış iken, 
bir müddet sonra Millî Eğitim Bakanlığına iade 
olunmuş, bu Umum Müdürlükten El Sanatları 
Dairesi ve Toplum Kalkınması Şubesi tekrar Köy 
İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. Bu kabîl tutar
sızlıkların hizmet yönünden meydana getireceği 
aksaklıklar dikkate alarak Bakanlığın bir teşki
lât kanunu ile istikrarlı olarak çalışmasını sağ
lamakla ancak verimi artırmak kabil olacaktır. 

Bütçenin 2,5 milyar açık olduğu ileri sürül
mektedir. Bu açığın kapatılması için Hükümetin 
harcamalarda bir tasarrufa gitmesi ihtimali var
dır. Bu tasarrufun köy kalkınmasına ayrılan 
masraflara teşmil edilmesi halinde İkinci Beş 
Yıllık Plânın köy kalkınması hususundaki ilke
lerinin tahakkuk edemiyeceğini nazara almak, 
köye harcanacak paraya el sürmemek gerekir. 
Bunu partim adına bilhassa kayıt ve temenni edi 
yorum. 

Orman içinde yaşıyan köylülerin kalkınması 
için birçok edebiyat yapılmaktadır. Fakat biz 
orman bölgesinde son derece mahrumiyet çeken 
köylü ile, orman idaresinin veya Devletin de
vamlı çatışma halinde olmasından büyük üzüntü 
duymaktayız. Köy kalkınmasında bu bölge hal
kının feci durumunu öncelikle ele alınmasını ve 
kalkınma programlarının buna göre düzenlenme
sini temenni ediyoruz. 

Netice olarak şunu arz etmek isteriz ki, halen 
köylümüzün refahı ve saadeti için ileri atılmış 
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ciddî bir adım yoktur. Anayasanın öngördüğü 
sosyal adalet ilkesi köylerde ciddî uygulama sa
hası bulamamıştır. Demokratik düzenin sağlan
ması, demokratik usullerle köylüye Anayasanın 
tanıdığı hakların verilmesiyle ve hizmetlerin bu 
istikamete çevrilmesiyle kabil olur. Okulsuz köy
lerin biran evvel okula kavuşturulmasını, yalnız 
köy kalkınması için değil, topyekun memleket 
kalkınması için lüzumlu ve zaruri görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çilesiz, bir dakikanız kal
dı. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA KE
MAL ÇİLESİZ (Devamla) — Köylünün sırtın
dan tefecilik denilen müthiş afatın biran evvel 
kaldırılmasını, sosyal adaletin köyde temini için 
sağlık işleri, yol ve içme suyu problemlerinin 
biran evvel çözülmesini ve köylünün mahsulünü 
değer fiyatla satabilecek teşkilâta kavuşturul
masını, toprak reformunun gerçekleştirilmesini, 
Hükümetin halka ve köylüye daha çok yardım 
etmesini ve mülkiyet çatışmalarının önlenmesi
ni sağlıyacak tedbirlerin biran evvel getirilmesi-, 
ni istiyoruz ve bu kabîl teşebbüsleri destekleme
ye 0. H. P. Grupu olarak hazırız. 

Köy İşleri Bakanlığı bütçesinin memleketimi
ze ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, feragatla çalışmalarına inandığımız Bakan
lık mensuplarına C. H. P. Grupu adına başarı
lar diler, hepinizi saygı ile selâmlarım. Hürmet
lerimle. (Ortadan, alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesi üzerinde yeteri 

kadar sözcü konuşmuştur, müzakerenin kifaye
tini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Remzi Şenel 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Köy İşleri Bakanlığı 1968 yılı Bütçesi 
üzerindeki görüşmeler bitmiştir efendim. 

Açık oy sonuçlarını arz ediyorum : Ankara 
Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı için 
239 üye oy kullanmış, sonuçta 182 kabul, 56 ret, 
1 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısı için 236 oy kullanılmış, sonuçta 178 ka
bul, 57 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Tasarı ka
nunlaşmıştır. 

İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı için 231 oy kullanılmış, sonuçta 179 ka
bul, 50 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı için 230 oy kullanılmış, sonuç
ta 185 kabul, 44 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanu

nu tasarısı için 210 oy kullanılmış, sonuçta 163 
kabul, 46 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. 

Gerekli çoğunluk elde edilemediği için bu 
açık oylama tekrarlanacaktır. 

Saat 21,00 de tekrar toplanmak üzere birle
şime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,48 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Fuat Avcı (Denizli), tsmet Kapısız (Konya) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

C — ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

7. — Devlet- Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere-

• leri (Millet Meclisi 1/431; Cumhuriyet Senatosu 
1/863) (Millet Meclisi S. Sayısı: 643) (Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 1050) (1) 

8. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/442; Cumhuriyet Senatosu 1/864) 
(Millet Meclisi S. Sayısı: 650; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1060) (2) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı bütçesinin tümü üzerinde görüşülecek
tir. Bu konuda konuşacak olan sayın hatipler 
aynı zamanda Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
ve Petrol Dairesi Başkanlığı ile ilgili görüşleri
ni de söyliyeceklerdir. 

Söz sırası O. H. P. Millet Meclisi Grupu adı
na Sayın Hüdai Oral'ındır. Buyurun Sayın Oral. 

0. H. P. GRUPU ADINA HÜDAl ORAL 
(Denizli) — Sayın Başkan, saym milletvekil
leri: 0. H. P. Meclis Grupu adına Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerinde gö
rüşlerimizi arz edeceğim. Zamanın kısıtlanması 
nedeniyle önemli gördüğümüz anakonulara de
ğinmekle yetineceğiz. 

(1) 643 S. Sayılı basmayazı bu tutanağın ve 
1050 S. Sayılı basmayazı da Cumhuriyet Sena
tosu 29 ncu Birleşim tutanağının sonundadır. 

(2) 650 S. Sayılı basmayazı bu tutanağın ve 
1060 S. Sayılı basmayazı da Cumhuriyet Sena
tosunun 32 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

^Bilindiği üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı 25 . 12 . 1963 tarihinde kurulmuş
tur. Teşkilât Kanunu 31 . 5 . 1965 tarihinde 
Meclise sevk edilmiştir. Her iki tarih 3 ncü inö
nü Hükümetini gösterir. 

Çok kısa bir zamanda kurulan ve anaörgütü 
tesbit edilen Bakanlığın Teşkilât Kanununun 
bir yıl içinde Meclislerden çıkarılamamasını ten-
kid eden Adalet Partisinin üç yıldan beri ka
nunu çıkarmayışmı haklı gösterecek bir sebep 
ileri sürebileceğini zannetmiyoruz. 

Saym Enerji Bakanının Senatoda yaptığı ko
nuşmada bir yıl içinde Teşkilât Kanununun 
-Meclise sevk edilmediği yolundaki beyanı ger
çek dışıdır, kanun sevk edilmiş ve komisyonlar
da da müzakeresine başlanmıştır. 3 yıldan beri 
kanunu çıkaramıyan iktidar da A. P. iktidarı
dır. Sayın Bakanın bu bilgilere sahibolarak ko
nuşmasında fayda mülâhaza ediyoruz. 

Bakanlık ve ilgili kurumlar hakkında ayrı 
ayrı görüşlerimizi kısa zaman içinde ifade ede
bilmenin güçlüğü karşısında anakonulara-değin
mekle yetineceğiz. 

Fonksiyonel çalışma sistemi içinde bulunma
sı gereken Bakanlığın; icra " birimleriyle olan 
münasebetlerinde klâsik âmme idaresi anlayışı 
dışında modern esas ve usullere değer vermesi 
ve kaynaklarımızın millî menfaatlerimize uygun 
olarak aranıp işletilebilmesi için millî politika
nın izlenmesine imkân verecek yeni mevzuat 
hükümleriyle teçhizi gerekmektedir. 

Halen yürürlükte bulunan tabiî servet ve 
kaynaklarımızla ilgili kanun hükümlerinin Ana
yasamızda derpiş olunan esaslar ve yurt çıkar
larımız yönünden yeterli olmadığı bugüne kadar 
yapılan uygulamalar sonucu anlaşılmıştır. 

1954 yılında kabul edilen 6224 sayılı Yabancı 
Sermayeyi Teşvik Kanunu, Maden Kanunu, Pet
rol Kanununun kaynaklarımız üzerinde yaban
cılara sağladığı geniş imkânlar Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının ve bağlı millî kuruluş-
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lann görev ve fonksiyonlarını yurt yararlarına 
uygun olarak yapabilmelerini kısıtlamakta, ek
seri ahvalde tamamen ortadan kaldırmaktadır. 

Ancak şu hususu da ayrıca ifade edelim ki, 
iktidar partilerinin siyasi tercihleri bu hüküm
lerin uygulanmasında bir ağırlık taşımaktadır. 
Bu itibarla Enerji Bakanlığının ve bağlı kuru
luşların davranışlarında yurt yararına aykırı 
siyasi tercihlerin etkisinde kalmamaları için te
mel kanun hükümleriyle güçlendirilmeleri bir 
zorunluluk haline gelmiştir. Bu da tabiî servet 
ve kaynaklarımıza uygulanacak rejimin Anaya
sanın 130 ncu maddesine uygun olarak değişti
rilmesine, millî menfaatlere uygun bir düzene 
sokulmasına bağlıdır. 

Bakanlıkla ilgili bâzı konulara değinmekte 
fayda görüyoruz. 

1. 14 . 5 . 1963 tarihinde İnönü Hükümeti 
zamanında Meclise sevk edilen Türkiye Elektrik 
Kurumu kanunu tasarısı bugüne kadar çıkarıla
mamıştır. 

2. 1964 yılında hazırlanan, Umumi suları 
kamu hukuku açısından değerlendiren su hak
larına dair kanun tasarısı hazırlanmıştı, bugüne 
kadar da çıkarılamamıştır. 

Petrol Ofisi Anonim Ortaklığı adı altında 
dağıtım ve satış organı kurulması hakkındaki 
24 . 8 . 1963 tarihinde Meclise sevk edilen ka
nun tasarısı bugüne kadar çıkarılamamıştır. Bu 
kanun tasarısı ile ilgili olarak bir hususu Sayın 
Bakanın açıklamasında fayda görüyoruz; 

Bu kanunun 2 nci maddesinde yeralan «Ge
nel, katma ve özel bütçeli daireler, belediyeler, 
İktisadi Devlet Teşekkülleri ile bunların ser
mayesinin en az yarısından fazlasına sahip bu
lundukları kuruluşların petrol ürünleri ihti
yaçlarını ortaklıktan alacaklarına» dair hüküm 
bu defa öğrendiğimize göre A. P. Hükümeti 
tarafmdandan hazırlnan Petrol Holding Anonim 
Ortaklığı adlı kanun tasarısında mevcut değil
dir. Bu niçin mevcut değildir? Kamu kuruluş
larının Petrol Ofis A. O. dan akar yakıt ihti
yaçlarını sağlamalarını mecbur kılan hükmün 
burada yer alıp almıyacağının Sayın Bakan ta
rafından açıklanması millî menfaatler açısından 
değer taşımaktadır. 

D. S. 1. ile ilgili bir iki noktaya da temas 
etmek istiyoruz. 

D. S. t. nde 1967 yılma nazaran 397 milyon 
liralık vâki artışı ilk nazarda memnuniyetle kar

şılamamak mümkün değildir. Ancak raportör
lerin de belirttiği gibr, yıl içinde 200 milyon 
lira gibi istimlâk bedellerinin karşılanması za
rureti ile bütçede yapılacak kısıntı beklenilen 
olumlu sonucu engelliyecektir. 

Memleketimizin hidro - elektrik enerjisi po
tansiyelinin yüksekliğine rağmen enerji sek
töründe 1967 yılına nazaran 31 milyon, lira azal
mayı izah etmek mümkün değildir, özellikle 
1969 yılında enerji üretimi bakımından kaçınıl
maz görünen sıkışıklık konunun Önemini artır
maktadır. 

Hükümetin endüstrimizi, bol doğal kaynak
larımız olan hidrolik ve kömüre dayanan termik 
santrallerden üretilecek enerji 'yerine ithal malı 
petrol ve tabiî gaz gibi dış kaynaklara bağlama 
teşebbüsünü memleketimiz için zararlı bir dav
ranış olarak niteliyoruz. 

A. P. İktidarının kendisinden evvel C. H. P. 
İktidarları devrinde Birinci Beş Yıllık Plâna ve 
yıllık programlara alınmış, etüt, plânlama, proje 
ve ihaleleri yapılmış, inşaatına başlanmış tesis-
sislere, mükerrer ve masraflı temel atma ve iş
letmeye açma törenleri yapması, halkı yanıltma 
ve kıt kaynaklarımızı boş yere israf yönünde 
sarf edilmiş çabalardan, başka bir şey değil
dir. 

Doğu bölgemizin ve topyekûn memleketimi
zin kalkınmasında büyük önem taşıyan Fırat 
Havzası su ve toprak kaynaklarının geliştirilme-

1 siyle ilgili olarak 1961 yılında Diyarbakır ili
mizde DSİ 10 ncu Bölgesinde kurulan Fırat 
Nehir Havzası Plânlama Amirliğinin çalışmala-
riyle ortaya çıkan imkânlann süratle realize 
edilmesi lâzımdır. 1964 yılında plânlaması biti
rilip proje çalışmalarına başlanan bu bölgemize 
İkinci Beş Yıllık Plânda gereken ölçüde önem 
verilmediği görülmektedir. Aynı görüşü 1962 yı-
lnıda çalışmalara başlanan Kızılırmak Havzası 
için de tekrarlamak mümkündür. 

Petrol konusuna geliyorum. 
O. H. P. nin millî petrol sorunu için 1954 yı

lından beri yaptığı mücadelede ne kadar haklı 
olduğu bugün daha iyi anlaşılmış bulunmakta
dır. 

Petrol Kanununun 1954 yılındaki müzakere
lerinde, Cumhuriyet Halk Partisi, «Petrol iş
letmeleri bir memleketin yalnız millî ekonomi
sini değil, siyasi haklarını ve istiklâlini ilgilen
diren bir konudur. O. H. P., petrol kaynakla-
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rınm işletilmesini Devlet sahasına ait işlerden 
sayar. Huzurunuzdaki tasarı ise, petrol kaynak
larımızın değerlendirilmesini hususi teşebbüse 
hasretmekte ve fiilen yabancı şirketlere bırak
maktadır. Bu prensibi ile kanun partimizin 
anagörüşüne aykırıdır» demek suretiyle 1954 
yılındaki müzakerelerde itiraz etmiştir. 

Buna rağmen, kanun çıkarılmış, yürürlüğe 
konulmuş, uygulanmış ve yabancı şirketler 
M. T. A. Enstitüsünün önceden tesbit ettiği 
petrollü sahalarımıza yerleşmişlerdir. 

M. T. A. Enstitüsünün Millet Meclisi Petrol 
Araştırma Komisyonuna verdiği raporda, beya
natta, «bizim petrol bulduğumuz mahalle yer
leşmişlerdir, arşivlerimizden satınalarak istifa
de etmişlerdir ve netice itibariyle kendileri ayrı 
bir sahada petrol bulmamışlardır,» demek su
retiyle bunu serahaten ifade etmişlerdir. 

Şayanı dikkattir ki, 1961 yılma kadar pet
rollü sahalarımıza yerleşip, petrol bulmıyan ve 
istihsal etmiyen yabancı şirketler, C. H. P. İk
tidara geldikten sonra alman tedbirler sonucu 
8 petrollü saha keşfetmişlerdir. 

1967 yılında yabancı şirketlerin ürettikleri 
1 milyon 700 bin ton hampetrol bu sahalardan 
üretilmiştir. 

A. P. üç yıldır iktidarda olduğu halde, eko
nomik değer'taşıyan tek önemli petrol sahası 
keşfedilmemiştir. 

Sayın Enerji Bakanının 1968 de yretileceğini 
söylediği 3 milyon ton yerli hampetrolun bu 
seviyeye gelmesinde A. P. İktidarının işin esa
sına müessir hiçbir emeği yoktur. Zira, A. P. 
İktidarı zamanında yabancı şirketler petrol bul
mamışlardır. ö. H. P. iktidarı devrinde, 1961 -
1965 yılları arasında 12 petrollü saha keşfedilmiş 
iken, A. P. nin iktidarda bulunduğu 3 yıl zar
fında yeni petrollü saha keşfedilmemiştir. Ener
ji Bakanının sanki bu üretim kendi zamanların
da bulunmuş petrol kuyularından istihsal edili-
yormuşcasma yaptığı beyanat basit bir polemik
ten ibarettir. 

iktidarda bulundukları 3 yıl zarfında niçin 
petrol bulunmadığı hususu A. P. Hükümetini 
düşündürmeli, yeni tedbirler almaya sevk etme
lidir. 

1962 yılından sonra yabancı şirketlerin üre
time geçmesiyle, Petrol Kanununun millî men
faatlere aykırı malî ve hukukî hükümler taşı
dığı daha da açık bir şekilde anlaşılmış ve bu 

husus Üçüncü inönü Hükümeti zamanında ha
zırlanan ve kabul edilen Devlet Plânlama Teş
kilâtının A/5 sayılı raporu ile Maliye, Dışiş
leri, Ticaret ve Enerji ve Tabu Kaynaklar Ba
kanlığı temsilcilerinden müteşekkil komisyon 
raporları ile teyidedilmiştir. 

Nitekim Enerji Bakanlığı bütçesinin Sena
toda yapılan 1 . 2 . 1965 tarihli ve 36 ncı Bir
leşiminde 3 ncü inönü Hükümeti adma şahsım 
tarafından yapılan açıklamada Petrol Kanunu
nun millî menfaatlere uygun olarak değiştirile
ceği ifade olunmuştur. Bu değiştirileceği ifade 
olunma tamamen bir- çalışmanın mahsulüdür ve 
bu çalışmaları yapan da çok değerli teknik ele-
manlarımızdır, bu raporları tanzim etmişler, 
millî menfaatlere aykırı hükümleri tesbit ede
rek bakanlığa vermişler, bakanlık da hükümet 
olarak bunu Parlâmentoda ifade etmiştir. 

A. P. sözcülerinin devamlı olarak 3 yılda 
petrol konusunda ne yaptınız sorularına cevap 
verdikten sonra kısaca kendilerine 3 yıl içe-
sisinde siz ne yaptınız sorusunu sormama yük
sek heyetinizin müsaade buyurmasını rica edi
yorum. 

1964 yılında T. P. A. O. nm sermayesi yuka
rıdaki çalışmaların, dışında 150 milyon liradan 
500 milyon liraya çıkarılarak bu müessesemiz 
güçlendirilmiştir ve daima T. P. A. O. nm ya
nında yer almıştır, inönü Hükümetleri, yaban
cı şirketlerin yanında değil. 

Yabancı şirketlerin Petrol Kanunu hüküm
lerine dayanarak yaptıkları itirazlar reddedile
rek, Batman - iskenderun boru hattı belgesi 
17 . 9 . 1964 tarihinde 3 ncü İnönü Hükümeti 
zamanında T. P. A. O. na verilerek, projesi yap
tırılmış ve inşaatma geçilmesi sağlanmıştır, 
ama merasimini A. P. yapmıştır. 

Yeni bir millî rafineri kurulması A/5 sayı
lı D. P. T. raporu ile 1964 yılımda derpiş olun
muştur. 

1957 ve 1959 tarihinde yabancı şirketlerle 
hükümet arasında yapılan afişe fiyatlarla ham
petrol ithali anlaşmasına (Prose - Verba) e ve 
yabancı şirketlerin bu anlaşmaya dayanarak 
yaptıkları itirazlara rağmen 6 . 7 . 1964 tari
hinde 3 ncü inönü Hükümeti zamanında ham 
petrolde indirim yapılarak memlekete büyük 
menfaat sağlanmıştır. 

Bütün devlet kuruluşlarının akar - yakıt ih
tiyaçlarını millî müesseseden sağlamalarını 
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derpiş eden hükümler Parlâmentoya sevkedil-
miştir. 10 . 4 . 1964 tarihinde Bakanlıklar Ara
sı İktisadi İşbirliği Komitesi karariyle, üçüncü 
İnönü Hükümeti zamanında Petrol Kimya sa
nayiinin kurulması, yabancı bir şirketin vâki 
teklifi reddedilerek T. P. A. O. na verilmiştir. 
Yerli ham petrolden elde edilen mahsullerin 
öncelikle değerlendirilip satılması ve hinıaye 
edilmesi İnönü Hükümetleri zamanında olmuş
tur. A. P. iktidarına gelince; şimdi kendisin
den soracağımız sualleri tevcih ediyorum. 

1. Petrol aramaları yavaşlamıştır, yani 
ekonomik değer taşıyan petrollü sahalar keşfi 
yapılmamaktadır.' Bunun sebebi nedir? üç yıl-
danberi petrollü saha keşfetmiyor yabancı şir
ketler ve İstihsali, bizim zamanımızda bulunan 
kuyulardan yapıyorsunuz. Bunun sebebini lüt
fen izah eder misiniz? 

2. — Millî menfaatlere aykırı hükümler ta
şıdığı kesin olarak tesbit edilen Petrol Kanu
nunu tadil edecek bir tasarı sevkedilmemiştir. 
C. H. P. milletvekilleri tarafından yapılan ka
nun teklifi bugüne kadar - iktidarınız zama
nında - üç yıldan beri çıkarılmamaktadır. Bu
nun engellenmesinin sebebi nedir? üç yıldan 
beri A. P. iktidarı yabancı şirketler üzerinde 
gerekli kontrol ve baskıyı kaldırarak, özellik
le arama konusunda yeni petrollü saha keşfet
memelerine yol açan bir müsamaha içindedir. 

Sayın Enerji Bakanının muhtelif yerlerde 
verdiği beyanatlarda; ecneln şirketlerin en son 
buluş ve teknikle çalışmakta olduklarını, yerle
rinin hemen doldurulmasının müşkül bulun
duğunu ve TPAO na öncelik tanınmasının mah
zurlu olduğunu ileri, sürerek, yabancı şirket
ler lehine Türkiye Petrolleri aleyhine bir dav
ranışta bulunması, bu üç yılda da A. P. iktida
rının millî menfaatlerimize aykırı petrol konu
sundaki felsefesinin esasları olmuştur. Bu ko 
nuşmalar Millet Meclisi Petrol Araştırma Ko
misyonu zabıtlarında vardır. 

İki Enerji Bakanı, gerek yazılı beyanatların
da ve gerekse şifahi beyanatlarında, -Petrol 
Komisyonunda zabta geçmiştir - yabaıicı şirket
leri açıkça savunmuşlar ve «teknik güçleri var
dır» demişler ve netice itibariyle Türkiye Pet
rollerine tercih yapılması hususunda «tercih 
yapılmasın» demişlerdir. Pevlet Plânlama Teş
kilâtı Müsteşarı Turgut özal da; bu tercihin 

yapılmaması lâzımgeldiğini, serbest rekabet fi
yatlarının asıl olduğunu Petrol Araştırma Ko
misyonunda ifade etmek suretiyle -zabıtlara 
geçmiştir- yabancı şirketleri savunur bir du
rum takınmışlardır. 

Millet Meclisi Petrol Araştırma Komisyonu
nun bir, iki noktadaki kararma değinmek isti
yorum. ATAŞ ve 1PRAŞ rafinerlerinin tevsii-
nin memleket menfaatlerine aykırı olduğunu 
0. H. P. ileri sürmüş ve bunların tevsiine izin 
verilmemesini istemiştir ve iktidarı uyarmıştır. 

Sayın Enerji Bakanı da her iki tevsiin ya
pılmasına izin vermekten büyük bir zevk duy
duklarını, -tabir kendilerinindir- Senatoda 
ifade etmişlerdir. Büyük bir zevk duyduğunu 
söyliyen Sayın Enerji Bakanının karşısında 
A. P. li çok değerli arkadaşlarımızın iştirak et
tiği ve ittifakla verdikleri Petrol Araştırma Ko
misyonunun ne dediğini şimdi burada kısaca 
ifade edelim. Sayın Doğan Sungun da burada
lar, kendisini işhadediyorum. Konuya açıklık 
verelim. Mesele millî bir mesele olduğu için, : 

bu konularda bütün Parlâmentonun ittifak ede
ceği asgari müştereklerde birleştiklerini ekseri
ya görmekten de memnuniyet duyduğumuzu 
ifade etmek isterim. * 

Millet Meclisi Petrol Araştırma Komisyonu
nun ittifakla verdiği karar şudur ATAŞ Rafine
risi için: «Tevsi müsaadesiyle ATAŞ Rafine
risinin Mobil, BP, Shell'e 70 senelik munzam 
bir menfaatin tanınması normal kanun hüküm
leriyle kabili izah değildir. 3 - 4 senelik ma!h-
dut süreli bir menfaat için 70 senelik munzam 
bir kâr ve muazzam miktarlara baliğ olacak 
transfer tutarlarının hiç karşılıksız kabul edi
lişinin yerinde olmadığı görülmüştür.» şeklin
deki kararına rağmen ve bu karar Millet Mecli-
sindevgörüşülmeden Sayın Enerji Bakanının Se
natoda «ATAŞ ve İPRAŞ m tevsiine karar ver
mekten zevk duyuyoruz» mealinde beyanda bu
lunması ve 5 . 2 . 1968 tarihinde bu karan bil
miş olmasına rağmen İPRAŞ m ikinci tevsiine, 
bir nevi yeni bir petrol rafinerisi kurulmasına 
izin vermesi siyasi ye hukukî sorumluluğu ge
rektiren bir husustur. Niçin aoele etmişlerdir? 
Niçin Parlâmentonun bu husustaki vereceği 
prensip kararına ıttıba etmek gibi büyük bir 
mevzu dururken kendileri bu tevsii 5 . 2 . 1968 
tarihinde derhal verme düşüncesine saplanmış
lardır? Bunu anlamak mümkün değildir. 
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Petrol Araştırma Komisyonu, «Petrol Ka
nunu bugünkü ihtiyaçlarımıza cevap verecek 
durumda değildir. Petrol Kanunu ve ona te
baan Petrol Nizamnamesi millî menfaatlerimizi 
istikametinde süratle gözden geçirilmelidir.» de
mektedir. Böylece aradan çok uzun zaman geç
miş olsa da, 1954 yılında C. H. P. nin Petrol 
Kanununun millî menfaatlere uygun olmadığı 
yolundaki savunmasını bugün A. P. İL arkadaş
larımız da kaMıl etmiş bulunmakta ve böylece 
de millî konuda bir ittifaka varılmış olmakta
dır. 

Boru hattının kurulacak bir şirkete devre
dilmesi konusunda iktidar Sayın Enerji Baka
nı İbrahim Tekin ağzıyla Parlâmentoda, yine 
Millet Meclisi Petrol Araştırma Komisyonunda; 
açıkça bunun özel kişilere devredileceğini ifa
de etmiştir. Şimdi Petrol Araştırma Komisyo
nunun kararını okuyorum. Petrol boru hattı
nın kurulacak bir şirkete devredilmesi ve şirket 
hisselerinin % 49 oranında özel kişilere satılma
sının doğru olmadığı ve Hükümet sözcülerinin 
ve Enerji Bakanının gösterdiği sebeplerin hak
lı bulunmadığı yolundaki C. H. P. uyarmaları 
ve şimdi Petrol Araştırma Komisyonunun rapo
runu okuyorum: «Böyle bir devrin, % 49 ora
nında hisse, senetlerinin özel kişilere satılması
nın isabetli olmıyacağı, bu mânadaki uygulama
dan beklenen faydaları sağlamak şöyle dur
sun, bâzı zararlar doğurabileceği kanaat ve ne
ticesine varılmıştır.» denilmektedir. İşte C. H. P 
nin savunduğu fikirler; «Petrol araştırması 
yapılsın, petrol boru hattı satılmasın» dedik. 
Bugün A. P. li arkadaşlarım da «satılmasın» de 
diler. Kendilerine, komisyondaki arkadaşla
rıma şükran hislerimizi ifade etmek isteriz. Ama 
bu karara ittıba etmek istidadında iseler, Sa
yın Hükümet de «satılmıyacaktır» şeklinde bir 
görüşe sahip ise ve ilk görüşlerinden rücu edi
yorlarsa yine kendilerine millî menfaatlerimizi 
göz önünde tutmak suretiyle memnuniyetimizi 
ifade etmek isterim. 

Bu bozuk petrol düzenini artık herkes an
lamış bulunuyor. Bu bozuk petrol düzeni bu 
şekilde devam edemez arkadaşlarım, mutlaka 
değiştirilmelidir. C. H. P. ortanın solu hareke
tiyle; yabancı şirketlere geniş imkânlar veren 
ve petrol kaynaklarımızın sömürülmesine yol 
açan, yürürlükteki petrol rejimini Anayasamı

zın 130 ncu maddesindeki temel hükme uygun 
olarak değiştirecektir ve değiştirmeye karar
lıdır. Nitekim değiştirilmesi hususunda da, 
bu petrol rejiminin bozukluğu hususunda da 
A. P. li arkşadaşlarımız Petrol Araştırma Ko
misyonunda görüşlerini ifade etmişlerdir. 

Boraks konusuna geliyorum. Son zaman
larda polemiğe mevzu teşk-1 eden boraks ko
nusunu bütün açıklığıyla konuşmakta fayda 

vardır ve bu konuda yine petrolde olduğu gibi 
dünyanın en büyük boraks rezervlerine sahi-
bolmamız itibariyle, bunu Devlet eliyle* işletme 
inancını taşıyab-liyor, bu bölgede ruhsatname 
ve işletme imtiyazı almış -olan ve dünyada te
kel tesis etmiş olan şi&ete bunu vermiyebi-
liyorsak, bu konuda ittifak edeblliyorsak, 
bence millî vazifemizi yapmış oluruz. Bu ko
nunun da bir kısaca açıklamasını yapmaya ça
lışacağım. 

Boraks sorununa millî menfaatlara uygun bir 
çözüm yolu bulunabilmesi için büyük çaba har
cayan C. H. P. nin bu konuda izlenmesi gere
ken millî politikanın anahatları üzerinde gö
rüşlerimizi kısaca arz edeceğim. 
. Dünyada ekonomik değer taşıyan bor 
cevheri yatakları, kalsiyum borat halinde 350 
milyon ton olarak Güney - Amerika'da, sod
yum bprat halinde 90 milyon ton olarak Ba
tı - Amerika'da, Kolemanit ve Boraks hainde 
Balıkesir'de, Kütahya'da ve Eskişehir'in Kırka 
mmtakasında, Türkiye'de bulunmaktadır. 

1965 yılından sonra, tarihe dikkat buyur
mamızı rica edeceğim, 1965 yılından sonra ya
pılan tetkiklerle Eskişeh'r Kırka mmtakasm-
daki, Sodyum borat cevherlerinin 1 milyar ton 
olduğu ve yaklaşık olarak 250 milyar lira 
değer taşıdığı ilgili kuruluşlar ve teknisyen-
lerce ifade edilmiştir. 

Dünya bor minerallerinin üretiminin % 90 
ını, rafinajın % 70 ini ve ticaretinin % 80 
İni, aramadan pazarlamaya kadar bütün ame
liyeleri kontrolü altında bulunduran firma, 
Borax Consolidated Limitet adlı bir îngiüz 
şirketidir. Vaktimin kifayetsizliği sebeb'yle 
süratli olarak okuyorum, özür dilerim. 

BAŞKAN — Sayın Hüdai Oral, 20 dakika 
esasen dolmuş bulunuyor. Daha ne kadar var 
efendim? («Uzatalım» sesleri.) 
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O. H. P. GRUPU ADINA HÜDAÎ ORAL 
(Devamla) — Efendim, iki sayfa kaldı, müsaa
de buyurulursa tamamlıyalım. 

BAŞKAN — Efendim, iki sayfası varmış, 
tahminen 7 - 8 dakikada biter. Yüce Heyetin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Yüce Heyet müsaade 
etm'ştir. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAÎ ORAL 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar politikasının millî istikamette 
inkişafı konusunda görüşlerimizi arz ediyorum. 

Öyle zannediyorum ki, bu konuda Parlâ
mento üyeleri millî hislerinin de kendilerine 
verdiği güç ile bir noktaya gelmiş olabilecek
lerdir. 

1890 yılında Güney - Amer'ka rezervlerini, 
1927 de de Kaliforniya'daki rezervleri işleten ve 
inhisarına alan bu şirket, Türkiye'ye 27 .10 .1950 
tarihinde gelerek Balıkesir ilinde bulunan Bo
rasit madeni imtiyazını, aynı tarihli Bakan
lar Kurulu kararı ile almıştır. Bu sahanın 
evvelce Simith adlı İngiliz uyruklu bir sahsa 
aidolması ve o şahıstan bu şirketin imtiyazı 
devralması, bunun hukukî mahiyetin' değiştir
mez. Bu şirket, bu tarihte Türkiye'ye sokul
muştur ve Balıkesir bölgesindeki Boraks ma
denlerinin imtiyazı verilnrştir. 

Değerli Bakan arkadışıma, Sayın Sezgin 
arkadaşıma sunu söylemek istiyorum: «Bu bir 
devirdir.» imtiyaz şahıstadır, yeni gelen bir şir
kete devredilmiştir, imtiyaz hukuku devredil
miştir. imtiyazı almıştır. Devir muamelesiyle ilk 
imtiyaz muamelesi farklıdır şeklinde bir pole
miğe girmelerine lüzum yok. imtiyaz bu şirkete 
verilmiştir. Nerede? Balıkesir bölgesinde. 

Şimdi, gerek Maliye Bakanı arkadaşımız, ge
rekse Sanayi Bakanı arkadaşımız bu konuda iza-
kat verdikleri için arz ediyorum; İngiliz (Borax 
Consolidated Limited) Şirketine verilen bu im
tiyaz, adı geçen şirket tarafından 1955 yılında 
kurulan Türk Boraks Madencilik Anonim Şir
ketine 1956 yılında devredilmiştir. 1956 yılında 
Türkiye'de % 96 sı bu (İngiliz Borax Consoli
dated Limited) adlı şirketin kurduğu bu Türk 
Boraks Madencilik Anonim Şirketine devredil
miştir. Hangi kanuna göre? Yabancı Sermayeyi 
Teşvik Kanununa göre. Yabancı sermayeyi teş
vik Kanununun aşırı liberal temayülü ve yaban

cı şirketleri Türkiye'ye rahatlıkla davet edici 
hükümler taşıdığını ifade etmiş bulunuyor idim. 
Bu kanunun hükümlerine göre bu şirket buraya 
giriyor ve kuruluyor. Ondan sonra da 1958 .-
1959 yılında Bakanlar Kurulu karariyle serma
yesini büyütüyor. Bu % 96 hissenin % 4 nü de 
şahıslara veriyor. % 4 ünü alan şahısların bir 
kısmı Türk'tür ve bu şirketin temsilcisidir, bir 
kısmı da ingiliz uyrukludur ve burada bu ya
bancı dünyadaki boraks madenlerini tekeline al
mış olan şirket adına Hükümette temsilci olarak 
faaliyette bulunmaktadırlar. Bu faaliyetlerinin 
millî menfaatlere aykırı olduğu hususu zannedi
yorum Sayın Bakan tarafından da, zamanımız
da da tesbit olunmuştur. 

Şimdi konuya geliyorum. Bu böyle devam 
ederken Sayın Bakandan şunu soracağım; Kole-
manit sahasına, boraks sahasına bir Fransız Ugi-
ne Firması ile Amerikan Potash Firmalarına 
14 . 5 . 1966 tarihinde, zamanınızda ve 29.8.1967 
tarihli kararname ile siz izin vermiş bulunu
yorsunuz. Bunun sebebini lütfen açıklar mısı
nız, bu mücadele içerisinde. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, bu şirket bura-
ja. girdikten sonra, fotokopisi ibarz edilen bir 
vesika ile ilgili olarak konuşmama devam edi
yorum ; 

Değemli arkadaşlarım, hak iktisabı demek iki 
noktada olur Maden Kanununa göre. Bir, ruh
satname alırsınız, iki, işletme imtiyazı alırsınız. 
Ruhsatname ile işletme imtiyazı arasındaki mua
meleler, işlemler, «gidiniz, bakınız, yapınız», şek
lindeki, «olur» ların hukukî hiçbir neticesi yok
tur. Hiçbir şey vermez. Tâ ki, şartnameyi yapa
caksınız, mukaveleyi yapacaksınız, Devlet Şû
rasına gönderip onun tasvibini alacaksınız. Son
ra getireceksiniz kendi onayınızla Bakanlar Ku
ruluna götüreceksiniz, «Ben 40 yıllık işletme im
tiyazı veriyorum» diyeceksiniz, Bakanlar Kuru
lu kararı istihsal edeceksiniz. Aksi takdirde hiç
bir hukukî müeyyidesi yoktur. Sayın Sezgin hu
kukçu olduklarına göre bunu çok iyi bilirler. 
Ama niçin bu muameleyi ki, Sayın Mehmet Tur
gut benden sonra iki tarihte, 1965 yılında aynı 
«olur» u, (gidiniz, bakınız, bulunmuş maden ka
rarı), olurunu vermişler. Şimdi bu iki, «olur» u 
bahsetmeden basına çıkıp, Hüdai Oral tarafın
dan, ki biraz sonra arz edeceğim durumu, Kâmil 
Haznedaroğlu'nun gönderdiği, Maden Dairesi-
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nin gönderdiği bir arama ruhsatnamesi benden 
çok evvel D. P. zamanında verilmiş bir ruhsat
nameye istinadederek yapılan bir işlem dolayı-
siyle, «gidiniz» şeklinde bulunmuş maden kara
rını çıkarmakta, imtiyaz olmadığını bildiğiniz 
halde, bunu basın toplantısında, «imtiyazdır» 
diye - şimdi konuşmalarını aynen okuyacağım -
umumi efkâra intikal ettirmekte ne fayda ümi-
dettiniz? Samimî söylüyorum, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı olarak, bu memleketin en 
ağır mesuliyetini yüklenmiş bir insan olarak, 
dahi ciddî bir tutum içinde gerçekleri ifade et
mekte fayda vardır. O zaman Parlâmentomuz 
buna hal çaresi bulmakta daha iyi bir noktada 
olur, boraks konusuyla ilgili bu mücadeleler bu 
şekle girmez, bizi bir oyuna getirmek istiyen ya
bancı şirketlerle mücadeleyi müttefikan yapmak 
imkânları mümkün olabilirdi. Biz bu oyunu, Sa
yın Genel Başkanımızın da ifadesiyle «oyun et
mek istiyorlar, dikkat ediniz» diyerek uyardık 
arkadaşlarım. Basın toplantımıza bakınız. «Yap
mayınız» dedik ve dediğimizin doğru çıktığını 
göreceksiniz. Nitekim bu muamelelerden sonra 
bizim uyarmamıza rağmen 1966 yılında aynı böl
geye beş tane, - sayın Bakanın kendi ifadesinde 
Var - arama ruhsatnamesi verilmiş, demek ki, 
uyarmamızın büyük faydası olmuştur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, konuya geliyo
rum, zannediyorum ki, o nokttada kendileri de 
açıklama yapacaklar, bir noktaya varmış ola
cağız. 

Boraks Consolidated Limited Şirketinin bu 
oyunu, yeni Türk Boraks Madencilik Anonim Şir
ketinin bu oyununa ne zaman muttali olduk, bu
nu anlatacağım. 

Arkadaşlar, 5 . 11 . 1963 tarihinde bir ra
por verildi; inönü Hükümeti zamanında. Bu 
raporu verenler, Tahsin Yalabık, Kenan Onat 
ve Kadri Yersel gibi arkadaşlardır. Bu arka
daşlar diyorlar ki; «Borax Consolidated Limi
ted adlı Şirketin 25 000 000 liraya sermayesi
ni çıkarmak teklifi millî menfaatlere aykırıdır.» 
Bu raporun karar kısmını size aynen okuya
cağım, Sayın Bakan da teyit buyuracaklardır. 
Diyor ki raporda : «Yukarıda belirtilen husus
lar muvacehesinde yabancı sermayenin bor cev
heri istihsal ve ihracı için gelmesine lüzum ol
madığı gibi, bu şekildeki faaliyetlerin ekonomi 
ve yerli teşebbüsler yönünden bir fayda değil, 

zarar husule getireceği... Sonuç : Londra'da 
kâin Borax Consolidated Limited Şirketinin 
Türk Boraks Madencilik Anonim Şirketinin 
sermayesini artırmak suretiyle yapmış olduğu 
yabancı sermaye yatırım talebinin bu sahada 
çalışan yerli teşebbüslerin durumu ve raporu
muzda tafsilâtiyle açıklanan sebep ve hususlar 
muvacehesinde memleket ekonomisi ve tediye 
muvazenesi bakımından mahzurlu mütalâa edil
diğini arz ederiz.» 

Şimdi değerli arkadaşlarım,! sayın arkada
şıma şunu rica ediyorum; böyle bir rapor bi
zim zamanımızda verilmiş, bizim zamanımız
da bu şirketin niyetleri açıklanmış olduğu hal
de niçin «C. H. P. zamanında işletme imtiyazla
rına amade kılınmıştır, bu şirketle mücadele 
etmemiştir.» şeklinde bir beyanatı verebiliyor 
ve konuşmayı yapabiliyorsunuz? Şimdi size, 
zamanında verilen raporu aynen arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, bu Türk Boraks Ma
dencilik Anonim Şirketi hakkında kendi ken
dime ben ikaz olunmadım, beni de ikaz eden
ler; milliyetçi, memleketin madenlerine sahip 
çıkmasını bilen buradaki güzide teknik ele
manlardır. Ben de bilmiyebilirdim, ama beni 
uyarmışlardır, kendileri sahip çıkmışlardır, 
C. H. P. de buna sahip çıkmıştır, öyle ise 
müşterek bir çalışma düzeninin ne olduğunu 
bu noktada anlamamız lâzımgeliyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu rapora ge
liyorum, zamanımda verilen rapora, komis
yon teşkil etmek suretiyle verdirdiğim rapora 
geliyorum. Bu raporu kimler vermiştir, bunu 
arz edeceğim. Bakın rapor ne diyor. 7.1.1965 
tarihinde üçüncü İnönü Hükümeti zamanında 
Enerji Bakanlığına hitaben ve benim tarafım
dan imzalanarak gönderilen rapor, bunun da 
fotokopisini Sayın Bakan çıkıp neşretmiş ol
saydınız niemnuniyet duyardık. Ben sizin za
manınızda yapılacak bu konuda millî menfaat
lere uygun her hareketi takdir etmek için ve 
memnuniyetle karşılamak için partim adına her 
an hazır bulunduğumu ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, 7 . 1 . 1965 tarihin
de Üçüncü İnönü Hükümeti zamanında verilen 
bu raporda aynen durum şudur, raporu ve
renler yine Kenan Onat, Tahsin Yalabık, Su
at Seyhun ve Kadri Yersel'den müteşekkil bir 
heyet. Bu komisyon şu raporu veriyor, yani 
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«Sodyum penta hidrat imal edeceğiz», bu mev-
zuubahsolan «Kırka bölgesi boraksların! çıka
rıp satacağız» şeklindeki tekliflerine karşı; 
«Teklif, Türk millî menfaatleri için çok derin 
bir tereddüt ve endişe havası hâsıl etmektedir. 
Teklife verilecek olumlu bir kararla Türk ev
rim tarihinde yer alacak ölçüde ağır bir hata 
işlenmiş olacaktır. Firmanın teklifi millî 
menfaatler bakımından büyük tehlikelerle dolu
dur. Teklifin kabul edilmesi memleket menfaat
lerine ay kındır.» denmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bu rapor bana gelmiş
tir. 1964 yılında «olur» vermek suretiyle bu ko
nuda, «gidiniz mukavele ve bu boraks madenle-
riyle ilgili çalışmalarınızı yaparak bana netice 
getiriniz» denildiği zaman bu rapor gelir gel
mez, on ay geçmiştir 13 . 2 . 1965 tarihine ka
dar, bu rapor tanzim edilmiştir ve netice itiba
riyle on ayda işletme imtiyazı (bir ayda bile ve
rilebilirdi) verilmemiş, bu şirketin bütün oyun
ları meydana çıkarılmak suretiyle mücadeleye 
geçilmiştir. Sayın Bakan arkadaşımdan bu nok
tanın teslim buyurulmasını rica edeceğim. On 
ay zarfında işletme imtiyazını acaba benden ev
vel gelen selefim niçin vermemiştir diye bir dü
şünme izhar buyursalardı ve bu raporu tetkik 
buyurmuş olsalardı netice anlaşılmış olacaktı. 

Değerli arkadaşlarım, bundan sonra entere
san olan cihet şu; benden «olur» istiyen Maden 
Dairesi Reisi Kâmil Haznedaroğlu bundan sonra 
2 . 1 . 1967 tarihinde Bakanlığa hitaben bir 
yazı yazar, der ki; «boraks madenlerimizi ele 
geçirmek istiyen bu yabancı şirketin niyetini biz 
yaptığımız çalışmalarla, konuşmalarla artık an
ladık. Rica ediyorum bu madenleri vermiyelim, 
Maden Kanununu değiştirelim ve bunun için ça
lışma yapalım» diye 2 . 1 . 1967 tarihinde gi
der teklif eder Sayın İbrahim Deriner'e ve bu
nun üzerine de aradan bir müddet geçer, üç -
dört ay sonra da bu şekilde... Bakınız şimdi şu 
noktaya teksif edeceğim; «olur» alıp da mua
mele yapıp neticeyi öğrenen faziletli bir Maden 
Dairesi Reisi sonra geliyor, «vermiyelim» diye
rek de yazıyı yazabiliyor ve ondan üç - dört ay 
sonra da görevinden Sayın Enerji Bakanı Sez
gin tarafından alınıyor. Burada üç rapor veril
miştir, üç raporu veren sayın teknik elemanlar, 
genel müdürler görevinden alınmıştır, değerli 
arkadaşlarım. Tahsin Yalabık Etibank Genel 

Müdürüdür, görevinden alınmıştır, Kenan Onat 
görevinden alınmıştır, Haznedaroğlu görevinden 
alınmıştır. Sebep ne olursa olsun yalnız bu mil
liyetçi teknik elemanların şu anlayışı dahi zan
nediyorum ki görevlerinden alınmamaları için 
kâfi bir sebeptir. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmam bitiyor, 
Enerji Bakanı Sayın Sezgin'in fotokopisini ver
miş olduğu kısmın hulâsasını yaptım ve netice
yi size arz ettim. 

Şimdi şu noktada kendisine sual tevcih ede
ceğim, lütfederlerse cevap versinler. Şimdi bir 
noktaya geldik; biz bunun yabancılara verilme
sini istemiyoruz. Sayın Bakan da buraya çıkar
lar ; biz bunun yabancılara gerek Balıkesir'deki, 
gerekse Eskişehir'deki boraks madenlerini ruh
satnamesini ve imtiyazını almış olmalarına rağ
men, hangi devirde alırsa alsın, ister Demokrat 
Parti devrinde, ister Adalet Partisi devrinde al
mıştır, almalarına rağmen vermiyeceğiz, Devlet 
eliyle, Etibank eliyle çalıştıracağız, dedikleri za
man kendilerini takdir ederiz. 

AHMET CAN BÎLGlN (Kütahya) — Hangi 
devletteyiz, hukuk devletinde değil miyiz?.. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim, ben soruyorum, bakınız, hukuk 
devletinde miyiz, değil miyiz onun münakaşasını 
ayrıca yaparız. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, lütfen hatibe mü
dahale etmeyin. 

HÜDAÎ ORAL (Devamla) — Ben sualimi so
rayım, cevaplarını lütfetsinler kendileri. 

2. Ben Sayın Bakanın Senatodaki konuş
masından bu neticeyi, - üzülerek arz ediyorum, -
çıkarma imkânı bulamadım. Aynen konuşmasını 
şimdi size okuyacağım, bakınız ne diyor Sayın 
Bakan : «Bor cevherleri üzerinde işletme hakkı 
verilmesi şartlarını gerek hak iktisabetmiş ve 
gerekse edeceklerin bu genel politika istikame
tinde çalışmalarını sağlayıcı şekilde tanzim et
mek ve bu konuda millî yararlara aykırı davra
nışlara müsaade etmemek istikametinde tedbir
ler alınmıştır.» Yani hak iktisabetmiş olanların 
çalışmalarını millî menfaatler istikametinde ted
bir alıp kontrol edeceğiz... Olmaz, değerli arka
daşlarım. Dünyada en büyük rezerve sahibiz, 
Avrupa piyasalarına hâkim olup yılda 1 milyar 
lira net bugün için gelir temin edebiliriz, bu re
zervleri, lütfediniz Maden Kanununu değiştire-
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lim, henüz işletme imtiyazı vermedik, Kırka böl
gesindeki verilmedi, lütfedelim bunu durdura
lım ve yabancı şirkete bunu vermiyelim. 0. H. P. 
nin fikri budur. 

0. H. P. bu konudaki Sayın Bakanın izahatı
nı beklemektedir ve bunun Etibank tarafından 
işletilmesinin sağlanması için tedbirlerin alın
masını, kanuni hükümlerin süratle getirilmesi
nin lâzımgeldiği kanaatini taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, C. H. P. Anayasanın 
130 ncu maddesindeki tabiî servet ve kaynak
ların Devletin hüküm ve tasarrufu altında oldu
ğuna dair temel hükme uygun olarak progra
mında ifade edildiği'gibi stratejik madenlerle 
miktar ve çeşitleri itibariyle tekel niteliğinde 
olan madenlerin münhasıran Devlet elinde bu
lunmasını ve Devlet kuruluşlan ile işletilmesini 
zaruri sayar. Bu bizim programımız, Atatürk'
ten beri gelen programımızdır. Bu itibarla stra
tejik maden olan ve tekel niteliğinde bulunan 
bor minerallarinin münhasıran Devlet elinde 
bulunmasını derpiş edecek mevzuat hükümleri
nin süratle getirilmesi inancındadır. Bu konu 
dolayısiyle konuşmasında Sayın Enerji Bakanı 
ortanın soluna da lâf attıkları için, sataştıkları 
için arz ediyorum, ortarim soluna sataşan Sayın 
Enerji Bakanına ve Adalet Partisi iktidarına 
derhal ifade edelim ki, ortanın solunda bulunan 
C. H. P. maden rejimimizde de Anayasa uygun 
düzen değişikliğini sağlıyacak ve yabancı şirket
lere tabiî servet ve kaynaklarımızı ipotek etmek 
imkânını veren millî menfaatlerimize aykırı mev
zuat hükümlerini değiştirecektir. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
hepinize hürmetlerimi arz ederim değerli arka
daşlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adnıa Sayın Emin 
Erdinç. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başka
nım, Meclisin kararının tatbik edilmesini istiyo
rum. Bütçe çok gecikiyor, sabahlara kadar bu
rada kalmak asaplarımızı bozuyor, istirham 
ediyorum Meclisin kararını yerine getirelim. 

BAŞKAN*— Efendim, ben 20 dakika doldu
ğu zaman hatipleri daima ikaz ediyorum, ancak 
uzatma talebinde bulunan hatip olursa onda da 
Yüce Heyetin tasvibini alıyoruz. Yani bütün ar
kadaşlarımızın yaptığı bu. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş
kanım, uzatmayı iki sayfa için verdik, irticalen 
konuşma için vermedik. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erdinç. 
G. P. GRUPU ADINA MEHMET EMİN ER

DİNÇ (Van) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1968 
malî yılı Bütçesi hakkında Güven Partisi Millet 
Meclisi Grupunun görüşlerini arz etmeye çalı
şacağım. 

Ekonomik kalkınmamızda çok önemli bir yer 
işgal eden bu Bakanlık enerji, su, maden ve pet
rol kaynaklarının araştırılması, planlanması, ge
liştirilmesi ve kontrolü görevlerini üzerine al
mış bulunmaktadır. 

Bakanlık 26 Ocak 1964 tarihinde kurulmuş 
bulunmasına rağmen henüz bir teşkilât kanu
nundan yoksundur. Kanunun biran evvel çık
masını zaruri görmekteyiz, 

Sayın milletvekilleri, 
Bu kısa maruzatımdan sonra, sırasiyle Dev

let Su işleri, petrol ve medenlerimiz üzerinde 
20 dakikalık zamanın imkânı nisbetinde düşün
celerimizi arz etmek istiyorum. 

Devlet su "işleri az gelişmiş bir ülke olan 
Türkiye'mizin kalkınmasında temel meseleleri 
teşkil eden, topraklarımızın sulanması, taşkın
lardan korunması, erozyondan kurtarılması, ba
taklıkların kurutulması, hidroelektrik tesisleri 
inşası, içme ve kullanma suyu temini gibi çok 
yönlü ve çok mühim işleri yapmakla görevli bu
lunmaktadır. 

Bugün Türkiye'mizde nüfusun % 68 köylerde 
yaşamakta kasabalarda oturan nüfusun önemli 
bir kısımda tarımla uğraşmaktadır. Bu gerçek 
göz önüne alındığında gerek millî gücümüzün 
artması ve gerekse tarımla uğraşan ve ekserisi 
dar gelirli olan vatandaşlarımızın refah seviyele
rini yükseltmek için, tabiî kaynaklarımızın en 
önemlilerinden olan toprak ve su kaynaklarımı
zın değerlendirilmesinin ne derecede hayati 
önem taşıdığı anlaşılmaktadır. 

Halen Türkiye ekilebilir toprakların sınırına 
varmıştır. Nadasa bırakılanlar da dâhil 1944 te 
13 milyon hektar olan işlenen arazi, 1965 te 
24 milyon hektara çıkmış; bu arada çayır ve 
mer'alarda da 6,5 milyon hektar civarında bir 
daralma olmuştur. Böylece ekilebilir arazi son 
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sınırına varmış bulunmaktadır. Kaldiki ziraat 
arazimizin 6 milyon hektannda orta, 4 milyon 
hektannda şiddetli, 8 milyon hektannda çok 
şiddetli erezyon bulunmaktadır. Ayrıca 2,5 mil
yon hektara yakın drenaj ve çorak ıslâhına muh
taç arazi vardır. 

B'T buruma göre ziraat arazisini genişletmek 
mümkün olmadığı gibi faydalı da değildir. 
Ancak tek çıkar yol birim başına verimi ar
tırmaktır. Bunun içinde çeşitli faktörler ya
nında Türkiye'mizde sulanabilmesi mümkün 
topraklanmızın fenni bir şekilde sulanması 
gelmektedir. Oysa sulanabilmesi mümkün top
raklanmızın % 70 şi halen sulanamamaktadır 
ve topraklanmızın büyük bir kısmı su taşkın
larına mâruz bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; : 
Sosyal, ekonomik ve sınai kalkınmamızın bel 

kemiği olan elektrik enerjisi bakımından da 
Avrupa memleketlerinin çok gerisinde bulun
maktayız. Halen nüfusumuzun 20 milyona ya
kın büyük bir çoğunluğu gaz ve çıra yakmak
tadır. Komşu ülkelerle yapılacak küçük bir 
mukayese durumu daha açık ortaya koyacak
tır. Türkiye'mizde fert başına düşen enerji tü
ketimi 180 KV tır Yunanistan'ında nüfus başı
na 500 KW, Bulgaristan'da 900 KV, Avrupa'
nın 1960 yılında fert başına ortalama enerji 
tüketimi 1 450 KW, sanayileşmiş ülkelerde ise 
2 000 KW m üstündedir. Bunları arz etmiş ol
maktan maksadım bu mevzularda yapılması 
lâzımgelen çok büyük ve ağır işlerin bulun
duğuna işaret etmiş bulunmajs içindir. 

Yurdumuzun ekonomik kalkınmasında çok 
önemli bir yer işgal edecek olan Keban pro
jesinin öngörülen müddetlerde bitirilmesini te
menni etmekteyiz. Bu meydanda istimlâk için 
Genel Müdürlük bütçesine konmuş bulunan 
119, milyon liralık ödeneğin çok kifayetsiz 
olduğunu belirtmek isteriz. 

DSt Genel Müdürlüğü teknik personel yö
nünden büyük sıkıntı çekmekte olup bu da 
mevcut mevzuat muvacehesinde bu teknik per
sonelin- istikbale ait güvenliğini bugünkü sistem 
içerisinde bulamamasından ileri gelmektedir. 
Bu, son derece haklı bir endişedir. Müktesep 
haklan dahi yoktur. 10 195 sayılı Kararname 
hükümlerine göre çalıştımlmaktadırlar. Bu 
mevzuatın süratle değiştirilerek teknik persone-
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lin tam bir huzur istikrar ve güven içerisinde 
çalıştırılmalarını zaruri görmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri; 

Türkiye'mizde elektrik enerjisinin etüt, 
plân, inşa ve işletme gibi işleri ayrı ayn teşek
küller tarafından yürütülmektedir. Bu yüzden 
memleket ihtiyaçları yönünden bir koordinas
yon sağlanamamaktadır. Bu maksatla kurul
ması düşünülen Türkiye Enerji Kurumu kanun 
tasansmm biran evvel gerçekleşmesini temen
ni etmekteyiz. 

Şimdi Güven Partisi Meclis Grupunun pet
rol dâvasiyle ilgili görüş, tenkid ve temennile
rini arza çalışacağım. Partimiz petrol dâvası
na Anayasanın 130 ncu maddesi ve programı
mızın petrolle ilgili 6 3 - 6 4 - 6 5 - 6 6 ncı madde
lerinde ifadesini bulan millî menfaatler açısan-
4a™. bakar. Anayasa 130 ncu maddesinde aynen 
K Tabiî servetler ve kaynaklan Devletin hü-
kikn. ve tasarrufu altındadır. Bunların aran
ması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Ara-
"na ve işletmenin Devletin özel teşebbüsle bir
likte birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğ
ruya özel teşebbüs eliyle yapılması kanunun 
açık iznine bağlıdır.» şeklindedir. 

Şimdi programımızın petrolle ilgili madde
lerini aynen okuyorum. Madde 63: «Partimiz 
petrol konusunu millî bir dâva sayar. Petrol 
araması çıkarması, tasfiyesi, faaliyetleriyle 
petrol boru hatlannm ve petro kimya sanayii
nin Devlet kesimi içinde yer almaşım amaç bi-
^riz. Yürürlükteki mevzuat gereğince mem
leketimizde petrol arama, çıkarma ve tasfiye 
faaliyetlerinde bulur an va^ancı şirketlere ta
nınmış olan haklar süreleri tamamlanınca Dev
lete geçecek ve yabancılara yeni arama, çıkar
ma ve tasfiye hakları tanınmıyacaktır. Yaban-
T. petrol şirketlerinin daha önce aldıkları ruh
satlara dayanark yapacaklan faaliyette iyi ni
yetin. gerektirdiği tarzda ve süratle çalışmalan-
nın sağlanması zaruretine inanıyoruz, Bu şekil-
A& calışmıyan yabancı şirketlerin ruhsatlan 
hukuk kurallarına uygun olarak geri alınmalı
dır.» 

Madde 64: «Partimiz sermayesi Devlete ait 
millî petrol kuruluşlannın petrol arama çıkar
ma ve tasfiye faaliyetlerini sınırlayıcı kanun 
hükümlerinin kaldınlmasını ister» 
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Madde 66: 
«Partimiz petrol ve petrol ürünleri ihtiyacı

nın sadece millî üretimle karşılanmasını hedef 
bilir. Bu hedefe ulaşıncaya kadar, yerli-petrolü-
müze ve yerli petrol ürünlerimize ithal malı pet
rol ve petrol ürünlerine göre öncelik tanınmalı
dır. Bu amaçla petrol ve petrol ürünleri ithaline 
gereken siimrlamaları koymak Devletin göre
vidir. 

Devletin ve kamu kesiminin petrol ürünü 
ihtiyaçlarının karşılanmasında sermayesi Dev
lete ait petrol millî kuruluşlarına öncelik ta
nınmalıdır.» 

Madde '66: 
«Partimiz petrol konusundaki amaçlarına 

ulaşabilmek için, petrol konusu ile uğraşan millî 
kuruluşların malî ve teknik imkânlarını geliştir
mek kararandadır.» 

Şimdi Anayasanın 130 ncu maddesi ile 
programlımızın okuduğum maddeleri ışığı altan-
da 6326 sayılı Petrol Kanunu ile Petrol Nizam
namesinin millî menfaatlere aykmı bütün hü
kümlerinin biran evvel değiştirilmesi için sa
mimiyetle çaba gösterilmesini istemekteyiz. 

Petrol sanayinin en kârlı bir dala petrol bo
ru hattıdır. 4 - 5 senede kendisini ödiyen bir 
yatırımdır ve petrol sanayinin temelidir. Pet
rol boru hatlarını ellerinde bulunduranlar dai
ma son sözü söylemek hakkına sahibolurlar. 
Bu ve buna benzer sayısız millî menfaatler yö
nünden petrol boru hatlarının Devlet kesimi 
içinde yer almasını zaruri görmekteyiz. Hükü
metin petrol hattı mevzuunda bu anlayışa gel
diğine ait işaretleri memnuniyet verici bir dav
ranış olarak karşılamaktayız. 

Petrol endüstrisinin en kârlı, risksiz, iki, üç 
senede kendini amorte eden rafinaj işlerinde 
kamu sektörü dışında teşebbüse ruhsat veril
mesini son derecede zararlı saymaktayız. Bil
hassa petrol gibi iktisadi, siyasi, askerî ve iç
timai yönlerden büyük ehemmiyet arz eden bir 
mevzuda Devlet yalnız külfetleri yüklenmek 
nimetleri ise dağıtmak durumunda . olmamalı
dır. Yeniden özel teşebbüse rafineri mevzuun
da belge verilmesi veya verilmek istenmesini 
doğru bulmadığımız gibi ATAŞ rafinerisinin 
tevsiine izin verilmiş olmasını da milli menfaat
lerimiz yönünden faydalı bulmamaktayız. 

Hampetrol ithalinde afişe fiyatlar üzerin
den yapılan indirimlerin takibine devam edi
lerek en müsait imkânlar bulunmalıdır. Daha 
önce sağlanmış olan indirimler Mobil'de % 
18 2; B.P. de % 20,5 dir. grupumuz, bu indiri
mi yeterli bulmamaktadır. Çünkü, Libya'dan 
alınan hampetroldeki indirim % 27 ye tekabül 
etmektedir. Sayın genel başkanımızın hampet
roldeki indirimlerinin mahsûllere intikali mev
zuunda yapmış olduğu uyarmayı tekrar hatır
latmak isteriz. 6/6181 sayılı Kararnameye da
yanılarak çıkarılan bir tebliğle akar yakıt is
tikrar fonuna alınacak miktarlar benzinde 
% 18,41; gazda % 16.32; motorinde % 20 ola
rak tesbit edilmişti. Daha sonra 6/7956 sayılı 
bir Kararname ile 6/6181 sayılı Kararname ip
tal. edilmiş ise de, ilk kararnamedeki esaslar 
ikinci kararnamenin 13 ncü maddesinde yer 
almış iken 28 Ekim 1967 tarihinde bir karar
name yayınlanmış, 6/8957 sayılı bu kararname 
yukarıda işaret ettiğimiz oranları, benzin, gaz-
yağlı ve motorin için % 8 olarak tesbit etmiş
tir. Bu suretle yawlan hesaplara göre 100 ton 
hâmrçetrolde elde edilen ürünlerden akar yakıt 
fonuna alınan meblâğ eskiden 2736 lira iken 
bu. defa 1 170 lira civan na düştüğü görülür. 
İkisi arasındaki 1 566 Türk lirası civarındaki 
meblağ yabancı şirketlere hibe edilmiş olmak
tadır. Bu miktar yalnız ATAS rafinerisinin 
1967 üretim rakamlarına göre 27 milyon 500 
bin lira civarında bir fark doyurmaktadır. Ya
ni bu miktar yabancı şirketlere hibe edilmiş 
olur. Bu miktar transfer edildiği zaman 3 mil
yon dolardan fazla tutar. 

Çok önemli gördüğümüz bu konu aydînla-
nmcaya kadar çrup olarak denetleme görevimi
ze devam edeceğiz. 

Petrol bakımından çok zencin rezervlere 
sahibolduğu tahmin edilen üçüncü Sivas ve 
dördüncü Erzurum bölgelerinde Maden Tet
kik Arama Enstitüsü halen jeoloiik istikşaf 
yapmaktadır. Çünkü Petrol Kanununun 121 
nci maddesi MTA Enstitüsüne arama sondajı 
yapma hakkım, tanımamıştır. Bu maddenin de
ğiştirilerek MTA enstitüsünün de arama son
dajı yapmak imkânları sağlanmalıdır ve bu 
kapalı sahaların açılarak Devlet eliyle arama 
ve işletilmesini faydalı bulmaktayız. Bu mak 
satla MTA Entitüsü ve TPAO eleman, malze-
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me, personel ve malı bakımdan takviye edil
mesini lüzumlu görürüz. Mütehassıslarca Tür
kiye'deki petrol rezervlerinin derinlerde ol
duğu ifade edilmektedir. Bu maksatla millî pet
rol kuruluşlarımıza derinlere inebilecek son
daj makinalan temin edilmelidir. Yabancı şir
ketlerin çıkardığı petrolden aldığımız Devlet 
hissesi diğer petrol bulunan memleketlerdeM-
ne nazaran azdır. Bu millî menfaatlerimize uy
gun hale getirilmelidir. 

Gerek ithal hampetrollerini ve gerekse ra
finerilere deniz yoliyle nakledilecek yerli ham-
petrollerimizi kendi tankerlerimizle nakletme-
liyiz yurdumuzun artmakta olan tüketim ihti
yacı nazara alınarak tanker filomuzu artırıp 
döviz tasarrufu sağlamayı faydalı bulmakta
yız. 

Petrol endüstrimizin son halkasını teşkil 
eden petrolün pazarlanması çok mühimdir. Bu 
mevzuda faaliyet gösteren iki millî kuruluşun 
güçlerinin birleşmesi faydalı olacaktır. Bu se
beple Petrol Ofisi TPAO bünyesine alınarak 
böylece petrolün aramadan istihsal ve tüketi
me kadar, tekelden yürütülmesini temenni et
mekteyiz. 

Sözlerime son verirken gerek şahsım ve ge
rekse grupum adına Sayın Başkanı ve Yüce 
Heyetinizi saygı ile selâmlar, Enerji ve Tabiî 
Kavnaklar Bakanlığı bütçesinin memleket ve 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler,, 
Bakanlık mensuplarına başarılar dilerim. 

BAŞKAN — M. P. Grupu Adına Sayın Ha
san Lâtif Sanyüce... Yoklar. 

Y. T. P. Grupü Adına isim bildirilmemiş esa
sen. 

T. I. P. Adına Sayın Âdil Kurtel buyurunuz. 
T. t. P. GRUPU ADINA ÂDİL KURTEL 

(Kars) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi 

üzerinde Türkiye İsçi Partisi Meclis Grupunun 
görüşlerini açıklamağa çalışacağım. 

Sayın milletvekillerini; 1968 malî yılı Büt
çe raporunun incelenmesi ile de anlaşılacağı 
üzere, Maden Teknik ve Arama Enstitüsü Genel 
Direktörlüğü, 1967 yılı programını (dokuz ay
lık uygulama sonucu) % 70 oranında gerçek
leştirmiş bulunmaktadır. 1967 yılının tamamına 
göre bu oranın % 92-96 dolayların da olacağı 
söylenebilir. Şu halde bu kuruluşun, kendisine 

verilmiş yatırım bütçesinin tamamına yakın bir 
kısmını harcamış olduğu görülüyor. Gerçi bu 
paranın en az 10 milyon lirası yeni bina inşaatı
na harcanmıştır. Fakat ne de olsa genel di
rektörlüğün 1967 yılında en az 90 milyon lira 
harcayarak yurdun meden envanterinin çıka-
karılmasına çaba harcadığını söyliyebiliriz. 

Sayın milletvekilleri; işte burada hayati bir 
nokta karşımıza çıkıyor. Bu yoksul halkın öde
diği vergilerle yeraltı servetlerimizin aranması, 
bulunması ve yurdumuzun jeolojik yapısının 

«ortaya çıkarılması için, bu hizmetleri yapacak 
mühendis, teknisyen ve uzmanların yetiştirilme
si için çaba harcıyoruz. Maden Teknik ve Ara
ma Enstitüsü bu alanda çalışıyor, başarı da ka
zanıyor. Ama sonuç ne oluyor? 1935 yılından 
beri türlü güçlüklere göğüs gererek, feragat ve 
fedakârlıkla çalışan bu enstitümüzün uzmanla
rı Türkiye'nin yeraltı servetlerini bulup meyda
na çıkardıktan sonra, bunların en değerlilerini 
vabancılara kaptırmaktayız. İşte P.etrol faciası, 
iste Boraks faciası. Demek ki siyasi iktidarlar 
halktan yana ve halkın hizmetinde olmayınca, 
bütün gayretler ve masraflar, iç ve dış sömürü
cü hesabına harcanmış oluyor. Şu halde önemli 
olan, bir konuda, programın gerçekleştirilip 
gerçekleştirilmemesi değil, fakat bu programın 
halk yararına sonuçlanmasıdır. Harcanan bunca 
emeğin ve masrafın meyvesini uluslararası em
peryalizm ve bir avuç iç sömürücü toplıyacak 
olduktan sonra, yeraltı servetlerimizi olduğu 
qfibi bırakmak, daha akıllıca bir hareket olarak 
görülebilir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de Elektrik Etüt 
İdaresi üzerinde durmak istiyorum. Bu Kuru
mumuz da 1935 yılında kurulmuştur. Nasıl Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsü maden envan
terimizi çıkarmakla yükümlü ise, Elektrik İş
leri Etüt İdaresi ve enerji kaynaklarımızı ve 
enerji potansiyelimizi inceliyecek, öncelik sıra
sına göre enerji kaynaklarımızı kullanmak için 
gerekli'ön projeleri hazırlıyacaktı. 

Bu kurumumuz 1966 yılında programını 
% 90, 1967 yılında ise % 65 oranında gerçekleş
tirmiştir. 1967 yılının tamamı göz önüne alınır
sa bu oranın % 75 olarak gerçekleştiğini söy
liyebiliriz. 

Burada da aynı halktan uzak, halk ve yurt 
çıkarlarına aykırı bir eğilim ve uygulama gör
mekteyiz. 
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Sayın milletvekilleri, Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi bir Fransız müşavir firmasına 1966 yı
lında Seyitömer Termik Santralı ve Seyitömer 
linyitleri Amenajman plânı konusunda bir araş
tırma yaptırmıştır. Bu araştırma ve önprojeler, 
Seyitömer'de kurulacak 300 000 Kilovat gücün
deki bir termik santralın, gerek Seyitömer lin
yitlerinin değerlendirilmesi ve gerekse 1970 -
1971 yılları arasında meydana gelecek olan bü
yük enerji açığımızın karşılanması bakımından 
çok uygun bir yatırım olacağını gösterdiği hal
de, dışarıdan ithal edilen ağır yağ (Fuel - Oil) 
ile çalışan birimlerin eklenerek Ambarlı Sant
ralının genişletilmesi yoluna gidilmiştir. Bura
da da ülke ve halk çıkarları değil, yabancı pet
rol şirketlerinin çıkarları ağır basmıştır. 

Sayın milletvekilleri; bir İsviçre firmasının 
300 megavatlık bir termik santral grupunu Am
barlı Santralına ek olarak kuracağını öğrenmiş 
bulunuyoruz, Hiçbir etüt ve inceleme yapma
dan böyle bir kararın verilmesinin sebebi açık
lanmalıdır. 350 000 000 dolaylara da olan bu 
grup fuel - oil yakacaktır ve bu da ithal malı 
olacaktır. Halbuki, linyite dayalı daha ekonomik 
olan aynı güçteki Seyitömer Santralı bir tarafa 
itilmiş bulunmaktadır. Bu durumda uluslarara
sı petrol kartelinin emrindeki yabancı müşavir 
firmaların tavsiyelerine uyularak kartelin is
teklerinin yerine getirildiği kanaati bizde uyan
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, görüldüğü üzere, iş, 
eninde sonunda siyasi iktidarın tutumuna bağ
lanmaktadır. Devlet kuruluşlarının yatırım 
programlarını gerçekleştirmeleri, kendilerine ve
rilen görevleri yerine getirmeleri, ancak başarı
ların halk yararına değerlendirilmesiyle bir an
lam kazanır. Siyasi.iktidar bilimsel ve teknik 
araştırmaların sonucuna kulak tıkarsa araştır
malar bir çeşit israf halini alabilir. 

Savın milletvekilleri, siyasi iktidarın Etibank 
Genel Müdürlümü karşısındaki tutumu da fark
lı delildir. 1935 yılında kurulmuş bulunan bu 
millî kurumumuz, maden ve elektrik kaynak
larımızın değerlendirilmesi görevini yüklenmiş 
bulunmaktadır. Yatırım projesindeki gerçek
leştirme oranının 1966 yılında % 77. 1967 yılın
da % 73.5- olduğunu görüyoruz. Bunlar, yatı
rımlarda düşük bir gerçekleşmenin meydana 
geldiğini göstermektedir. Gerçekleşme oranının 

düşük olmasında başlıca etken, kredi işlemlerin
deki zorluklardır. 

Etibank bütçesinin konuşulduğu şu sırada, 
özellikle maden dâvamız üzerinde ısrarla dur
mak isteriz. Yabancı sermayeyi teşvik Kanunu, 
Petrol Kanunu gibi dış kapitalizmin, uluslar
arası emperyalizmin Türkiyemize sokulmasına 
vş Türk halkını sömürmesine imkân hazırlıyan 
kanunlara uygun ve aynı görüşle hazırlanmış 
bulunan bir tasarı vardır; Amerikalı Mr. Ely 
tarafından hazırlanmış bulunan Maden Kanunu 
tasarısı. Bu kanun tasarısından son iki yılda 
hiç söz edilmedi. Ancak, biz uyanın bir zama
nın kollandığından şüphe ederiz. Hükümet adir-
na, burada, açıkça bu tasarıdan vazgeçildiği 
söylenmelidir. Aksi halde şüphelerimizde haklı 
sayılacağız. 

Sayın milletvekilleri, bu Maden Kanunu ta
sarısı da Petrol Kanunu gibi. birçok kanitüler 
hükümler taşımakta, Devletin hükümranlık 
haklarına aykırı maddeleri toplamış bulun
maktadır. Bu bakımdan, kanunlaşmasında bü
yük sakmcalaj vardır. Bundan başka, önemli 
bir konu daha var : Boraks madeni. 

Şimdi arkadaşlar, isi ciddî olarak e1 e al
mak gerekiyor. Adalet Partisi sözcüleri Cum
huriyet Haik Partililere; «Bu maden sisin za
manınızda satıldı»), C.H.P. liler de A.P. lilere; 
«hayır sizin zamanınızda satıldı» dive suçlamada 
bulunmakla bu dâva çözümlenemez. Dünva ça
nında önemi olan bir madendir boraks madeni 
Bu maden bizim topraklarımızdan çıkmaktadır. 
Bunu her kim veya hangi iktidar yabancıva 
kap+ırmıssa kaptırmış. Bunu derhal p;evi almak 
ve ulusal çıkarlarımıza uygun bir şekiMe iş
letmek gerekiyor. Bütün madenlerin Devlet 
eliyle - yani Etibank eliyle - çıkartılıp islenmesi 
gerekiyor. Bu yapılmadıkça, petrol gibi ma
denlerimiz de yabancılara peşkeş çekilir ve 
biz sadece; «sen sattın, hayır sen sattın» kav
gasın* dinlemekle vakit geçiririz. Madenleri
mizi ancak Devlet çıkartıp isliyebilir. Bu, 
özel teşebbüsün becerebileceği bir is delil
dir. özel teşebbüs eliyle isletilen madenlerin 
hali meydandadır : işçinin is güvenliği yok
tur; çalışma saatleri ve şartları kanuna aykırı
dır. fhkartılan maden taş - toprak fiyatına 
ihracedilmekte, yani Türkiye'nin maden kaynak
ları israf edilmektedir. Buna en canlı örnek 
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olarak, krom ve civa madenlerinin çıkartılışını 
gösterebiliriz. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumu üzerinde de kısaca durmak isti
yorum. Türkiye'nin taş kömürü, linyit ve turba 
gibi kömür madenlerini aramak ve işletmek gö
revlerini yüklenmiş bulunan bu kurumun ya
tırımlarını gerçekleştirme oranı oldukça dü
şüktür. Alt Komisyon raporuna göre bu oran 
1965 yılında % 75,1, 1966 da % 83,1 ve 1967 de 
tahminen % 78,2 dir. 

Bu kurum yöneticileri tam bir partizanlık 
içindedirler. Yöneticilerin bu partizan tutum 
ve davranışlarının Zonguldak olaylarının mey
dana gelmesinde oynadığı rol malûmdur. Bun
dan başka, son yıllarda özel teşebbüsün kö
mürlerini, maden ocağının kapısından satm
alına görevini de yüklenmiş bulunan bu kurum 
görevini yerine getirememektedir, özel şahıs
larla kurduğu işletmeler, insanı utandıracak 
kadar ilkel ve insan hayatını önemsemiyen gü
venlikten yoksun isletmelerdir. Bundan üç -
dört yıl önce yeni Çeltek linyit ocağındaki pat
lamayı ve yüksek orandaki can kaybını hatırlı-
yalım. iste bu derme çatma işletmelerden birço
ğuna TKİ de katılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de müsaadeleri
nizle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve 
petrol politikamız üzerinde kısaca durmak isti
yorum. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
çeşitli hürlüklere ve bizzat siyasi iktidardan ge
len çelmelere rağmen, kuruluş gerekçesinin 
sağlamlığı ve elemanlarının feragatle çalışma
ları savesinde, başarılı bir kurum niteliği gös
termektedir. Alt Komisyon raporunda görül
düğü fifibi, yatırımların gerçekleşme oranı 
1965 te % 122.1. 1966 da % 137,2, 1967 de de 
tahminen % 87,3 tür. 

Savın milletvekilleri; petrol konusunda ar
tık bilinmiyen bir taraf kalmadığı halde, hâl^ 
yabancı petrol şirketleri olmasa bizim bu isledi 
yapamıyacağımızı iddia edenlere rastlanmakta
dır. Bunlara en susturucu cevabı, bu müK 

petrol kurumumuz vermektedir. Bütün reklâm 
ve aldatmacalara rağmen gerçek odur ki, 196* 
yılı ham petrol üretiminin % 50 sini tek basın" 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gerçekle* 
tirmistir. 1965 ten önceki yıllarda bu oran da
ha da yüksekti. 

Sondajda ise, 1965 te toplam sondajın % 55 i, 
1966 da % 70 i Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı tarafından yapılmıştır. 

% Burada ham petrol ithal fiyatlarına da kısa
ca değinelim. Türkiye'nin, uluslararası kartel
den petrol satmalarak yılda uğradığı zarar, yak
laşık olarak 150 milyon liradır. 

Sayın milletvekilleri; yabancı sermaye olma
dan bizim kendi malî ve teknik imkânlarımızla 
petrol kaynaklarımızı işletemiyeceğimiz yolun
da öne sürülen iddiaların ne ölçüde geçerli ol
duğunu bâzı rakamlar vermek suretiyle biraz 
daha açmak istiyorum. 

Petrol Kanununun kabulünden 1966 yılına 
kadar Türkiye'ye gelen yabancı sermaye topla
mı, 241 791 698 dolardır. Bunun 106 541 090 
doları rafineri şirketlerinin yabancı petrol şir
ketlerinin petrollerini işlemek amaciyle getir
diği sermayedir. Görülüyor ki, arama şirket
lerinin petrol aramak ve işletmek için getirdik
leri sermaye tutarı 135 250 607 dolardır. Bu
nun 27 milyon doları, Türkiye'yi terk eden ara
ma şirketlerine aittir. Bu duruma göre arama ve 
işletme amaciyle 1966 yılı sonuna kadar yurdu
muza gelen yabancı sermaye 110 milyon dolar 
civarındadır. 

Sayın milletvekilleri; bu tarihe kadar TPAO 
nm sermayesi petrol arama ve üretme için 
21 628 745 dolar olmak üzere yekûn olarak 
404 736 993,26 liradır. Görülüyor ki TPAO 
nın sermayesi, yabancı sermayenin, % 30 u ka
dardır. Oysa bu süre içinde : 

a) Tüm yabancı petrol şirketleri 181 kuyu 
açarken, TPAO 250 kuyu açmıştır. 

b) Tüm yabancı petrol şirketleri 342 200 
metre sondaj yaptıkları halde, TPAO 441 433 
metre sondaj yapmıştır. 

c) 1967 yılı sonuna kadar tüm yabancı pet
rol şirketleri, 2 873 000 ton petrol ürettikleri 
halde, TPAO 5 673 000 ton petrol üretmiştir. 

Sayın milletvekilleri; yabancı petrol şirket
leri ve yabancı sermaye olmasa biz kendi tek
lik ve malî gücümüzle kaynaklarımızı değer-
^ndiremeyiz iddiasının ne derece gerçeklerden 
ızak olduğunu bu rakamlar kesin bir şekilde 
ortaya koymaktadır. 

Hükümetçe izlenen petrol politikasını eleş-
irdikten sonra şimdi de Petro - Kimya Anonim 

Şirketi üzerinde kısaca durmak istiyorum. Bu 
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kuruluğun da bir devlet teşebbüsü olarak ger
çekleşmesi, çeşitli güçlüklerin ve çıkarların 
yenilmesiyle mümkün olmuştur. Bu kârlı ya
tırım alanını, yabancı sermaye hesabına kapat
mak için girişilen tertipler millî kuruluşları
mız tarafından önlenmiş ve teşebbüsün bir dev
let işletmesi olarak kurulması sağlanmıştır. Bu 
kuruluşun eleştirilecek tek yanı, konuşandaki 
tecrübesizliğinden çekinerek, bir Amerikan şir
ketini genel müteahhit adiyle tutmuş olmasıdır. 
Bu şirketin yaptığı iş; "bir çeşit komisyonculuk
tan başka birşey değildir. 

Sayın milletvekilleri; Petrol Ofisi üzerinde 
de bir kaç söz söylemek istiyorum. Yıllardan-
beri çalışamaz durumda tutulan bu kuruluşun 
biran önce işler hale getirilmesi gerekir. En 
uygun çözüm yolu bu kuruluşun, Türkiye Pet
rolleri A. O. na bağlı bir dağıtım organı olarak 
örgütlenmesidir. 

Sayın milletvekilleri, şimdi de Petrol Daire
si üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Teknik eleman kadrosu ve imkânları sınır
lı olan bu dairenin, geniş bir uzmanlar kadro
suna sahip, Türkiye'nin petrol kaynaklarına ta
mamen hâkim durumda bulunması şarttır. Bu
nun için bu daire yeni baştan ele alınmalıdır. 

Bu arada, Petrol Kanununun da mutlaka 
kaldırılması gerektiğine bir defa daha değin
mek isteriz. 

Bu arada şunu da üşüntü ile belirtmek iste
riz. Petrol Kanununun, kabulünden bu yana 
bu daire eylemi ile TPAO mn yanında yer ala
cağına «tarafsız kuruluş» hissini vermek için 
çoğu zaman yabancı petrol kumpanyalarının 
yanında yer almıştır. Millet Meclisi Petrol 
Araştırma Komisyonunda bu daire hakkında ya
pılan konuşmalar, verilen somut örnekler ger
çekten üzücüdür. 

Sayın Milletvekilleri; sözlerime son verme
den, önce Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Bu büyük ve önemli Genel Müdürlük Bütşe 
raporundan anlaşıldığına göre, 1963 yılından be
ri doyurucu bir çalışma yapmış, programındaki 
parayı harcamıştır. 

Gene bu rapordan anlaşıldığına göre, Birin
ci Beş Yıllık Plân döneminde, 

332 560 hektar sulama şebekesi yapılmış, 
153 552 hektar taşkından korunmuş, 
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11 963 hektar bataklık arazi kurutulmuş, 
140 000 K\v gücünde hidroelektrik santral

ler kurulmuştur. 
Bunların hepsi önemli işlerdir, bunda emeği 

geçenleri takdirle karşılarız. Ancak, sulanan 
arazi nerededir ve kimlere aittir? Bu bölgedeki 
tarımsal işletmelerin büyüklüğü nedir? Taşkın
dan korunan arazi kaç köyün ya da kaç aile
nindir? Kurutulan bataklıklar kime verilmiş
tir? Bımılardan kimler yararlanmıştır? Bu so-
iularm doğru fiö valsını aldığımız takdirde, bal
lan vergisiyle çalışan Devlet Bu İşleri Genel 
Müdürlüğünün, sonuçta kinlere Iıismst ettiği 
dalıa iyi anlaşılacaktır. 

Çukurova'da, İğdır'da ve Çumra'da, göz 
aîabildiğpe uzayıp giden ve bir avuç toprak 
ağasının sahibi bulunduğu araziyi sulamak ça
re değildir. Ağanın gücüne güç katmak, onun 
sultasını daha güçlü olarak devam ettirmektir, 

Eğer birkaç hatırlı kişinin arazisi taşkın
dan konmuyorsa bundan geniş halk tabakaları
na ne.,. 

Kurutulan bataklıklara, zorlu kişiler el ko
yup onlar ekip biçiyorsa yazık oluyor demek
tir halkın parasına... 

Saym milletvekilleri, toprak reformunu ger
çekleştirme den sulama tesislerini kurmak bu 
reformu daha da zorlaştırmak demektir. Çün
kü Devlet, yarın parasını ödeyip kamulaştıra-
cağı arazinin kendi eliyle ve halkın parasını 
harcayarak değerini yükseltmiş olmaktadır. 

Devlet Su İşlerinin, başka idarelerde de 
görülen başka bir hatalı tutumu da zorla mü-
taahhit yetiştirme hevesidir. Makina ve dona
tımını idare verecek, mütaahhit iş yapıp para 
kaşanacak. En az 400 milyon lira değerinde 
makina parkına sahip bir kuruluşun, yapamı-
yacağı iş yoktur. Nitekim Çubuk îî , Kesikköp-
rü barajları idare tarafından ve başarı ile ya
pılmıştır. 

Devlet inşaatlarının biı- devlet inşaat ofisi 
kurularak devlet eliyle yapılması şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım, yeraltı servetleri
mizi işletmeye başladığımız günden bu yana 
hükümetlerce izlenen politikanın yurt gerçek
lerine ve ulusal çıkarlarımıza uygun olmadığı 
artık anlaşılmıştır. Eski iktidarın bugünkü 
iktidarı, bugünkü iktidarın da eski iktidarı suç
laması memleket yararına bir iş yapılmadığı 
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gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu halde mese
le, yurda zararlı olduğu noktasında herkesin 
ittifak ettiği tutum ve davranışlara son veril
mesidir. 

T. i. P. Meclis Grupu adına Yüce Heyeti
nizi saygı ile selâmlar, bütçenin bakanlık men
suplarına ve memleketimize hayırlı olmasını 
dilerim (T. I. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın İsmet Angı. 

A. P. GRUPU ADINA İSMET ANGI (Es
kişehir) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın Bütçesi üzerinde A. P. Grupunun görüş ve 
temennilerini arz etmek üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. 

Memleket kalkınmasında, Türkiye'nin mua
sır medeniyet seviyesine yükselmesinde enerji
nin yeri ve değeri üzerinde münakaşasız ittifak 
mevcuttur. 

Tarım sektöründe su, teknolojide elektrik, 
sanayide maden, canlı organizmadaki kan, gü
neş, gıda ve su kadar lüzumludur. 

Sahası bu kadar geniş teşkilâtı ve kuruluş
ları ile bu Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının 
hakkında dar ve kısa zamanda görüşlerimizi arz 
etmek mecburiyetindeyiz. Bakanlığın bağlı ku
ruluşlarının her biri bir bütçede görüşülmesi ge-
gereken vüsattedir. 

Bakanlığın görevi ve genel politikasını tes-
bit ettikten sonra kısaca kuruluşlarına temas 
edeceğim. 

Memleketimizin toprak, su, petrol, maden ve 
enerji kaynaklarının uygun bir şekilde artırıl
ması, plânlaması, yetiştirilmesi, işletilmesi, kont
rol ve muhafazası ve bunlarla ilgili kanun, nizam
name, talimatname ve tüzükleri hazırlıyarak 
teklif etmek Bakanlığın esas görevleri arasında
dır. 

Bu geniş ve çok mühim vazifelerin ifasında 
Bakanlığın genel politikası ve hedefleri yok den
mesine rağmen sizlere madde madde arz edece
ğim. Bu hedef ve politika Hükümet programı ile 
tesbit edilmiş ve millete Yüce Meclise arz ile tas
vip görmüştür. 

1. Memleket tarımını tabiî şartlara yüzde 
100 bağlı olmaktan kurtarmak, istikrarlı istih
sal temin etmek için sulama ve taşkından ko
ruma için tesisleri süratle kurmak, tamamlamak 
ve hizmete arz etmektir. 

2. Yeraltı servetimiz madenleri aramak, bul
mak, işletip mamul hale getirmek, ihracım te
min etmek ve madenleri yeraltında âtıl ve fayda
sız bırakmamak, bunu yaparken de millî menfa
atimizin icabı madenlerin çarçur edilmesine, sö
mürülmesine asla meydan vermemek, Hüküme
timizin anapolitikasıdır. 

3. Son zamanlarda daha doğrusu iktidarın 
bize tevdi edildiği günün akabinde sokak poli
tikası haline getirilen yurdun ihtiyacını karşı
layabilecek petrolün iç kaynaklardan temin 
edilmesi, ithale meydan verilmemesi hattâ ihra
cının temin edilmesi Bakanlığın genel politika
sıdır. 

4. Kalkınmada en büyük fonksiyonu olan te
meli ve önemi herkesçe kabul edilen enerjinin 
bol ve ucuz olarak temin edilmesi Bakanlığın 
başlıca hedeflerindendir. İşte Adalet Partisinin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı üzerinde 
plânlı hedefi ve genel politikası bunlardır. 

Bakanlığın kuruluşlarından-biri olan D. S. i. 
1954 yılında 6 200 sayılı Kanunla Katma Büt
çeli ve hükmi şahsiyeti haiz olarak Bayındırlık 
Bakanlığına bağlı Su işleri Müdürlüğü adı ile 
faaliyete geçmiş, 1964 yılında Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına bağlanmıştır. 

Bu Umum Müdürlüğün başlıca vazifeleri taş
kın kontrolü, sulama, kurutma, hidro - elektrik 
enerji istihsali ve akar suların seyrüsefere el
verişli hale getirilmesi için gerekli tesisleri inşa 
etmek ve işletmek, şehir içme suyu ve kanali
zasyon tesisleriyle ilgili olarak hazırlanacak 
projeleri tetkik ve tasdik etmek, fizibilite ça
lışmaları yapmak, bu maksatla istasyonlar kur
mak ve işletmektir. 

Teşkilâtının çalışması ve vazifeleri ihtiyaç
lar nisbetinde çok genişlemiş ve bu nisbette de 
hizmeti artmış olan D. S. i. Teşkilât kanunları
nın yetersiz olduğu günün şartlarına göre çalı
şabilmesini temin için tashih edilmesi zaruri
dir. 

Keza, su kaynaklarının kullanılabilmesi ile 
ilgili ve bugün »ihtilâflar yüzünden tesisler ku
rulmasına mâni olan bu sahadaki mevzuatı dü-
zenliyecek, (su kaynaklarının kullanılması hak
kında) hazırlanmış olan kanun tasarısının der
hal Meclislere şevkiyle acilen çıkarılmasında za
ruret vardır. 

Millî gücümüzün artması ve toplumun daha 
iyi hayat seviyesine ulaşması için tabiî kaynak-
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larımızm en önemlilerinden olan toprak ve su 
kaynaklarımızın geliştirilmesi ve bununla ilgili 
ihtiyaçların karşılanması için gereken bütün fa
aliyetlerin gösterilmesi D. S. i. nin uzun vadeli 
hedefini teşkil etmektedir. Bu hedef ikinci Beş 
Yıllık Plânda ele alınmış olup geliştirilmekte
dir. 

Devlet Su İşleri bu hedeflerine ulaşabilmek 
için 530 civarında baraj inşaasma zaruret gör
müştür. Bu suretle, 330 milyon hektar arazinin 
taşkından korunması 83 bin hektar arazinin ku
rutulması ve 5 milyon hektar arazinin sulana
bilmesi ile 222 santral vasıtasiyle yılda 67 mil
yar Kw. saat enerji üretilmesi mümkün olacak
tır. 

D. S. i. nin geniş faaliyetlerinin rakamlarla 
izahı çok uzun zamana ihtiyaç gösterir. Proje
lerinin gecikmesi sebepleri arasında teknik per
sonel noksanlığı 10 yıldan beri yenisi alınmamış, 
ömrünü dolduran makina ve teçhizatın yetersiz
liği ve 2440 sayılı Kanunun aksaklığı gösterile
bilir. 

D. S. i. nin dev inşaatlarından biri de Ke
ban Barajıdır. Bu inşaatın yapılabilmesi için 
arazi istimlâkine 855 milyon lira ihtiyaç göste
rilmektedir Ayrılan yıllık tahsisatlar kâfi de
ğildir. 

Yeniden başlıyan barajlar devrinin inşaat
ları, plânları ve hedefleri hakkında Sayın Ba
kan Yüce Meclise geniş izahat vereceği cihetle 
D. S. i. Genel Müdürlüğünün Bütçesi ve faali
yetleri hakkında bu kısa mâruzâtımızı bitirir
ken D. S. i. mensuplarının tam bir hizmet anla
yışı ve ahengi içinde daha çok hizmet etmek 
şevki ve huzuru ile hizmet gördüklerini müşa
hede etmenin sevinci içinde bu fedakâr insan
lara teşekkür etmeyi kadirşinaslığın ifadesi ad
dederiz. 

Muhterem milletvekilleri, memleketimizin 
iktisadi hayatında petrol, geniş çapta her ferdin 
ilgisini çekecek derecede yer almış, sokak gös
terileri bildiri furyası ve asfaltlara yazılacak 
derecede günlük politik oyunlara sahne olmuş
tur. 

Petrol üzerinde dedikodu ve iftira balonla
rı uçurulmuş, fakat zamanla tecelli eden ger
çekler karşısında bu balonlar sönmüştür, ikti
darda bulundukları zaman milletin iradesiyle 
devrettikleri ve bu suretle muhalefet saflarında 
yer aldıkları anda, Türkiye'de bir petrol dâva

sını politik gıda haline getirmiş ve bunun üze
rinde çok şeyler söylenmiş ve yazılmıştır. Bir 
fantazi halinde günün modası haline getirilen 
sömürü edebiyatiyle A. P. nin petrolü sattığı, 
yabancı şirketlere peşkeş çektiği iddialarının ta
mamen mesnetsiz, kasde makrûn ve bunu yapan
ların taraftarlarını memnun etmek gibi ince bir 
politikanın oyunu olduğu sübûta ermiştir. 

Millî bir dâva olan petrolün böylesine gün
lük hayatımızda yer alması karşısında, memle
ket meselelerini, ihtiyaçlarını ve gerçeklerini çok 
iyi bilen Hükümetimizin programında lâyık ol
duğu yeri alması tabiîdir. Bâzıları gibi halktan 
yana diye, halkın idaresine tahammül edemiyen-
lerden olmıyan A. P. Hükümeti, elbette halkın 
hükümetidir. 

Uzun tetkikler neticesinde anlaşılacağı üzere 
arama şirketlerinin aldıkları neticeler büyük 
masrafları, ileri tekniği icabettiren güç ve zor 
mesele olduğu gibi petrol aranması, üretilmesi 
çok büyük sermayeye, teçhizata, iyi yetişmiş 
teknik personele ihtiyaç gösterdiğini kabul et
mek durumundayız. 

ihtiyacımız olan petrolün kendi öz kaynak
larımızdan istihsali anapolitikamızdır. Bu su
retle döviz tasarrufu, millî güvenlik bakımın
dan faydaları ehemmiyeti aşikârdır. 

14 senelik bu sahadaki tecrübeler Petrol 
Kanununun tadil edilerek yeniden ele alınma
sını zaruri kılmaktadır. Keza aramalara kapalı 
olan Sivas ve Erzurum bölgelerinin biran önce 
açılmasında büyük faydalar mevcuttur. 

Petrol Dairesinin aramalarda en büyük yü
künü bir millî kuruluş olan TPAO üzerine al
mış bulunmaktadır. Zor ve güç bir iş olan pet
rol aramaları için 1968 yılında 72 milyon lira 
tahsisat ayrılmıştır. 

Bu meblâğ geçen senelere nazaran 2 misli
dir. 

1967 yılı yerli petrol istihsalimiz, artan ham 
petrol ihtiyacımızın yarısını karşılamış bulun
maktadır. Bu TPAO için büyük başarı ve Ba
kanlık için övünülecek neticedir. 

Keza ham petroldeki indirimler Hükümeti
mizin bir başarısıdır. Bunu memnuniyetle kar
şılıyoruz. 

Ham petrolün nakli boru hattının 1967 de 
servis konması istihsalimizi % 30 artırmıştır. 
1968 de bu artış 4 milyon varil tutarında olaca
ğı tahmin edilmektedir. 
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Petrol mamullerimizin deniz ve karadan nak
li işi istihsal artışı karşısında bir problem ola
bileceği cihetle tedbirlerin şimdiden alınmasın
da isabet mevcuttur. 

Nitekim tanker filosunun takviye edilmesini 
isabetli bir tedbir olarak mütalaa etmekteyiz. 

Rafinaj sanayimizin ihtiyacımızı tam olarak 
karşılayacaJk şekilde geliştirilmesi için TPAO ca 
yapılan tzmir rafinerisi inşaası, Ipraş'ın tevsii 
gibi çalışmaların süratle ilerlemesini memnuni
yetle müşahede etmekteyiz. 

Karadeniz'de kurulması takarrür eden 5 nci 
Rafinerimizin bu bölgeye büyük imkânlar sağ-
lıyacağım memnuniyetle kaydederiz. 

Devlet eliyle yapılan petrol faaliyetlerinin 
kurulacak bir Holding içinde bir arada toplan
masını ve bu Holding Kanununun çıkıncaya ka
dar pazarlamanın bu birleştirme ameliyesinin 
idari tedbirlerle yapılmasını temenni ederiz. 

Halkımıza güvenilir ucuz ve kullanışlı bir 
yakıt olarak likit petrol gaz (LPG) nin gelişti
rilmesi yolunda Hükümetimizin son aylarda al
makta olduğu tedbirlerin bu sanayii geliştirme
de büyük önem taşıdığını müşahede etmekte
yiz. 

Odun ve tezek problemini halledeceğine emin 
olduğumuz sıvılaştırılmış petrol gazlarının köy
lerimize kadar yayılmasına büyük ehemmiyet 
atfetmekteyiz. 

Elektrik İşletmeleri Etüt idaresi hakkındaki 
görüşlerimize gelince; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ku
ruluşlarından olan bu idarenin genel direktör
lüğü teşkilât ve görevlerine dair görüşümüzü 
kısaca arz edelim: 

Elektrik işleri Etüt idaresi yurdumuzda mev
cut enerji kaynaklarımızı etüt ederek bunların 
sağlıyacağı imkânları meydana çıkarmak ve 
Türkiye'nin elektriklendirme plânlarını hazırla
mak, plân ve projelerini tanzim etmek elektrik
le ilgili istatistikleri tutmak vazifesini deruhte 
etmiştir. 

Bu ağır ve masraflı görevi yerine getirmek
te bütçesi yeterli değildir. 54 000 000 lira ka
dar yatırımlarına bu sene para ayırmıştır. He
defe ulaşmakta en büyük mâni bütçe darlığıdır. 
Bu idarenin elinde devamedegelen faaliyetleri, 
Fırat, Kızılırmak, Yeşilırmak, Seyhan, Ceyhan, 
Sakarya, Dicle havzaları Batı - Akdeniz, Doğu -

Karadeniz, Orta - Karadeniz bölgeleri etütleri 
Keban ve Gökçekaya santralleri projesi, genel 
plânlama isttatistik, enerji pazarlaması ve di
ğer etüt ve plânlar teşkil etmektedir. 

Bu idarenin görevlerinde hedefine ulaşabil
mesini mevzuat ve imkânı kendisine malî ba
kımdan da temin edecek olan Türk Elektrik 
Kurumunun teşkiline dair Kanunun biran evvel 
çıkmasında fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Bu mevzuda mâruzâtımızı bitirirken iki nok
taya da temas etmek isteriz. 

Elektrik sektöründe faaliyet göstermekte 
olan çeşitli kuruluşların bünyelerine göre geniş 
ölçüde fark eden vergi ve resimlerle faizlerin 
gözden geçirilerek günün şartlarına uygun hale 
getirilmesinde, 

Sanayiin gelişmesini sağlamak amacı ile or
ganize sanayi bölgelerinde tamamlanacak sana
yi dallarında özel tarifelerin uygulanması cihe
tine gidilmesinde fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 2804 sayılı Kanunla 
1935 yılında kurulmuş bulunan Maden ve Tetkik 
Arama Enstitüsü Türkiye maden envanterinin 
çıkarılması, madenlerin daha verimli bir şekil
de işletilmesine ilişkin usul ve metodların tetki
ki ve memleketimizin jeolojik yapısının ortaya 
çıkarılması ile ilgili konularda çalışacak Türk 
mühendis, teknisyen, uzman ve işçilerinin yetiş
tirilmesi hizmetlerini yürütmektedir. 

Enstitü Birinci Beş Yıllık Plân döneminde 
çeşitli maden, endüstriyer ham madde ve enerji 
kaynaklarının etüt ve aramalarını kapsıyan 
29 aded proje üzerinde faaliyette bulunduğu 
görülmektedir. 

Bu enstitü vesilesiyle ortaya atılan son gün
lerin yine sömürü edebiyatı, düzen değişikliği 
teranesiyle üzerinde birçok münakaşalar çıkarı
lan boraks madeni bu meclislerde münakaşa edil
miş ve karşılıklı ithamlarda bulunulmuştur. Bu 
mevzuda büyük salâhiyetle izahat vereceğini ve 
sorulan suallere cevap vereceğini zannettiğimiz 
Sayın Bakanın konuşmasına bu durumu bırakı
yor ve mâruzâtımızı bu noktada kesiyoruz. 

Etibank Genel Müdürlüğü 1935 yılında ku
rulmuş ve 1957 yılında bankaoılığı da eklemek 
suretiyle faaliyetine devam etmektedir. Eti-
bankın plânda yer alan yatırımların genel sey
rini rakamlarla ve mukayeseli olarak arz etme
ye vaktin müsaade etmediğini takdir edersiniz. 
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Ancak, Birinci Beş Yıllık Plâna alınmış ve İkin
ci Beş Yıllık Plân döneminde de devam edecek 
büyük projelerde aliminyum tesisleri, Karade
niz bakır kompleksi, Ergani filâtasyon ve izabe 
tesisleri, Ergani Asitsülfrik, Bandırma Asitsül-
frik fabrikaları, Ambarlı Santralı tevsii, Seyit 
Ömer ve Oymapmar santralleri, Keban - Anka
ra, Ankara - Gökçekaya, Gökçekaya - İstanbul, 
Gökçekaya - Kütahya, İzmir hava hatlarına ait 
yatırım faaliyeti normal seyrini takibetmektedir. 
Bunlardan özellikle dış kredi ile sıkı ilgisi bulu
nanlar da kredi işlemlerindeki zorluklardan doğ
ma bâzı gecikmeler mevcuttur. 

Etibank bu geniş vazifesini ifada 572 mil
yon Tl. sı kaynağına sahip bulunmaktadır. Te
şekkülün kendisine verilen görevi yerine getire
bilir bir malî bünyeye sahibolabilmesi için; 

1. Proje kredilerinin dış finansman mües-
seselerince Maliye Bakanlığına ikraz edilen kre
di şartları ile teşekküle intikalinin temin edil
mesi, 

2. Yeniden düzenleme komisyonunca nihai 
şekliyle mazırlanmış bulunan Etibank Kuruluş 
kanun tasarısının biran evvel kanunlaşması ye
rinde olacaktır. 

T. Kömür işletmeleri Kurumu Genel müdür
lüğü de 6774 sayılı Kanunla kurulmuş taş kö
mürü, linyit, turp gibi kömür madenlerini ara
mak ve işletmek, bunlardan kok, briket ve bil
cümle talî maddeler imal ve istihsal etmek, mah
rukat Kanununun verdiği görevleri yapmak gibi 
hizmetlerle yükümlüdür. Birinci Beş Yıllık dö
nemde elinde bulunan 8 projenin uygulama oran
ları % 72 ilâ % 87 arasında değişmektedir. 1968 
yılında 6 projeyi programına almış bulunmakta
dır. Bu projelerin tahakkuku için 205 159 000 
lira tahsisatı mevcuttur. 

Kendisine tevdi edilen görevi lâyikiyle ya
pan bu kurumun nakdi sermayesi bakımından 
halen, muhassas sermayesine ulaşamamış bulun
duğu görülmektedir. Bu durum kurumu sürekli 
bir finansman güçlüğü içinde bulundurmakta
dır. Sermayesinin tamamının biran evvel öden
mesinde zaruret vardır. 

Petro - Kimya; bakanlık kuruluşları arasın
da 1965 yılında 250 milyon lira sermaye ile ku
rulan Petro - Kimya A. Ş. nin kuruluşunda bü
yük isabet vardır. 9 fabrika ile bunlara ait yar
dımcı ve genel tesisleri içine alan yatırımları 
2 safhada gerçekleşecektir. 

Birinci safhaya ait tesisler için anlaşmalar 
imzalanmış ve inşaata geçilerek Türkiye'ye mal
zemeleri gelmeye başlamıştır. Bu yatırımları ta
hakkuk ettirmesi için 1968 yılı yatırım progra
mına 160 milyon lira konmuştur. Şirketin serma
yesi 1968 yılında 500 milyona çıkarılacaktır. 
Sermayenin yarısı ortaklarca ödenmesi temin 
edilecektir. Petro - Kimya tesislerinin muvaffak 
olması için malî bünyesini büyük ölçüde sıkın
tıya sokan Devlet Yatırım Bankası kredi faiz
lerinin % 8 den % 6 ya indirilmesi, Petrol Ka
nunu muaflığı Rıhtım Resmine de teşmil edil
mesi zaruridir. 

1941 yılında 3780 sayılı Millî Korunma Ka
nununa istinaden bir kararname ile kurulan Pet
rol Ofisi hakkında son yıllarda yine birtakım 
münakaşalar yapılmıştır. Ofis, millî savunma ih
tiyaçlarını satmalmak, halkın ihtiyacını temin 
etmek, depolamak ve satmakla görevini ifa et
mek için teşkil edilmiştir. 

Ayrıca bir kararname ile de NATO akar ya
kıt tesisleri ve boru hatlarının işletilmesi de bu 
ofise tevdi edilmiştir. 

Kendisine tevdi edilen bu görevleri ifa eder
ken Petrol Ofisi birinci beş yıl içerisinde ya
tırımları sırasiyle % 90,5 - % 90,4 civarında ta
hakkuk ettirdiği cetvelde gösterilmektedir. Fa
kat petrol satış istasyonlarının diğer şirketler 
de Türk petrollerinin satış istasyonları meya-
nmda rekabet bakımından mukayese edildiğin
de bugünkü duruma göre tatmin edici değildir. 
Bugün Petrol Ofisi yeni bir vazife anlayışı içe
risinde petrol satış istasyonlarının tiplerini, ma
liyetlerini fizibilite hesaplariyle tesbit ederek 
standart inşaat sistemini kurmak için hazırlık
larını yapmış ve faaliyete geçmiştir. Bundan 
böyle projesiz ve rastgele malzeme kullanmak 
suretiyle çok kabarık bedele malolan satış istas
yonu inşaatı yapılmasına bu alınan tedbirlerle 
mâni olunmaktadır, ikinci Beş Yıllık Plânda 
1 000 civarında satış istasyonu yapmanın hazır
lığını memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

Petrol Ofisi nominal sermayesi 2 500 000 li
radır. Ancak bu sermaye nakit olarak Ofise öden
memiş % 6 faizle kredi sağlanmıştır. Bu durum
da Petrol Ofisin faaliyet programına aldığı va
zifenin ehemmiyeti ve bu vazifenin ifası için bu 
nakit sermayenin kendisine ödenmesinde zaruret 
vardır. 
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Millî Korunma Kanununun kaldırılması neti
cesi bir kararname ile faaliyetlerine devam eden 
Ofis Teşkilâtının daha randımanlı ve rahat va
zife görebilmesi için Teşkilât Kanunu biran ön
ce çıkarılmasında zaruret vardır. 

Petrol Ofisin son aylarda faaliyetlerinde bü
yük başarıya ulaşması memnuniyet vericidir. Bu 
başarının elde edilmesinde Ofis idarecilerinde 
tasarrufa riayet, seksiyonlar arasındaki itimat, 
plânlı çalışma ve ahenkli vazife anlayışından ile
ri geldiğini memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 
Ezcümle Petrol Ofisin son Kıbrıs olayları sebebiy
le millî güvenlik ve müdafaa bakımından gereken 
stoku zamanında ve miktarmca depo etmesi tak
dire şayandır. 

Keza 1967 yılı ilk yarısında petrolün ton ba
şına umumi masrafı 97 lira 30 kuruş iken son 
altı ayın nihayetinde bu umumi masraf 81 lira
ya düşürüldüğü fiilen görülmekte, aynı zaman
da 1 . 1 . 1968 tarihinden itibaren de bir ton 
petrolün umumi masrafı 55 liraya indirilerek 
1968 yılı bütçesi bu esas üzerinden tanzim ve 
takdim edilmiştir. Bu masraf miktarı Hüküme
tin petrol şirketlerine tanıdığı ton başına umumi 
masraf karşılığı olan ölçülü miktardır. Bunun 
kısa zamanda bu hale getirilmesinde yeni ida
recilerin elleriaıde sihirli değnek yoktu, fakat 
yeni vazife an-layışı, tasarruf zihniyeti ve işleri
ni plânlı ve takipçi olarak ifa etmelerinden ileri 
gelmektedir. / 

r 
Enerji v̂ i Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı 

kurumların bütçesi üzerinde grupumuzun görüş 
ve temennilerini bu suretle Yüce Meclise arz et-
mış bulunmaktayız. 

Bu vasile ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığımın kendisine bağlı ve ilgili kurumlarının 
bütçesiînin milletimize Bakanlık mensuplarına 
hayıf ı olmasını temenni ederken muvaffak olan 
vata/ıperverane çalışan başta Bakan olmak üze
re, fbütün mensuplarını tebrik eder, Yüce Mec-
lisy şahsım ve grupum adına saygı ile selâmla-
rıfm. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına yapılan birin
cil konuşmalar bitmiştir. 

Grupları adına ikinci defa söz istiyen ar
kadaşların sırası şöyledir: C. H. P. Grupu adı
na Saym Hüdai Oral (C. H. P. sıralarından, 
«Reşit Ülker konuşacak» sesleri) 

Buyurun Sayın Ülker, konuşma süreniz 10 
dakikadır. 

0. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(istanbul) — Muhterem arkadaşlarım; enerji 
ve tabiî kaynaklar, Türkiye'nin kalkınması ba
kımından, Türkiye'ye hız verecek kaynaklar
dır. Tanrı Türk topraklarını bu bakımdan zen
gin kılmıştır. Eğer biz elimizin altındaki bu 
kaynakları, petrollerimizi ve madenlerimizi 
gereği gibi işletebilirsek, Türkiye'de sanayiin 
kurulması kolaylaşacaktır, Türk halkının kal
kınması da kolaylaşacaktır. Son senelerde pet
rol başta olmak üzere, şimdi de birkaç sene
dir Boraks üzerinde durlmaktadır. Büyük bir 
zenginlik kaynağı olduğu anlaşılmıştır. Bakır, 
kömür ve diğer madenler üzerinde durulmak
tadır, fakat bunların en başındaki yeri petrol 
işgal etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar; bu konuların parti
ler üstü millî konular olarak ele alınmasını 
C. H. P. her zaman bu kürsüden ifade etmiş
tir. Son defa petrol konusunda Meclis araştır
ma talebinde bulunurken grupumuz, 0. H. P. i, 
bunu milliyetçilik açısından millî bir dâva ola
rak gördüğümüzü ifade etmişizdir, ve sayın 
iktidar partisi de aynı görüşe katılmıştır. Ger
çekten petrol Araştırma Komisyonu - ki rapo
ru yazılmıştır, önümüzdeki günlerde Yüce 
Mecliste konuşulacaktır - hakikaten petrol dâ
vasına ışık saçacak, aydınlık verecek noktaları 
getirmiştir. 

Şimdi, bu çalışmaların ve halkın da bu ça
lışmalara katılması neticesinde, yani sokağa 
dökülme tâbiri demokrasilerde ileri sürülecek 
bir tâbir değildir, sokak dediğimiz yer kamu 
oyudur, hattâ; benim hatırladığıma göre zanne
derim Adalet Gazetesinde bir köşe vardır, «So
kaktaki Adam» diye, yani vatandaşı ifade et
mek için sokaktaki adam, demokrasinin kökü 
burasıdır ve sandıktan çıkan da sokaktaki 
adamın reyidir, madem ki, sokaktaki adamın 
reyi sandıktan çıkmaktadır, öyleyse sokağa dö
külmek diye bir şey yoktur, sokağı anlatmak 
diye bir şey vardır ve bir mesele sokaktaki 
adam Türk vatandaşına, Türk köyüne girdiği 
nisbette millete mal olmuştur, petrol konusun
da da sokağa dökülmesi o kasdettikleri anlam
da değil, fakat kamu oyu anlamında oyun kay
nağı milletin iradesi anlamından tamamen ye
rinde olmuştur ve hakikaten Parlâmentoyu dâ 
etkilemiştir, petrol dâvasını da etkilemiştir. 
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Petrol Kanununun bir tek noktasına bile do
kunmak mümkün değildir, gibi beyanlardan 
sonra seçim sathı mailinde bütün vatan sathını 
gezen iktidardaki parti, iktidar partisindeki ar
kadaşlarımız görmüşlerdir ki, petrol dâvası 
millî bir dâvadır, A. P. lisi, C. H. P. lisi, par
tilisi ve partisizi petrolün üzerinde meşguldür, 
ondan dolayı da Adana nutkunda Sayın Demi-
rel 10 Ekimden bir hafta evvel, petrol dâvasın
da, Petrol Kanunu millî ihtiyaçlarımıza göre 
değişecektir demiştir ve seçim beyannamelerine 
Petrol Kanununun millî ihtiyaçlara göre de
ğiştirileceğini de koymuşlardır. Demek ki, so
kağa dökülmesi meselenin halka inmesi, halka 
mal olması faydalı olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım; maalesef o günle
ri hatırlıyoruz, biz iktidardan ayırlmadan kı
sa bir süre önce uzun bir çalışmadan sonra ha
zırlanmış bir kanunu Meclise sunduk. Bize söy
lenen şu oldu; üç buçuk senedir bu kanunu ni
ye çıkarmadınız? Arkadaşlar; 1961 in şartları
nı düşününüz; siyasi hâdiseleri düşününüz, her 
gün bir ihtilâl tehdidi, her gün bir hâdise, Top
lantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu mev
cut değil, işçiler, vatandaşlar buraya 
geliyorlar, eski kanunu tatbik edemi
yorsunuz, Anayasa Mahkemesi kurulacak, 
Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 
gelecek, Sendikalar Kanunu gelecek, şu gele
cek, bu gelecek... Bütün bunların içerisinde 
petrol politikası ayrı, Petrol Kanunu ayrı, pet
rol politikamızı tam tatbik ettik; Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının sermayesini 150 
milyondan 500 milyona çıkardık. 1954 senesin
de 150 milyon lira sermaye ile kurulmuştur, 
biz artırıncaya kadar 150 milyondu sermaye
si, kanun müsait olmasına rağmen 500 milyon 
liraya çıkardık. 1954 te çıkan Petrol Kanununun 
2 nci maddesi münhasıran özel teşebbüs eliyle, 
yatırımlariyle yapacağını emretmiş olmasına 
rağmen, bunu 500 milyona çıkardık. Pet-
ro - kimya tesisinin esasları hazırlandı. Pi-
pe-line'nin esasları hazırlandı, fiyat indirimle
rine girişildi ve daha birçok şey yapıldı. Şim
di burada haklı olarak bizim de bir sual sor
mamız gerekiyor; 12 Şubatta üç sene oldu, üç 
seneyi de geçti, üç senedir Petrol Kanunu ne
den getirilmemiştir. (A. P. sıralarından, «ya
kında gelecek» sesleri) 

Arkadaşlar iki sene evvel, komisyonda Sa
yın Bakan, mehil istediler; bir ay sonra, Nisan 
sonunda Petrol Kanunu gelecek diye. Petrol 
Kanunu üç senedir gelmedi. Şimdi buna karşı 
ienecek ki, 

İSMET ANGI (Eskişehir) — 410 sayfalık 
gensoru önergeleri verildi, merak etme yakında 
gelecek... 

0. H. İ>. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Zabıtlar orada beyefendi; tari
hinden söylerim, bendeniz sordum; «getirmi-
yeceksiniz», dedim. Hem de hatırlıyacaksınız 
tartışmayı; «bir sy sonra da getirmiyeceksiniz, 
bir sene sonra da getirmiyeceksiniz, çünkü si
zin politikanız budur», dedim. Hatırlıyacaksı-
ıız doğru veya yanlış... öyle söylemiştim, şahıs 
olarak. Ama şimdi grup adına konuşuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, demek ki, söz söy
lemek kolay, iş yapmak zormuşf Üç senedir bir 
Petrol Kanunu gelmedi. 

Efendim, şimdi diyecek ki Sayın Bakan, 
buyuracaklar ki, «Bu konuda Petrol Araştır
ma Komisyonu var, biz onun neticesini bekli
yoruz.» Böyle bir kaide yok... Siz kanunu ge
tirirsiniz, komisyonda ihtiyaç hissedilirse, onun 
neticesi beklenir, öyle bir kaide konmamıştır. 
açınız Sayın Demirel'in ve sayını, bakanların il
gili beyanlarını Senatoda, açınız Millet Mecli
sindeki beyanlarını; en kısa zamanda Petrol 
Kanunu getirilecektir. Ama en \kısa zamanın 
içerisinde her halde üç sene dâ(>,hil değildir, 
daha uzun mesafeler dâhildir. Yani, üç sene 
bir Petrol Kanunu getirilmemiştir/; 

BAŞKAN — Sayın Ülker bir dakikanız kal
mıştır. \ 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT VjLKER 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım^ Mar
mara rafinerisine de temas etmek istiyordum, 
kısa olarak ifade edeyim. 

ikinci Beş Yıllık Plân, rafinerilerin ve Vdi
ğer kuruluşların kamu yatırımları ile yapılnla-
smı sarih olarak emrettiği halde, 200 milylbn 
civarında bir rafineri, ki 2 - 3 senede kendisiiıi 
çıkarır, yani aşağı - yukarı 65 - 70 milyon lir 
kâr getirip, Petrol Komisyonu da bunu böyll 
kabul etmiştir, kabul etmeye mecburdur, çün^ 
kü verilen rakamlar böyledir. Yani orada bu
lunan her hangi bir arkadaşın bunu aksini söy
lemesine imkân yoktur, çünkü gelen bütün mü-
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tehasıslar bunu ifade etmişlerdir, resmî ma
kamlar bunu ifade etmişlerdir, Petrol Komis
yonunda öyle söylemiştir, yani oradaki arka
daşlar kendi takdirlerini kullanmışlar da söyle
mişler değildir. Görmüşlerdir, hakikati ifade 
etmişlerdir. Senede 200 milyonluk bir yatırım, 
senede aşağı - yukarı 65 - 70 milyon kâr geti
recek bir yatırım, Beş Yıllık Plânın emrine 
rağmen bugün özel sektöre verilmiştir. Petrol 
Araştırma Komisyonunda varılan neticelere ve 
sayın bakanların beyanlarına rağmen; sayın 
bakanların beyanları muhtelif bakanların Pet
rol • Komisyonundaki beyanları, Petrol Kanu
nunda bir değişiklik yapılması, münhasıran 
özel yatırımlar eliyle değil, kamunun da bu işe 
katılması yolu ile olduğu halde, bu getirilmiş
tir. Ben biraz evvel bir milletvekili sıfatiyle 
Sayın Köy İşleri Bakanına sordum; orman köy
lerinin kalkındırılması için 2 milyondan 4 mil
yona çıkmış ödenek, halbuki Orman Kanunu-
nunun 13 ncü maddesine göre 10 milyon or
man köylüsünün, köyünün kalkınması için her 
yıl 50 milyon lira yatırılması lâzımdır. (A. P. 
sıralarından, «ne alâkası var; sesleri) 4 mil
yon lira yatınlmasıdır. Burada 60 - 70 milyon 
lirayı senede bırakıyoruz, terk ediyoruz, öbür 
tarafta orman köylerine paramız yok, diyo
ruz. 2 milyondan 4 milyona... 

BAŞKAN — Sayın Ülker vaktiniz doldu 
efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, bu 
noktaları açıkça ifade etmekte fayda vardır, 

Vaktinizi aldım, saygılarımı sunarım. (O. 
H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Vefa Tanır?... Yok. 

A. P. Grupu adına Sayın Ahmet Canbil-
gin. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET CAN BİL
GİN (Kütahya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım, bendeniz özellikle boraks mese
lesine grupum adına değineceğim. Yalnız şu 
kadarını peşinen ifade edeyim ki; benden önce 
konuşan sayın sözcü arkadaşımız; Orman Kanu
nundan ve bütçeye orman kalkınması için ko
nan paranın azlığından şikâyet etti. Kendi 
devrelerinde 3 sene müddetle bütçede bu fasla 
birer lira konmuştur. Bugün ise bütçeye 4 mil

yon lira para konmuştur, onu tescil ettirmek 
için peşinen ifade ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz bo
raks meselesi, ilk evvelâ istanbul'da İnönü'nün 
yaptığı bir konuşma ile başlıyor ve özellikle bo
raks meselesine şöyle değiniyor: «Bir başka kay
gımızı söyliyeyim; bugün memleketteki boraks 
cevheri üzerinde yabancı bir oyun planlanmak
tadır. Oyunun hedefi Türkiye'yi bu kaynağın
dan mahrum bırakmaktır. Bunun oyuncuları 
kapı kapı dolaşmaktadırlar...» falan diye devam 
ediyor. 

Muhterem arkadaşlar, boraks meselesinde 
oynanmak istenen oyun, araştırma önergesi 
geldiği zaman geniş olarak grupumuz tarafın
dan izah edilecek ve kimin oyun oynamak iste
diği ve kimin ne oyunlar çevirmek istediği bu
rada vesikaları ile ispat edilecektir. (A. P. sı
ralarından, «Bravo» sesleri) 

Fakat bununla beraber kısaca şunu ifade 
edeyim ki, boraks meselesinde ilk defa Türki
ye 'de sodyum boratın keşfedildiği 11 . 9 . 1963 
tarihinde Maden Dairesine sodyum boratın 
-dikkat buyurun- keşfedildiği Maden Dairesi
ne bildiriliyor. Maden Dairesindeki numara
sı da, varide numarası 33.301 dir. Bundan bir 
ay sonra 7 . 10 . 1963 tarihinde arkadaşlarımızın 
medhü senasını yaptıkları sayın bir meslekda-
şım ve Sayın İnönü'nün de akrabası olan bu 
meslekdaş Başbakanlığa bir mektup yazıyor, bu 
mektubunda; borasit rafinerisinin kurulmasını 
tavsiye ediyor. 

Arkadaşlar burada bunu arz etmekteki mak
sadım, teknik bakımdan şudur; sodyum borat 
keşfedilmiş olan bir memlekette kalsiyum borat
tan, sodyum borat elde etmek için bir rafineri 
tesisi kurulması tamamen abestir. Hiçbir za
man tekniği bilmemektir. Bunun esbabı muci-
besi şu; kalsiyum borat olarak çıkan kolanıanit 
dışarıdan ithal edeceğiniz soda ile kimyevî mua
mele görecek sodyum borat olarak piyasaya arz 
edilecektir. Halbuki memleketimizde tabiî sod
yum borat var, nasıl rekabet edebilir bununla? 

AHMET ŞENER (Trabzon) — inönü hocası 
mıydı? 

BAŞKAN — Sayın Şener, istirham ediyo
rum. Hatibe müdahaleye hakkınız yok, bir. 
İkincisi, oturduğunuz yerden lâf atmıya da hak
kınız yok, istirham ediyorum. 
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A. P. GRUPU ADINA AHMET CAN BİL-
GİN (Devamla) — Ve Türkiye'de sodyum bo
rat keşfedildiği bildirildikten sonra kurulan bu 
fabrika bugün rantabl olarak çalışmamaktadır 
ve maalesef buraya yatırılmış olan 85 milyon 
lira rantabl olarak hiçbir gün bu fabrikayı ça-
lıştıramıyacaktır. 

Diğer bir mevzua geliyorum; bu allerjinin 
sebeplerini kısaca özet olarak, vaktim yok, eğer 
müsaade edilirse dosyamdaki bütün vesikaları 
ile açıklarım. Bu arkadaşımız inönü'ye raporu 
veren ve inönü'nün raporları havalesiyle bu bo
raks madenleri rafinerisinin kurulmasına se-
bebolan arkadaşımız, ingiltere'ye resmî vazife 
ile gittikten sonra, Türk Borakstan kendisine 
ve karısına vazife istemiştir. Bu vazife kendi
sine verilmediği için buraya gelmiş ve bu ra
por, vazife ile gidip İngiltere'deki Boraks Kon
solide Limted'e müracaatının 45 nci günü ve
rilmiştir. Bu rapor, sırf Türk Boraksın % 80 
hissedarı olan-Boraks Konsolide Limitede karşı 
bir allerjinin neticesi olarak verilmiştir. Ve yi
ne Sayın inönü'nün oğlu Ömer inönü ve ailesi 
tarafından akrabaları madencilikle iştigal et
mektedir, Bigadiç'deki sahalarını bu şirkete 
devretmek istemişlerdir, fakat şirket bu saha
ları rantabl görmediği için de almamıştır. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Simav'da
ki kurşun madenlerini de ilâve edersen tarafsız 
olduğunu anlarım. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET CAN BİL
GİN (Devamla) — Hayır, kurşun madenlerine, 
Simav'daki kurşun madenlerine... 

BAŞKAN — Sayın Can Bilgin size sual sor-
mıya haklan yoktur. Bu itibarla da siz cevap 
vermeye mecbur değilsiniz efendim, kendi ko
nuşmanızı yapın. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET CAN BİL
GİN (Devamla) — Muhterem arkadaşlanm, bir 
ailenin fertlerinin veya şirketlerinin menfaatle
rini millî menfaatlere tercihe yöneltecek bir kud
ret, kuvvet A. P. iktidannı yolundan çevire-
miyecektir. Millî menfaatler millet içindir, 
prensibinden hiçbir zaman Adalet Partisi ikti
dannı ayıramıyacaksınız. Kendi ve aile şirket
lerinin menfaatlerini koruması yolunda şer kuv
vetler yerine millete müracaat etmenizi tavsiye 
ederim. 
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Muhterem arkadaşlanm; yabancı sermayeyi, 
bu mevzuatın hukukî durumunu kısaca izah 
edeyim; Türk Boraks veya Kemat Şirketi Tür
kiye'deki Türk kanunlanna göre kumlmuş şir
ketlerdendir. Yabancı sermayeyi teşvik Kanu
nundan istifade edilerek Türkiye'de kurulmuş 
şirketlerdendir. Binaenaleyh mevcut kanunlar 
muvacehesinde gelmişler ve faaliyet göstermek
tedirler. Arama ruhsatı alan hususi veya hük
mî şahısların bulunduğu madenlerde işletme 
hakkı doğar. Bir hukuk devleti bu haklan hiç
bir zaman gasbedemez. Ancak millî servetleri
mizi milletimizin yararına en iyi şekilde değer
lendirmek ve kullanmak da tabiî hakkımızdır. 
Bu da kanunlarla belirtilmiştir. Devlet, millî 
yararlan gerektirdiği takdirde özel şartlarla, 
mesalâ ihraç tonajı, fiyatı dâhilde sanayi tesis
leri kurmayı teşvik gibi yönlerden anlaşma yap-
mıya ve şart koşmıya her zaman yetkilidir. 

Muhterem arkadaşlar, dünyanın medeni 
memleketleri, bilhassa Garp memleketleri hep
si yabancı sermaye ile çalışmaktadır. Müsaade 
buyurursanız size İrlanda'nın dünya gazetele
rine verdiği yabancı sermaye ile ilgili bir ilânı
nı okuyayım. Dünyanın dört bucağından gelen 
şirketler sermayelerini ihraç pazarlannda değer
lendirmek maksadiyle ne diye irlanda'da yeni 
iş sahalan tesis etmişlerdir, bunun sebebini 
aşağıda vereceğimiz 6 mühim hususta aramak 
gerekir: 

1. İrlanda Hükümeti bu yeni firmaları ih
raç kazançları üzerinden alman gelir vergisi ve 
kurumlar kazanç vergisinden 10 sene müddetle 
muaf tutmuştur. Bunu henüz kurulmuş bulu
nan bir şirketin inkişaf edebilmesi için ne paha 
biçilmez bir zemin hazırladığını tasavvur edin. 
Bunlara ilâveten sermaye kazanç vergisi de 
alınmamaktadır. 

2. Bu yeni endüstrilere, kurulacak olan 
fabrika ve fabrika binalan ve makina karşılığı, 
geri alınmamak üzere nakdî yardım yapılmak
tadır. Bu nakdî yardımlar birçok kereler 
25 bin sterline kadar yükselmiş ve hattâ bâzı va
kalarda bu meblâğı da aşmıştır. 

Bu şekilde bu ilân devam ediyor, hattâ... 

BAŞKAN — Sayın Can Bilgin bir dakikanız 
kaldı efendim. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET CAN BİL-
GN (Devamla) — Hattâ kendilerine karşılık-
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BIZ olarak işçi yardımı ve tesis yardımında da 
bulunacak şekilde yardımlar vaadederek yaban
cı sermayeyi teşvik etmektedir. 

Binaenaleyh muhterem arkadaşlar, memle
ketin kalkınmasında ilk evvelâ şunu tesbit et
mek mecburiyetindeyiz; yabancı sermayenin 
karşısında mıyız, değil miyiz? Bunu Sayın 
Hüdai Oral'm veya eski Demokrat Parti dev
rinde de daha önceki devirlerde de gelmiş geç
miş hükümetlerin temadilerinde ve tasarrufla-
rındaki hukukî mevzuatın maalesef burada mü
dafaası mecburiyetine düşüyoruz. Hüdai Oral 
Bey kalkıp da burada verdiği ruhsatların 'hu
kukî mevzuatını izah etmiş olsaydı ve peşinden 
de dememiş olsaydı ki; biz ecnebi şirketlere, ya
ni Türk kanunlarına göre, Yabancı sermayeyi 
teşvik Kanununa göre kurulmuş olan şirketle
re verilmiş olan hakları gasbedelim şeklinde, ya
ni bunları alalım devletleştirelim şeklinde ko
nuşmamış olsaydı, ben bu mevzuun bu kadar 
detayına inmiyecektim. Tekrarlarım saygıla
rımla. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Efendim yeterlik önergeleri 
verilmiştir. 

Sayın Bakan görüşecek misiniz şimdi? 
Buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — (A. P. sıra
larından alkışlar arasında kürsiye geldi) Sayın 
Başkan, Millet Meclisinin muhterem üyeleri, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1968 
yılı bütçesi vesilesiyle muhterem grup sözcüle
rinin mütalâalarına cevaplarımı arz etmek için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Türkiye'nin kalkınması, Türk vatandaşının 
kısa zamanda daha yüksek bir yaşama standar 
dına erişmesi için Hükümetçe yapılan çalışma
larda Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
büyük hizmetler ve büyük mesuliyetler isabet 
etmektedir. 

Türkiyemizin petrol, maden, kömür, su ve 
toprak ile enerji kaynaklarını araştırmak, bul
mak, işletmek suretiyle millî gelire büyük nis-
bette katgıda bulunacak işleri başarmak yo
lunda bakanlığımız büyük hamleler yapmış ve 
daha büyük hamleleri yapmayı plânlamış bu
lunmaktadır. 
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Birinci Beş Yıllık Plân döneminde 65 milyar 
lîra olan yatırım kapasitemiz, İkinci Beş Yıllık 
Plân devresinde 111 buçuk milyar liraya çı
karken bu yatırımların takriben 19 800 0O0 000 
liralık kısmını yapmakla görevlendirilmiş bulu
nan Bakanlığımızın toplam yatırımların % 17,4 
nü, kamu yatırımlarının ise % 31 ni gerçek
leştirmek görevi ile karşı karşıya bulunduğu o 
itibarla Yüce Parlâmentomuzun Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı faaliyetlerine gereken öl
çüde ehemmiyet atfettiğini şükranla arz etmek 
istiyorum. 

Mâruzâtımı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına bağlı ve ilgili kuruluşların faaliyetle
riyle uzun zamandan beri tartışma mevzuu bu
lunan petrol, ve boraks konusuna ve petrol in
dirimleri mevzuu ile sayın grup sözcülerinin 
teksif etmiş bulunduğu suallere tahsis edece
ğim. 

Muhterem milletvekilleri; biz Yüce Parlâ
mentoya, huzurunuza bir Hükümet programı 
takdim etmek suretiyle güven oyu almışız, ic
raatımızda Hükümet programının, ondan evvel 
siyasi parti olarak seçimler sırasında Yüce Mil
letimize takdim etmiş bulunduğumuz seçim be
yannamemizin esasları içinde bir icraata girme 
kararındayız. Ve bu demokratik parlömanter 
nizamın tabiî bir icabıdır. O itibarla kendileri 
ile görüş ayrılığımız bulunan sayın siyasi parti 
sözcülerinin şu konuda böyle hareket edilmeli
dir, bu konuda böyle hareket edilmelidir, zi
ra millî olan konu budur, şeklindeki daha açık 
bir ifade ile bâzı konularda devletleştirmeye 
mütedair mütalâalarına iştirak etmemiz müm
kün değildir. Biz her siyasi parti gibi kendi 
programına, tüzüğüne bağlı olarak, onlara 
uygun olarak faaliyet icra etmek durumunda
yız ve kararındayız. Bu itibarla Sayın O. H. P. 
si ve diğer mütalâa serd eden partilerle elbette 
ki, aramızda derin görüş ayrılıklarımız ve o iti
barla icraat ayrılıklarımız vardır ve olmakta da 
devam edecektir. Eğer aramızda program ba
kımından ve bu programların tatbikatı bakımın
dan fark olmasa o zaman bizim diğer siyasi 
partilerden, O. H. P. den ve mütalâa serd eden 
diğer partilerden hiçbir farkımız kalmaz. Bu 
her siyasi partinin, yalnız bizim için değil, 
diğer öiyasi partiler için de kendilerini ret ve 
inkâr mânasını tazammun eder. 
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Konuya girmeden evvel bâzı kısa açıklama
larda bulunmakta fayda mülâhaza ediyorum. 
Bakanlığımızın bütçesinin görüşülmeye başlan
dığı Bütçe Komisyonu müzakerelerinde ve Cum
huriyet Senatosundaki müzakerelerinde arz et
miş olmama rağmen siyasi parti grup sözcüleri 
Bakanlığımızın teşkilât kanunu hakkında, pet
rol kanunu hakkında, maden kanunu hakkında 
mütalâalarda bulundular. Ya mâruzâtımızı ta-
kibetmemişler veya bir hususu mutlaka dile ge
tirmek bakımından bir tenkidde bulunmak için 
ifade ettikleri cihetle arz ediyorum. 18 .1.1968 
tarihinde teşkilât kanunumuz Yüce Meclislere 
sevk edilmiş, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Komis
yonunda görüşülmüş, havalesi gereğince Bütçe 
ve Plân Komisyonuna sunulmuştur. Maden ka
nunu tasarısı, Petrol kanunu tasarısı bakanlık
ların mütalâalasma takdim olunmuş, Su hakları 
kanun tasarısı bakanlıklara mütalâa için takdim 
edilmek üzeredir. Bu konulara sırası gelince ay
rıca avdet edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri; sayın O. H. P. 
Grup sözcülerinin ve bir diğer siyasi parti tem
silcisinin Anayasamızın 130 ncu maddesi hak
kındaki görüşlerini ve bu görüşleri muvacehe
sinde iktidar grupu ve Hükümetinin görüşlerini 
huzurunuzda vuzuha kavuşturmak bakımından 
eleştirmek istiyorum. Bu konuda aramızda bü
yük bir noktai nazar farkı vardır. Madenlerimi
zin devletleştirilmesinden bahsediyorlar, petrol
lerin Anayasanın 130 ncu maddesine göre dev
letleştirilmesinden bahsediyorlar, bütün maden
lerimizin ve tabiatiyle petrolün Devlet eliyle iş
letilmesinden bahsediyorlar. Anayasamızın 130 
ncu maddesi; «Tabiî servetler ve kaynakları, 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunla
rın aranması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. 
Arama ve işletmenin Devlet özel teşebbüsle bir
leşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel 
teşebbüs eliyle yapılması, kanunun açık iznine 
bağlıdır.» hükmünü ihtiva etmektedir. Demek 
ki, Anayasa vâzıı bu imkânları derpiş etmiş, 
hükmünü tereddütlere mahal vermiyecek şekil
de açık olarak tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Petrol Kanunu 1954 yılında çıkmış; 1 nci 
maddesiyle Türkiye'deki petrol kaynakları Dev
letin yüküm ve tasarrufu altındadır, 2 nci mad
desiyle bu kanunun maksadı, Türkiye Cumhu
riyeti petrol kaynaklannın hususi teşebbüs eliy-

1 le ve yatırımları ile süratle, fasılasız ve verimli 
bir şekilde geliştirilip, kıymetlendirilmesini ve 
bu maksada uygun olduğu nisbette Türkiye dâ
hilinde yabancı menşeli petrolü ve petrol ameli
yatının aynı surette inkişafını sağlamaktır, hük
münü ihtiva etmektedir. Evvelâ Petrol Kanu
nunun okuduğum hükümlerinin Anayasanın 130 
ncu maddesine aykırı olmadığı ve şimdiye kadar 
Petrol Kânununun 2 nci maddesinin Anayasaya 
aykırılığı sebebiyle Anayasa Mahkemesi nezdin-
de bir iptal dâvasına da konu olmadığını arz et
mek istiyorum. Saniyen Türkiye'de mer'i Ana
yasamız gereğince hukuka bağlı bir Devletin 
mevcudolduğunu, bunun bir Anayasa ilkesi ol
duğunu ifade ederek bugün Türkiye'de faaliyet
te bulunan şirketlerin, ecnebi şirketlerin mevcut 
kanunlarımıza, kanunlarımızın tanımış bulundu
ğu haklara ve imkânlara istinaden faaliyette bu
lunduğunu arz etmek isterim. Bir taraftan Ana
yasa nizamını savunacaksınız, diğer taraftan 
Anayasaya ve Anayasaya aykırı olmıyan kanun
larımıza uygun olarak faaliyette bulunan kuru
luşların gayretlerini beğenmemek şöyle dursun, 
sanki Türkiye'nin menfaatlerini yabancılara sa-
tıyormuşçasma bir iktidarı itham etme yoluna 
gideceksiniz ve «siz yabancılardan yanaşınız» 
diyeceksiniz, «Türkiye'nin petrollerini satacak
sınız» diyeceksiniz. Sayın milletvekilleri, bu dü
şüncedeki garabeti, bu düşüncedeki insafsızlığı 
bu şekilde kanun hükümlerini tatbik eden ikti
dara, Türkiye'de çoğunluğun reylerini alarak 
iktidara gelen insanlara bühtanda bulunacaksı
nız. Bu, isabetli çıkar bir yol değildir. 

Dahası var; bugün Sayın C. H. P. Grup Söz-
GÜSÜ, biz iktidarda iken Petrol kanunu tasarısı
nı hazırladık, uğraştık, çalıştık ama Petrol ka
nunu tasarısını Meclislere sevk edemedik, eğer 
yanlış not almadımsa, zira kendisi çok seri ko
nuşuyordu, bilâhara da aynı Petrol kanunu ta
sarısını C. H. P. milletvekilleri seçimlerden son
ra Meclise verdiler, Adalet Partisi engellemek 
suretiyle bunu çıkarttırmıyor, şeklinde bir be
yanda bulundular. Yanlış tesbit etmedimse. 

Birçok konular var; toprak reformu kanunu 
gibi, maden kanunu gibi, petrol kanunu gibi. 
Sayın C. H. P. liler ve grup sözcüleri, biz devri 
iktidarımızda bunlan hazırladık ama, Meclisle
re sevk etmenin imkânını bulamadık gibi, bir 
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BÜLENT ECEVÎT (Zonguldak) — Toprak 
kanunu sevk edildi. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın Genel 
Sekreter işaret buyuruyorlar : «Toprak Kanunu 
sevk edildi» diyorlar. Doğrudur, ben misal ola
rak tadadi şekilde ifade ediyorum. Doğrudur, 
son zamanlarında, son günlerinde sevk ettiler 
hakikaten. Ama, izin versinler bu suretle karşı
lıklı konuşmamıza İçtüzük hükümleri zannedi
yorum imkân vermiyor. O itibarla ben tasrih 
edeyim; toprak kanununu son zamanlarında 
sevk ettiler, ama Petrol Kanununu sevk etmek 
imkânını bulamadılar. Bunu niçin arz ediyorum, 
birçok kanunlarda olduğu gibi. 

Bir vesile ile huzurunuzda arz etmiştim; 1954 
yılında, bugün yine kapitüler hükümler ihtiva 
ettiği ifade olunan ve muhterem selefim Sayın 
Oral tarafından bir vesile ile, biz 1954 ten beri 
Petrol Kanununun kapitüler hükümler ihtiva 
ettiğini iddia ediyoruz, söylüyoruz, demiş bulun
ması sebebiyle huzurunuzda açıkladığım üzere 
yine maziye dönmek ve Sayın Oral'ın ve 

Sayın Genel Başkanlarının bu konuda, Pet
rol Kanunu konusunda iktidarda iken han
gi mütalâaları serd ettiklerini ifade etme
me müsaadelerinizi rica ederim. Politikacı
ların bir kaderi vardır, muhterem millet
vekilleri, hepiniz daha iyi bilirsiniz, ben 
işaret ediyorum; politikacılar mazileri taki-
bederler. Şimdi Sayın selefim Oral 5 Ekim 1964 
tarihinde, zannediyorum kendi beyanatları
dır, Ankara Gazeteciler Cemiyetinde bir basın 
toplantısı tertipliyerek.. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Senatodaki ko
nuşmayı da okuyacak mısınız? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Verirseniz 
okurum, ben de yok o. Maalesef bende olma
dığı için Senatodakini okuyamıyorum ama... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Hemen getire
yim, okuyacaksanız efendim. 

İBRAHİM AYTAÇ (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, müdahale ediyorlar. 

BAŞKAN — Konuşan hatibe müdahale iç
tüzük gereğince yasaktır. 

Efendim, biz vazifemizi yapıyoruz, sakin 
olunuz. Ben ihtar ediyorum, öyle bir yardıma 
ihtiyacımız yok, ihtiyaç olursa onu da istirham 
ederim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Evvelâ 
1964 tarihindeki beyanlarını okuyayım da. 

Bakınız ne diyor Sayın Oral? Diyor ki; 
«Yabancı petrol şirketlerinin faaliyetleri Petrol 
Kanununun hükümlerine göre yürütülmekte, bu
nun değiştirilmesi düşünülmemektedir. Ancak 
şunu belirtmek gerekir ki, Türkiye'de imtiyaz 
rejimi değil, kanuna göre arama, sondaj, üre
tim ve rafinajda Devletçe izin ve müsaade veril
mesine dayanan bir hukuk rejimi yürürlükte
dir.» Anlaşılıyor ki Sayın Oral'ın; Senatodaki 
konuşmamı da okuyunuz, demesinden anlaşılı
yor ki, bir süre sonra 5 Ekim 1964 tarihinde vâki 
bu beyanatmdaki fikirlerini değiştirmiş bulun
maktadır, öyle anlaşılıyor. Bunu kabul etmiyor. 
O mânada anlıyorum, çünkü konuşması yok elim
de. Tahminen konuşuyorum, çünkü metnini 
kendileri de ifade buyurmadılar. Petrol Kanunu 
değiştirilecektir veya Petrol Kanunu kapitüler 
hükümler ihtiva ediyor, diyorsa bu iki beyanı 
arasında tezat vardır. Ama Petrol Kanunu de
ğiştirilecektir, çalışıyoruz der ise ona bir itira
zım yok, ona hiçbir itirazım yok. 

Sayın Genel Başkanları da 1954 te; Petrol 
Kanununun kapitüler hükümler ihtiva ettiğini 
seçim meydanlarında ifade buyurmuş, ancak 
iktidara geldikten sonra, muhalefette söyledik
lerinin aksine bir tatbikatın sahibi olarak, aynen, 
3 . 1 . 1964 yılında, Cumhuriyet Senatosunda 
Y. T. P. ne mensup bir Sayın Üyenin sorduğu 
bir suale cevaben şunları ifade etmiş bulunmak
ta idi: 

«Muhterem arkadaşlarım, partiler benim es
ki muhalefetteki beyanatımdan da türlü vesile
lerle bahsetmişlerdir. Onları da burada açık-
lıyacağım. Y. T. P. Petrol Kanunu veya Ya
bancı sermaye Kanunu münasebetiyle benim ta 
1954 te muhtelif toplantılarda verdiğim beyanat
ları zikretmişlerdir. Meselâ Petrol Kanunu hu
susunda zikrettiklerinden anladığıma göre bu 
kanunun aleyhinde bulunduğumu ifade eden 
beyanlarımı söylemişlerdir. Yabancı sermaye 
kabul edilirken söylediğim mülâhazaları tekrar 
etmişlerdir. Ve bugün ne fikirde olduğumu lüt
fen sormuşlardır. Yalnız, arkadaşıma hatırla
tayım ki, bunlar esaslı kanunlardır. Petrol 
Kanunu ve Yabancı sermaye Kanunu hakkında 
ne fikirde olduğumu sormak için, arkadaşım 
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biraz geç kalmışlardır. Beraber hükümet ettik. 
Esaslı konularda ne fikirde olduğumu daha işe 
başlarken bilmeleri lâzımdı Beraber çalışırken 
her halde öğrenmiş olacaklardır. Madem ki, 
açıldı bir iki kelimeyle bu mevzua temas ede
yim. 

Petrol Kanununda ben; bu petrol işletmesi 
meselesini, bizim kendi kaynaklarımızla yapma
mız lüzumuna kaani idim. Bunu müdafaa ettim, 
seçim zamanıydı ve muhtelif beyanlarımda da 
söyledim. Petrol Kanunu hususunda aksi fikir
ler vardı; petrol bulmak güçtür, bilhassa ara
yıp bulmak meselesi büyük para sarfını ve 
büyük ölçüde tenik kudreti icabettiren bir ko
nudur, biz o ölçüde bir parayı bulamayız, o öl
çüyü elde etmek için çok zaman geçiririz diye 
iyi niyetle bunları söylüyorlardı. Onun için 
Yabancı sermayeyi, Petrol Kanunu konusunda 
davet etmemiz lâzımdır tezi, benimle mücadele 
ediyordu. Ve bu tez çoğunlukta idi. Seçim 
zamanı çoklukta olanlar; yabancı sermayeyi is 
temiyor, Petrol Kanununu istemiyor tarzında, 
bu tezleri benim aleyhimde kullanmışlardır. Se
çim zamanıdır diye itiyat etmedim ve fikrim ne 
ise onu söyledim ve o seçimi de kayıp ettim. 

Şimdi, bu geçmiş hâdiseleri iki bakımdan 
cevaplandırmak isterim. Petrol arayıcıları çok 
para sarf etmişlerdir, fakat bugün 1954 ten beri 
10 sene sonra bizim çok mütevazi ölçülerle bula
bildiğimiz petrol kaynaklan en öndedir ve bu
gün o hizaya gelmiş yeni bulunmuş bir petrol 
kaynağı işlememektedir. Ben temenni ederim ki, 
ümidim de vardır ki, birçok yerlerde böyle kay
naklar bulunacaktır. Biz de bu sebeple bunlar
dan istifade edeceğiz. Yabancı sermaye meselesi, 
yabancı sermayenin ne şartlarla geleceği, gerelç 
zirai konuda, gerekse endüstri konusunda ara
da çıkacak ihtilâfların zarar verebileceğini de çok 
ısrar ettim ve bu ısrarımın Yabancı Sermaye Ka
nununun yapılmasında faydalı oldu. Birtakım 
usullere bağlandı. Bu mülâhazaları söyledikten 
sonra esaslı bir Hükümette mesul olarak ve 
umumiyetle bir parti lideri olarak siyasi vazife
mizi açık bir surette bütün dünyaya söylemek 
isterim. 

Bir kanun kabul edilirken, her birimiz şu fi
kirde veya bu fikirde olabiliriz, mücadele ederiz. 
O idareden sonra iktidarlar değişir, onu yapmış 
olanlar gider, biz geliriz, başkası gelir, mücadele 
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etmiş olanlar iktidara gelir. Her mesuliyet alan 
adam, ondan evvelki Hükümetin çıkardığı ka
nuna güvenerek işini, sermayesini getirmiş olan
ların, kendilerine kanunla temin ettirilmiş olan 
bütün haklardan endişe etmeksizin istifade etme
leri şarttır. Netice ne olursa olsun, Petrol Ka
nunu mevcuttur. Mevcut olduğu gibi tatbik edi
lecektir. 

Yabancı sermaye ile kim memleketimize gel
mişse, emniyettedir. Bu kanunla memleketimize 
kim gelmek istiyorsa, bütün emniyet haklariyle 
işinde, emniyet içinde çalışmaktadır.» 

Bir taraftan bu beyanları, bir taraftan ikti
dardan ayrıldıktan sonra saym grup sözcüleri
nin beyanlarını bir araya getirerek, hüküm ver
me durumuna düştüğümüz zaman cidden müşkü
lât ile karşılaştığımız açıktır. 

1954 yılındaki Petrol Kanunu bugünün şart
larına uyuyor mu? Hayır. Değişmesi gereken 
hükümler yok mu? Var. Değiştirilmiyecek mi? 
Değiştirilecek. Hangi ölçüler içerisinde değişti
rilecek? iktidarımızın Hükümet programında, 
seçim beyannamesinde, parti programında tesbit 
ettiği esaslara uygun olarak, o esaslara uygun 
olarak millî çıkarlarımız istikametinde değişti
rilecek. (A. P. sıralarından «bravo» sesleri.) 

Ne zaman değiştirilecek? Petrol Kanunu ta
sarısının hazır olduğunu, bundan 15 ay kadar 
veya bir sene kadar önce Petrol Araştırma Ko
misyonu huzurunda ifade etmiştim. O zaman, bi
raz önce burada işaret buyuran Ülker'e bunu ce
vaben arz ediyorum. Komisyon mesaisinden, 
petrol bakımından istifade etmek ve gerekiyor
sa revize etme bakımından, komisyon mesaisi
nin hitamını beklediğimizi samimî olarak arz et
miştim. Ve o saman, eğer hafızam beni aldatmı
yorsa, Sayın Ülk|r'in katılıp katılmadığını bil
miyorum, ama komisyon üyeleri bizim Hükümet 
olarak serd ettiğimiz bu fikrin isabetli olduğunu 
beyan buyurmuşlardı. 

Araştırma Komisyonunun raporu Meclis Baş
kanlığına takdim edilir edilmez aynı gün Petrol 
Dairesi Reisliğine talimat vermek suretiyle, ha
zır bulunan Petrol Kanttnu tasarısının, Araştır
ma Komisyonunun raporuna göre gözden geçi
rilmesini ve Mart ayında, Mart 1968 ayı içerisin
de Yüce Meclise takdim etmeye kararlı bulundu
ğumuz cihetle hazırlıklarını o tarihte bitirmele
rine dair talimat verdim. 
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1954 te kabul edilen Petrol Kanunu, Türki
ye'de petrol meselesini ortaya çıkarmıştır, Tür
kiye'de bugün istihsal etmekte bulunduğumuz 
yüksek petrol seviyesine çıkmasını öngörmüş
tür, bu seviyeye çıkmasını öngörmüştür. Bunu 
takdir etmek lâzımdır. Bu uğurda mesai sarf 
edenleri takdir etmek icabeder. iyi niyetlerle 
Türkiye'nin menfaatlerine uygun, o günün 
şartlarına uygun, o günün imkânlarına uygun 
bir kanunu hasırkyanlar, petrol kaynaklarımızı 
harekete getirilmesinin yollarını Türk Milletine 
takdim etmişlerdir. Bunu,.. 

MUZAFFER KARAN (Denizli) — O kanu
nu Demokrat Parti getirmişti. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Evet, De
mokrat Parti. Banu hakkaniyet icabı olarak söy
lüyorum. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar.) Bunu adalet icabı söylüyorum. Bunu, 
inanarak, Türkiye'nin, 1954 tarihli Petrol Ka
nunundan samimiyetle istifade ettiğine yürek
ten inanan bir insan olarak söylüyorum. (A. P. 
sıralarından, «bravo» sesleri.) 

Eğer bir kamın, günün şartlarına göre de
ğişmedeydi, bugün Türkiye'deki kanunların sa
yısının 12 bine çıkmasına lüzum yoktu. Her ka
nun değişir. Kanunlar, cemiyetin ihtiyaçlarına, 
şartlarına göre tedvin edilirler. Bunu, muhte
rem arkadaşlarım benden çok iyi bilirler. 

Sayın C. H. P. Grup sözcüsü, bizim, petrol 
konusunda ne yaptığımızın merakı içinde bulun
duklarını ifade ile, bu konuda hiçbir şey yapma
dığımızı, kendi devirlerinde ise, çok şeylerin ya
pıldığını ifade buyurdular. 

Evvelâ, Petrol Kanununun Türkiye'ye sağ
ladığı faydayı tesbit etmek bakımından yerli 
hampetrol istihsaline ait rakamları ara etmeme 
müsaadenizi rica ederim. 

1961 yılma kadar yerli hampetrol istihsali
miz; sadece 1954 te MTA tarafından 58 000, 
1955 te 178 000, 1956 da 300 000, 1957 de 
298 000, 1958 de 328 000, 1959 da 389 000, 
1960 ta 375 000 ton iken, 1961 den itibaren 
MTA nm istihsaline ilâveten 27 000, 85 000, 
119 000, 259 000, MTA diye ifade ettim, affe
dersiniz MTA, TPO ve EBSAN'm rakamlarıdır, 
1964 te 259 000, 1965 te 790 000, 1966 da 
1234 000, 1967 de 1 683 000 ton. 

Ecnebi şirketler; 1967 de 1 039 000 ton, Mil
lî kuruluşlarımız, 1968 programına göre 1 250 000 

ton. Millî kuruluşlarımız ve 2 250 000 ton ya
bancı şirketler olmak üzere 3 550 000 ton ola
rak plânlanmış bulunmaktadır. Bu, 33 500 000 
ton âzamidir, bu rakam 3 200 000 ton ile 
3 500 000 ton arasında değişebilir. 

Görülüyor ki, 1954 te kabul edilen Petrol Ka
nununun tatbikatı sebebiyle Türkiye'de petrol 
istihsali artmış ve bu suretle dışarıya vermek zo
runda bulunduğumuz döviz miktarında azalma
lar olmuştur. 

Şimdi, 1962 den itibaren Türkiye petrolleri
nin arama ve istihsal yatırımlarını arz etmek su
retiyle petrol meselesini iktidarımızın hangi öl
çüler içerisinde ele aldığını ifade edeceğim. 

TPAO'nm arama ve istihsal yatırımları 1962 
de 51 000 000, 1963 te 70 000 000, 1964 te 
98 000 000, yani üç yılın toplamı 219 milyon li
radır. 1965 te 103 000 000, 1966 da 128 000 000, 
1967 de muvakkat rakam olarak 150 000 000 ki, 
üç senenin yekûnu 381 000 000 liradır. Onların 
üç senelik devrinde 219 milyon, bizim üç sene
lik iktidarımız zamanında 381 milyon. 1968 
tahmini 170 milyon liradır. 

Sayın Oral, iktidarları zamanında petrol sa
halarının keşfedildiğini, bizim zamanımızda bu 
faaliyetin durduğunu ifade buyurdular. 

Bir sahada petrol akmasının başlaması ile 
keşiflere kadar uzanan arama çalışmaları, orta
lama olarak 4 - 5 sene sürmektedir. Demek ki, 
1954 te çıkarılmış bulunan Petrol Kanununun 
imkânları dikkate alınarak dört, beş, altı sene 
içerisinde gerekli çalışmalar yapılmış ve 1960 -
1961 lerde petrol bulunmuştur. Bu, müsaade 
ederlerse, müsamaha buyurur, isin verirlerse, 
kendilerinin iktidar olarak bir gayretini değil, 
tenkid ettikleri devirde çıkarılmış bulunan 1954 
yılındaki Petrol Kanununun Türk Milletine bir 
hediyesidir. 

Sayın Oral, bizim zamanımızda yeni saha bu
lunmadığını söylediler. Halbuki Sayın Oral, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı meselele
rine ciddî olarak eğildiği bilinen dikkatli bir 
arkadaşımızdır, ama nasıl bâzı şeyleri dikkatten 
kaçırmış, bilemiyorum. Müsaade ederseniz arz 
edeyim : 

1965 te Dördüncü Koalisyon zamanında pet
rol şirketi, malehermo petrollü sahasını keşfet
miştir, verimi az olan bu sahada Fransız şirketi 
sahayı terk etmiş ve bu saha Türkiye Petrolleri 
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Anonim Ortaklığına verilmiştir. Evet, bu bir 
keşif. 1966 da Shell Şirketi Şababan petrollü 
sahasını, 1967 de Shell Şirketi Güney - Kurkan 
petrollü sahasını bulmuştur. Güney - Kurkan'-
da 34,7 ap gravitesi bulunan ve günde altıyüz 
varil istihsali bulunan bu keşif 29 . 12 . 1967 ta
rihinde Petrol Dairesi Reislüğne bildirilmiş ve 
tarafımdan hem basma açıklanmış, hem Bütçe 
Komisyonuna ifade edilmiştir; ayrıca Cumhu
riyet Senatosunda da zannediyorum ifade ettim. 
Böyle olmasına rağmen Sayın Oral'ın bunları, 
mümkün değil ama, zikretmemesini no ile izah 
etmek gerekir onu takdirinize arz ediyorum. 

Ayrıca bu sahada Shell Şirketi ikinci bir ku
yu daha açmaktadır. 1966 yılında Türkiye'de 
ilk defa Seyhan nehri ağızmda biri Alınan, di
ğeri Amerikan olmak üzero iki şirket denizde 
arama sondajı yapmışlardır, 4 100 metre derin
likte Türkiye'nin en derin sondajıdır, maalesef 
bu sahadan petrol çıkmamıştır. 1968 ve mütea
kip yıllarda GOLF Şirketiyle başka şirketler ay
nı bölgede denizde arama yapacaklardır, jeo
lojik etütlere bir iki ay sonra başlanacaktır. 

Dahası var muhterem milletvekilleri; çok za
man bahis konusu olan kapalı bölgelerde ilk de
fa bizim iktidarımız zamanında MTA tarafından 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile teşriki 
mesai edilmek suretiyle sondajlar yapılmıştır. 
Darende'de, Tekman'da ve Huzluca'da... Daren
de'de 2 500 metre civarına, Tekman'da 2 035 
metreye, Tuzluca'nm bir numaralı kuyusunda 
400 metreye kadar inilmiş, fakat kötü hava şart
ları sebebiyle faaliyet durdurulmuş bulunmak
tadır. Tuzluca'ya ikinci bir sondaj makinası 
sevk edilmiştir. Darende'de petrol emareleri el
de edilmiştir. Ancak su tazyikinden petrolün 
başka bir noktaya kaçtığı anlaşıldığı cihetle bu 
noktada gerekli çalışmalara devam edilecektir. 

Boru hattı konusunu çok çok bahis mevzuu 
ediyorlar. Bir vesile ile huzurunuzda arz etmiş
tim; boru hattının özel sektöre yüzde 49 hissesi
nin satılması bizim parti olarak iktisadi görüşü
müze aykırı değildir; bunu vazıh olarak arz et
tim. Ancak Hükümetimizin, Bakanlar Kurulu
nun petrol boru hattının yüzde 49 hissesinin özel 
sektöre devrine dair kararı yoktur ve böyle bir 
karar almaya da niyetli değildir. Böyle bir mese
le de Bakanlar Kuruluna intikal ettirilmemiş
tir. 

Şimdi Petrol Araştırma Komisyonunun vasıl 
olduğu netice ile bizim beyanlarımızın çelişikli
ğinden bahsediliyor. 

Muhterem milletvekilleri, Petrol Araştırma 
Komisyonunun raporu Yüce Huzurunuza getiri
lecek, münakaşaları yapılacaktır. Boru hattına 
münhasır olmamak üzere ifade ediyorum; başka 
konularda Araştırma Komisyonu ile ihtilâfımız 
olabilir, bu mümkündür. Araştırma Komisyonu 
raporunu kabul edelim ki, biran için, bütün si
yasi partiler, oradaki temsilcileri bir noktada it
tifak etseler dahi Yüce Meclis kabul etme mec
buriyetinde midir? Eğer böyle bir şey olsa, Yü
ce Meclisin salâhiyetinin bir komisyona, icrai 
mahiyeti de haiz olmak üzere devri gibi yanlış 
bir neticeye ulaşılır. Petrol Araştırma Komisyo
nunun raporunu burada münakaşa edeceğiz. 
Eğer Hükümet olarak, Hükümet programına ay
kırı gördüğümüz noktalar varsa ona uymadığı
mızı Yüce Meclisin huzurunda ifade edeceğiz, 
kararı Yüce Meclis verecek ve Yüce Meclisin 
vereceği karara tabiatiyle biz ittiba edeceğiz. 

Sayın Oral, petrol kanun tasarısında çeşitli 
kuruluşlarımızın Petrol Ofisten ihtiyaçlarını gi-
dermemesi hakkında bir hüküm olduğunu, söyle
diler. Bu tasarı henüz bakanlıklardadır, tabia-
tiyiyle mütalâalar alındıktan sonra Yüce Mec
lislere takdim edilecektir. Bu hükmün mevcu-
dolup olmadığı konusu huzurunuza tasarı gel
diği zaman görülecek ve icabeden münakaşası 
yapılacaktır. Yalnız mesele bu noktaya gelmiş
ken bir hususa işaret etmek istiyorum. Yerli 
ham petrolün öncelikle kullanılması, Sayın Oral 
tarafından, İnönü Hükümeti zamanında olmuş
tur, diye bir beyanda bulunuldu, eğer yanlış tes-
bit etmedimse... 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Ben Petrol Ofisi 
Kanununun ikinci maddesini okudum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Hayır efen
dim; «Sevk ettiğimiz tasarıda da vardı,» dedi
ler, «Biz kuruluşların Petrol Ofisten almasını 
temin ettik.» de dediler. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Yanlış ifade edi
yorsunuz, ben Petrol Ofisi Kanununun 2 nci 
maddesini okudum, orada var dedim. 

A. P. sıralarından bir üye — Sayın Başkan 
karşılıklı konuşma usulden midir? 
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BAŞKAN — Yok efendim, yok. Maalesef 
milletvekillerini içtüzüğe riayete davet edemi
yoruz; oluyor. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Bu mesele
nin doğrusu şudur: ister sevk ettikleri Petrol 
Ofis Kanunu tasarısında olsun, isterse başka 
yollarla bu tedbir alınmış bulunsun; Hüküme
te bağlı bulunan Petrol Dairesi 1962 yılında, 
Sayın Oral'ın konuşmasından bahsettiği bu gö
rüşün karşısına Petrol Dairesi çıkmış ve Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının müracaa
tını Petrol Dairesi reddetmiş bulunuyor idi. 
O zaman Ankara ikinci Ticaret Mahkemesinin 
Başkanlığını yapmakta bulunan ve halen Çet-
rol Dairesi Reisi olan ve bu müzakereleri Pet
rol Dairesi Reisi sıfatiyle takibetmekte bulu
nan Sayın Osman Tolun, petrol komiseri sıfa-
tiyle verdiği raporla yerli ham petrolün önce
likle kulanılmasını tavsiye etmiş, sonra Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının açtığı dâva ne
ticesinde de Danıştay Sekizinci Dairesi bu gö
rüşü benimsiyerek karara bağlamış bulunmak
tadır. Şu halde netice -şudur; inönü Hüküme
ti zamanında bu konuda olan birşey yok, Hü
kümete bağlı bulunan Petrol Dairesi aksi mü
lâhazadadır, petrol komiseri bu istikamette 
mütalâada bulunmuştur, mesele Danıştay a inti
kal etmiş ve Danıştayca karara bağlanmıştır. 

Petrol konusuna verdiğimiz önemi bir neb
ze daha vuzuha kavuşturmak bakımından son
daj rakamlarını da kısaca arz edeceğim. 

1960 - 1963 te 70 bin metre, 1963 te 84 bin, 
1964 te 80 bin, 1965 te 140 bin, 1966 da 125 
bin, 1967 de 115 bin metre sondaj yapılmıştır. 
Bu millî kuruluşlarımızla yabancı şirketlerin 
yapmış olduğu sondajların yekûnudur. Filvaki 
1967 de yabancı şirketlerinin sondajı 15 517 
metreye kadar düşmüştür, ancak bu Petrol Ka
nununun hangi mahiyeti iktisabedeceğinden mü
tevellit şirketlerin endişesinin bir icabıdır ka
naatindeyiz. Görülüyor ki, sondaj konusunda 
da iktidarımız zamanında büyük bir artış var
dır. * 

Sayın Oral ipraş ve Ataş'ın tevsilerinden 
bahsetmek suretiyle Cumhuriyet Senatosunda 
vâki bir konuşmama işaret ettiler. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye'de genişliyen 
ve gelişen bir ekonomi mevcuttur. Türkiye'nin 
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petrol istihlâki yıllık program tahminlerini de 
aşmaktadır. O itibarla bir taraftan istihlâkimi
ze yeter seviyede ham petrol istihsali için ge
rekli tedbirleri alırken diğer taraftan da bun
ları rafine etmek için gerekli tedbirleri almak 
mevkiindeyiz. Eğer, 1961 lerden daha önceleri 
Türkiye'de rafinaj meselesi bu ölçüler içerisin
de ele alınmış olsaydı yabancı memleketlere 
büyük ölçülerde döviz verilmesi önlenmiş olur
du. 

Rafinaj kapasitesini huzurunuzda okursam 
bu iddamızın ne kadar doğru olduğu tezahür 
etmiş olur. 1955 - 1960 yılında rafinaj kapasi
temiz 380 000 ton, mamul 380 000 ton; ithal et
tiğimiz mamul de 1 300 000 ton idi. 1961 de 
1 380 000 ton,. 1963 te 4 580 000 ton olan istih
salimiz muvacehesinde 1961 de ithal ettiğimiz 
miktar 1 414 000 ton, 1963 te 56 000 ton, 1967 
de 5 100 000 ton istihsalimiz, mahsul ithalimiz 
ise 314 000 ton. 1970 de rafinaj kapasitemiz 
9 700 000 ton, 1971 de 10 800 000 ton, 1972 de 
12 800 000 ton ve 1978 de 18 000 000 tona yük
selecek şekilde memleketimizin ihtiyaçlarını 
dikkate almak suretiyle plânlamak ve prog-
r*vnla,nak mecburiyetindeyiz. İsta bu itibarla 
İPRAŞ'm ikinci defa tevsiinde 1968 yılı icra 
programında da bulunduğu üzere karar veril
miş bulunmaktadır. Bâzı yanlış mülâhazalar 
var; deniyor ki, «Oaltex'in ortak olduğu İPRAŞ, 
m tevsii isabetli değildir.» Bunu söyli-
yenler de biliyorlar ki, 1972 de 45 000 000 lira 
vermek suretiyle prosevebal hükmüne göre İP
RAŞ rafinerisinin tamamı millî kuruluşumuz 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aidola-
caktır. İPRAŞ'm tevsiinde Caltex'in ortaklığı
nın devamı değil, büyük menfaatler elde etmek 
suretiyle bizim ölçülerimize göre, tevsiin ikmal 
edileceği kısa sürede, 18 - 20 ay içerisinde hiç 
olmazsa bir senelik devre için 10 milyon do
larlık döviz tasarrufunu sağlıyacak bir tesis, 
bir kredi almak suretiyle yaptırılmaktadır. Bu 
müzakere devam etmektedir. Millî menfaatle
re çok uygun bulunduğu cihetle İPRAŞ'm ikin
ci defa tevsiine, Petrol Kanununun Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanına verdiği yetkiye isti
naden belge vermiş bulunuyorum. Eğer bunun. 
hukukî ve siyasî mesuliyeti varsa onu tekabbül 
etmeye amadeyim. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri, alkışlar) Bununla kalkınmakta bulunan 
Türkiye'ye, dövizlerini bir süre daha dışarıya 
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vermek mecburiyetinde bulunan Türkiye'ye 
büyük hizmet ifa ettiğime kaaniim ve işte, İP-
RAŞ'ın tevsiine zevkle karar verdim» dedim, 
ise, bunu ifade etmek istedim. 

Marmara Rafinerisine Birinci Beş Yıllık dö 
nemi sonu içerisinde, yani 1967 yılı içerisinde 
yine İkinci Beş Yıllık Plânda düşünülen made
ni yağ ilkelerine uygun döviz tasarrufunu sağ
layıcı bir maksat ile ve belgesinde yazılı kayıt 
ve şartlarla belge verdim. Bu bizim kanaatimi
ze göre ikinci Beş Yıllık Plâna aykırı değil
dir, memleketimizin menfaatlerine aykırı değil
dir ve verilen belgede Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı ile Petrol Dairesi Reisliğinin 
bütün yetkileri mahfuz bulundurulmuş, ayrıca 
ham petrolü ithal etmeme hususu da derpiş 
edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yoruluyor ki, petrol 
konusunda Adalet Partisi iktidarının.yaptığı 
işler hakikaten gerçekten çoktur ama, siyasî 
muarızlarımız bunu ifade etmiyorlarsa tatbika
tı ortadadır, milletin gözü önündedir, o itibarla 
diğer konulara geçmek bakımından maruzatı
mı bu noktada, petrol mevzuunda kesiyorum. 

Sayın milletvekilleri; ham petrol fiyat in
dirimi, memleketimiz için cidden önemli bir ko
nudur. Güven Partisi Genel Başkanı Sayın Tur
han Peyzioğlu bir vesile ile huzurumuzda ve 
biraz önce de sayın grup sözcüleri bu mesele
ye dokundular. Konuyu vuzuha kavuşturmak 
bakımından petrol indirimi meselesini, biraz de
rinliğine inmek suretiyle arz edeceğim. 

Bakanlıklararası iktisadi işbirliği Kurulu
nun 28 . 9 . 1964 tarihli 23 sayılı kararında 
Anadolu Tasfiyehanesi Anonim Şirketleri or
taklan olan Mobil ile Shell ile BP şirketleriy
le Petrol Dairesi Reisliği arasında yapılan mü
zakereler neticesinde şirketlerin ham petrol 
afişe fiyatları üzerinden ortalama % 10 indi
rim yapmayı kabul ettikleri belirtildikten son
ra, Petrol Dairesi Reisliğinin 5 . 6 . 1964 tarih
li protokolda yazdığı hususları gerçekleştirmek 
üzere adı geçen şirketlerle yapmakta olduğu 
müzakerelere devam etmesi, bu kere de ATAŞ 
ortaklan tarafından hampetrol ithali için ta-
lebedilecek dövizlerin afişe fiyatların % 10 un
dan aşağı olmamak kaydiyle avans olarak öden
mesi kararlaştırılmış idi. 

ATAŞ Grupu şirketleri ilk defa 15.6.1964 
tarihinde, (ki; Sayın Oral bunu her halde bir 
zühul olsa gerek 6 . 7 . 1964 şeklinde ifade bu
yurdular, bu bir zühuldür galiba) ithal ettik
leri hampetrolde afişe fiyatları üzerinden bir 
indirim yapmayı kabul etmişlerdir, indirim 
mabetleri şöyledir : Mobilde 19,89 cent, Shellde 
19,50 cent, BP'de 19,50 cent. 

Sözü geçen şirketlerden Shell ve BP 1.5.1965 
tarihinden itibaren, Mobil 1.6.1965 tarihinden 
itibaren mevcut indirimi 5 cent daha artırmış
lardır. Bilâhara Shell ve BP 9 . 9 . 1965 tari
hinden itibaren 10,5 cent, Mobil 1 . 10 . 1965 
tarihinden itibaren 10,11 cent daha ilâve indi
rim yapmayı kabul etmiş bulunmaktadırlar. 

Bundan sonra 1966 yılı başlannda şirket
lerle Petrol Dairesi arasında yapılan müzake
reler sonunda BP 1 . 3 . 1966 tarihinden iti
baren ilâve 5 cent daha indirim yapmayı kabul 
ederek varil başına mevcut indirimi 40 cente 
çıkarmıştır. O zaman Shell Şirketi yerli ham
petrol istihsalinin kendi ihtiyaçlannı karşıla
dığını bildirerek ileriye muzaf bir indirim 
teklifini kabul etmemiş, Mobil Şirketi de Ker
kük hampetrol yerine Katar hampetrolü ver
mek ve muvakkat bir zaman için muteber bu
lunmak şartiyle 40 cent iskonto yapmayı kabul 
etmiş ise de, şirketin geçici bir süre için şarta 
bağlı bu teklifi dairece kabul edilmemiş, esa
sen şirket de 7 Nisan 1966 tarihli mektubu ile 
bu teklifinden rücu etmiş bulunmakta idi. 

Geçen yıl ATAŞ Grupu ortaklan şirket
ler temsilcileriyle bir müddetten beri yapılan 
müzakereler sonunda Mobil ve Shell şirketleri 
de BP nin indirimine muvazi olarak 1.3.1966 
tarihinden muteber olmak üzere varil başına 
35 cent olarak yapılan indirimi 40 cente çıkar
mayı kabul etmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, adı geçen şirketler indirimin başla
dığı tarihten, 35 cente çıkarıldığı tarihe ka
dar geçen devre içinde varil başına yapılan 
indirimin net 35 cente iblâğını, ve buna göre 
mahsup icrasını kabul etmişlerdir. 

Mobilin 1 . 6 . 1965 tarihinden J5.6 Tl964 
tarihleri arasında 19,89 cent olan indirimi, 
5,11 cent ilâvesiyle 25 cente çıkarıldığı gibi 
1 . 6 . 1965 tarihinden 1 . 10 . 1965 devresi 
arasında 24,89 olan indirimi de 0,11 cent ilâve
siyle 25 cente, 

648 — 
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BP ve Shell'in aynı devreler için 19,5 olan 
indirimi 5,5 cent ilâvesiyle 25 cente ve yine 
ikinci devre için 24,5 cent olan indirimi yarım 
cent ilâvesiyle 25 cente iblâğ edilmiştir. 

Ayrıca, Mobil ve Shell şirketleri 1.3.1966 
tarihinden 31 . 8 . 1967 devresi içinde ithal 
ettikleri hampetrolde tatbik etmekte oldukları 
35 cent indirim yerine 40 centlik bir indirim 
yapmayı kabul ettiklerinden bu devre zarfın
da yapılmış -ithalât için indirim farkından ta-
hassul edecek meblâğı farazi transfer yolu ile 
şirketleri tarafından transfer edilecek meblağ
lardan mahsubetmeyi de kabul etmiş bulunmak
tadırlar. 

İndirim müzakereleri nisbetlerinin bugün
kü dünya petrol ekonomisi ve Türkiye'nin millî 
menfaatleri yönünden değerine gelince; yapı
lan indirim varil başına 40 cent olup ithal edi
len hampetrolün FOB fiyatlarına göre yüzde 
itibariyle nisbetleri değişmektedir. Bu nisbet-
ler*Katar hampetrolünde % 20,50; Kerkük 
hampetrolünde ise % 18,10 dur. Evvelce, BP 
ve Shell şirketleri Katar petrolü ithal etmiş 
bulunmaktalar ise de Orta - Doğu buhranı ve 
Süveyş kanalının kapanması sebebiyle Basra 
Körfezinden nakliyat yapılamadığı cihetle biz-
zarure Doğu - Akdeniz limanlarından Kerkük 
hampetrolü ithal edilmektedir. Bu itibarla yüz
de itibariyle indirim nisbeti Katar hampetro-
lüne göre düşük olmakla bareber son hâdise
ler sebebiyle tanker navlun fiyatları yükselmiş 
bulunduğundan varil başına 5 cent daha indi
rim sağlanması da döviz tasarrufu bakımından 
memleketimiz için mühim bir kazanç olmuştur. 
Diğer taraftan 15 . 6 . 1964 tarihinde Mobill-
de başlıyan indirimin 19,5 veya 19,89 centten 
25 cente çıkarılması ve bunun 35 centlik indiri
min sağlandığı tarihe kadar kabul ve teşmili 
de adı geçen şirketlerin transfer haklarından 
tenzilât icrasını gerektiren ve binnetice döviz 
tasarrufu temin eden bir faktör olarak müta
lâa edilmektedir. 
. 28 . 10 . 1967 tarihli Resmî Gazetede ya

yınlanan 6/8957 sayılı Karar , bir taraftan 
ATAŞ Grupu Rafineri şirketlerinin mahsul fi
yatlarında yapacakları indirimi tesbit eder
ken, diğer taraftan da 1964 yılında başlıyan 
hampetrol fiyat indirimi müzakerelerini bir 
neticeye bağlamış ve kısmen evvelce yapılan 
indirimleri makabline de teşmil etmek sure-

I tiyle 1 573 152 dolar döviz sağlamıştır. Bu
na göre Mobil, 1 129 772, Shell 227 048, 
BP. de 216 332 dolar tutaarmda munzam bir 
indirimi kabul etmişlerdir. Ancak, giravite ve 
navlun farkları hasabiyle geçmişe ait net dö
viz tasarrufumuz 1 375 102 dolar olmaktadır. 
Şimdi, asıl münakaşa konusu bulunan ham-
petrolden sağlanan indirimin mahsullere inti
kali konusuna geliyorum. 

3 . 5 . 1965 tarih ve 12 sayılı İktisadi Ku
rul karan ile hampetrol fiyatlarındaki indiri
me muvazi olarak ürün fiyatları da ayarla-

'narak aradaki farkın aktarılması maksadiyle 
bir fon teşkili ve bu husustaki kararnamenin 
Maliye Bakanlığınca ihzarı kararlaştırılmış 
idi. Bu karar üzerine Enerji ve Tabiî Kay-

] naklar ile Maliye bakanlıkları ve Petrol Dairesi 
temsilcileri arasında tanzim olunan 22 -Ka
sım -1965 tarihli Protokol gereğince ithal ham 
petrolü fiyatında sağlanan tenzilâtın 6/2394 
sayılı Kararla tesis olunan akar - yakıt istik
rar fonu hesabi yoliyle Hazineye aktarılması
nın şimdilik maksadı temine 'kafi geleceği 
neticesine varılarak sonunda 29 . 3 . 1966 ta
rihli Resmî Gazetede yayınlanmış olan 6/6181 
sayılı Kararname tanzim edilmiş idi. 29 .3 .1966 
tarihinde yürürlüğe giren bu kararname aslın
da akar yakıt fiyat istikrar fonu hesabının « 
ihdasına ve işleyiş şekline ait esasların ikinci 
maddesini değiştirmektedir. 

Kararname ile değiştirilen sözü gecen ikinci 
maddenin ikinci fıkrası son değişiklikle 
şu şekli almıştır : «Gerçek gümrüksüz 
maliyet 29 . 5 . 1962 gün ve 6/500 sayılı 
Kararnamenin 2/B maddesinde tanımlanan 

FOB, navlun, sigorta, muayene ücreti 
ve Okyanus firesinden meydana gelen 
beynelmilel parite fiyatından Maliye vo Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca her mahsûl 
için ayrı ayrı tesbit edilecek nisbetlerin ten
zili suretiyle bulunur. İşbu kararname maksadı 
temine kâfi gelmiyor muydu? Buna cevap ve
rebilmek için beynelmilel parite fiyatından 
her mahsul için ayrı ayrı tesbit edilecek nis
betlerin tenzilinden sonra, gerçek gümrük
süz maliyetin hesaplanmasına neden lüzum gö
rüldüğünü bilmek icabeder. Bu nedenin ce
vabını 3 . 5 . 1965 tarihli İktisadi Kurul ka-

I rarında aramajk gerekir. 
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Sözü geçen kararda ham petrol fiyatların
daki indirime muvazi olarak ürün fiyatları
nın da ayarlanması aradaki farkın ve Hazi
neye aktarılması için bir fon teşkiline lüzum 
görülmüştür. Bundan da maksat ithal ham-
petrolünde sağlanmış olan indirimin kısmen 
kâr transferi yoliyle tesirini yitirmemesini, 
daha doğrusu bir elimizle kazandığımız dövi
zin küçümsenemiyecek bir kısmını diğer eli
mizle verme durumuna düşmememizi temin et
mektir. 

Adalet Partisinin iştirakiyle kurulan Dör
düncü Koalisyon Hükümetinin İktisadi Ku-« 
rul karariyle takibettiği amaç bu idi. Bu da 
ancak rafineri teslim f yatlarında bir indirim 
sağlamakla mümkündü. Halbuki Petrol Nizam
namesinin 224 ncü maddesine göre, bir petrol 
hakkı sahibi petrolünün devir veya satış fi
yatını kaydeden serbestçe tesbit edebilme 
yetkisine sahiptir. AT AŞ ve ÎPRAŞ'da haiz 
oldukları bu belgeye istinaden bir petrol 
hakkı sahibi sıfatiyle rafineri mahsûl teslim fi
yatlarını serbestçe tâyin edebilmektedirler. 
ATAŞ prose varbalinde, Petrol Kanunu tahtın
da her hak sahibi tasfiye edilmiş mahsullerinin 
dâhili ve ihraç fiyatlarını uygun gördüğü şe
kilde tesbit etmekte serbest olacaktır.» denil
mektedir. ipraş'm da aynı hükmü ihtiva ettiği j 
izahtan varestedir. Bunun bir tek istisnası var
dır, o da Bakanlar Kurulunca Petrol Kanu
nunun 13 ncü maddesinin birinci fıkrasının tat
bikine karar verilmesi. Yani Türkiyede mevcut 
tasfiyehanelerden, tasfiye ettikleri petrol mah
sullerini piyasa fiyatı üzerinden sağlamaları
nın istenmesidir. Bu ise, kolay bir iş değildir. 
Filvaki piyasa fiyatı Petrol Kanununun 3/25 i 
(A) maddesinde tarif edilmiştir. 

Petrol hakkı sahibinin normal olarak müra
caat edeceği en yakın ve esas itibariyle dünya 
piyasalarına ihracat yapan müstakâr ikmal 
kaynağı petrol hakkı sahibinin petrol mahsul
lerinden her hangi birini ihraç maksadiyle sat
tığı zaman bu mahsul için kendi tasfiyehanesi 
petrol nizamnamesinin 224 ncü maddesinde tes
bit edilmektedir. Ayrıca, «ancak arızî, belirsiz 
ve düzensiz bir surette yapılan satışlarla imalât 
fazlası petrol mahsullerinin satışı petrol hak
kı sahibinin tasfiyehanesini en yakın erişilebi
lir dünya piyasası haline getirmez» denmekte
dir. 
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Sayın milletvekileri; bu izahatım biraz de
vam edecek. Mesele üzerinde gayet hassasiyet
le durulan ve sanki Türkiyenin . bir menfaat 
kaybı yapılmış gibi bir muamelenin yanlış anla
şılması suretiyle vâki olmaktadır. O itibarla af-
fınızı istirham ederim, bu izahatımdan sonra da 
boraks meselesini arz edeceğim. 

Hükümet petrol mahsulleri bakımından pi
yasa fiyatını bulmak için ne yapacaktır? Pet
rol Kanunu ve nizamnamesine göre en yakın 
erişilebilir dünya pazarına gidecektir ki, bu da 
normal olarak müracaat edilebilecek en yakın, 
esas itibariyle dünya piyasasına ihracat yapan 
müstakâr ikmal kaynağıdır. Bugün bize bu va
sıfta ien yakın erişilebilir dünya piyasası ise 
Basra Körfezidir. Basra, mahsul fiyatları ilân 
edilen devamlı ve müstakâr bir ikmal kayna
ğıdır. Ne Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birli
ği ile Romanya ve ne de rafineri kapasite faz
lası olması hasebiyle mahsul ihracatçısı duru
munda olan. italya bu mânada bir dünya piya
sası teşkil etmemektedir. Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği ve Romanyadan mahsul ih
racatı yapılmaktadır. Fakat ne fiyatları ilân 
edilmekte, ne de istenildiği zaman, istenilen 
miktarda mahsul temin eden müstakâr bir dün
ya pazarı manzarası arz etmemektedir. Buna 
karşılık italyada imal olunan mahsullerin afişe 
fiyatları yayınlanmakta, her zaman her çeşit 
mahsul ihracedebilen bir devamlılık ve istik
rardan mahrum bulunmaktadır. Bu sebeple za
ruri olarak Basra Körfezi mahsulü afişman fi
yatları baz alınmakta ve 79 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesine istinaden 1963 de 6/2394 sayılı Ka
rarname ile ihdas edilen fiyat istikrar fonu he
sapları da bu esasa dayanılarak yapilagelmek-
tedir. Şu hale göre rafineri teslim fiyatların
da bir indirimin sağlanması mümkün görülme
yince 3 . 5 . 1965 tarihli iktisadi kurul ka
rarını yerine getirmek için fiyat istikrar fonu 
hesabı yoluyla kendi şirketlerinden bu farkın 
alınması yoluna gidilmiş ve 6/6181 sayılr Ka
rarname ile bu maksadın istihsaline çalışılmış
tır. Bundan ise şu sonuçlar doğmuştur; rafi
nerinin teslim fiyatlarında ham petroldeki in
dirime muvazi bir indirimin tatbik suretiyle 
gerçek döviz tasarrufu sağlamak amacı güden 
iktisadi kurul kararından beklenen fayda elde 
edilmemiştir. Zira, 6/6181 sayılı Kararname ile 
buna dayanılarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
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Bakanlığınca çıkarılan ve 29 . 3 . 1966 tarihin
de Resmî Gazetede yayınlanan tebliğ satış ve 
tevzi-şirketlerine hitabetmekte, benzinde yüzde 
18, gazda yüzde 16 ve motorinde yüzde 20 ola
rak tesbit olunan indirimden mütevellit farkı 
tevzi ve satış şirketlerine yüklemekte fakat ra
fineri şirketlerini ham petroldeki indirime mu
vazi bir tenzilâta zorlıyamamakta idi. Rafineri 
şirketleri de, rafineri teslim fiyatlarını beynel
milel parite fiyatlarına göre ayarlıyarak satış 
yapmakta, tevzi şirketlerine bir tenzilât yap
mamakta ve eskisi gibi kâr elde etmekte idiler. 
Bu sebeple ham petrol tenzilâtından mütevel
lit döviz tasarrufumuz istenilen miktara ulaşa
mamakta ve mahdut ölçüde kalmaya mahkûm 
bulunmakta idi. Satış ve tevzi şirketleri, bize 
rafinerilerden beynelmilel parite fiyatları üze
rinden mahsul almaya devam mecburiyeti karşı

sında benzin, gazyağı ve motorinden 6/6181 
sayılı Kararname tebliği dolayısiyle fona öde
dikleri veya ödemek zorunda oldukları meblağ
lar tutarında zarara uğramakta idiler. Bu zarar
ları satış ve tevzi şirketlerine yüklemeye ise, 
hukukan cevaz verilmiyeceği tabiî idi. Nitekim 
Petrol Ofisi bir tevzi ve satış müessesesi olarak 
sözü geçen kararname ve tebliğ gereğince fona 
olan borçlarını ödiyebilmek için ÎPRAŞ ve 
TPAO na başvurmuş fakat her ikisinden de yu
karıda arz ettiğim sebeplerle red cevabı alınca, 
keyfiyeti Bakanlığa aksettirmiş ve her hangi 
bir şekilde fona ödemede bulunamamıştır. Hal
buki Petrol Ofisi de ipraş'm ithal malı hampet-
rolden mamul mahsullerini sattığı cihetle karar
name ve tebliğin diğer tevzi ve satış şirketleri
ne de olduğu gibi Petrol Ofisine de tatbiki za
ruri idi. 

Maliye Bakanlığı, kararname ve tebliğin 
intişarından 50 gün geçmeden kararname ve 
tebliğden beklenen faydaları elde edemediğini 
bildirerek tedbir alınmasını istemiştir. Maliye 
Bakanlığının yazısında bu konuda geniş bilgi
ler vardır. Bu da, Sayın Güven Partisi sözcü
sü isterse kendisine tetkik için takdime ama
de olduğum 18 Mayıs 1966 tarihli yazı olarak 
dosyamda mahfuz bulunmaktadır. Şu hale gö
re yapılacak iş tevzi ve satış şirketleri veya mü
esseseleri yerine ithal hampetrolündeki indirime 
muvazi olarak rafinerilerin ithal malı hampet-
rolden tasfiye ettiği mahsullerin rafineri teslim 

ve satış fiyatlarında bir indirimi sağlamaktan 
ibaret idi. 

28 . 10 . 1967 tarihli Resmî Gazetede ya
yınlanan 6/8957 sayılı Kararname işte bu esas
tan mülhem ve memlekete gerçek döviz tasar
rufu sağlıyan bir tasarruftu. Yukarıdan beri 
açıkladığım sebeplerle 28 . 10 . 1967 tarihin
de yürürlüğe giren 6/8957 sayılı Kararname 
iddia edildiği gibi satış ve tevzi şirketlerine 
akaryakıt istikraz fonu hesabından yılda üç mil
yon dolar tutarında bir hibe anlamına gelmez. 
Kararnamenin gayesi bir taraftan rafineri mah
sul satış ve teslim fiyatlarında indirim sağla
mak suretiyle gerçek döviz tasarrufu temini, 
diğer taraftan da sözü geçen fon hesabının 
daha reel ve âdil esaslara icraı ile satış ve tev
zi şirketlerini rafineri şirketlerinin ilk kararna
me karşısındaki tutumları sebebiyle zarardan 
korumadır. Böylece, eğer münakaşa konusu 
olan 6/6181 sayılı kararname tatbik edilseydi, 
döviz kârı 1 911 311 dolar ve fakat fiyat istik
rar fonuna tevzi şirketlerinin 'tebliğ gereğince 
alınan Türk Lirası 48 550 271 lira olacaktır. 
Bizim yaptığımız tasarrufla yani 6/8957 sayılı 
kararnamenin tatbiki halinde de döviz kârı 
kâr transferi şeklinde ödenen 4 329 978 dolar. 
Birisi 1 911 311 dolar, diğeri 4 329 978 dolar. 

Fiyat istikrar fonuna tevzi şirketlerinden 
tebliğ gereğince bu kararnameye göre alınma
sı gereken Türk Lirası işe 19 974 423 liradır. 
Her ikisinin yekûnu 58 944 225 lira, birinci 
kararnameye- göre ise yekûn 65 752 070 lira
dır. Bu tabloya göre bir yılda net döviz kazan
cımız 2 418 667 dolar, buna karşılık tevzi şir
ketlerinden fona aktarılan farklardan mütevel
lit kaybımız da 28 575 848 Türk lirasıdır. An
cak bu son kararnameye göre Ataş grupu rafi
neri şirketleri rafineri teslim fiyatlarında bey
nelmilel parite fiyatlarında 1 Mart 1966 tari
hinden itibaren yüzde 8 nisbetinde indirim ya
pılmasını kabul etmiş bulunmaktadır. Hattâ 
6181 sayılı Kararname ve tebliğ 29 . 3 . 1966 
tarihinden itibaren meri olduğu ve tevzi şir
ketlerince farklar bu tarihten itibaren fona 
ödenmekte bulunduğu halde son kararnamemiz
de meriyet tarihi 29 . 3 . 1966 tarihinden 
1 Mart 1966 tarihine yani takriben bir ay -önce
sine teşmil edilmiş ve 1 Mart 1966 tarihinden 
itibaren rafineri mahsul fiyatlarında indirim 
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yapılması esası konulmuş, sözü geçen şirketler 
de bunu aynen kabul etmişlerdir. Sadece bu 
tasarruftan dolayı memleketimizin 1 Mart 1966 
tarihi ile 29 Mart 1916 tarihleri arasında rafi
neri mahsul fiyatlarında indirim yapılmasın
dan mütevellit kazancı döviz olarak 201 000 
dolar ve fiyat istikrar fonu hesabından müte
vellit kârımız da 1 600 000 Türk Lirasıdır. Bu 
rakamlara, yukarıda verdiğim rakamlar dâhil 
değildir. İş bununla da kalmamakta, Ataş 
Grupu şirketlere yaptığımız bu indirimin ip-
raşa tatbikine de tevessül edilmiş bulunmakta
dır. 

Bu mâruzâtım bu istikamette daha fazla 
uzamaktadır, uzayacaktır. O itibarla diğer ko
nulara temas etmek bakımından huzurunuzda 
ham petrol ithal fiyatlarında ve mahsul fiyat
larında yapılan ve elde edilen indirimlerin 
memleketimizin menfaatlerine gerçekten uygun 
ve büyük döviz kazancı sağlıyan bir tasarruf 
olduğunu mevcut dünya piyasa şartları içeri
sinde ve diğer memleketlerde yapılan indirim
lere göre yüksek bir seviyede bulunduğunu, 
bununla memlekete büyük hizmet ifa ettiğimizi 
ifade etmek istiyorum. 

Güven Partisinin Sayın sözcüsü ve Genel 
Başkanı arzu ettikleri takdirde bu konuda ha
zır bulunan diğer mufassal malûmatı da kendi
lerine takdime amade olduğumu ifade etmek 
istiyorum. 

Sayın Feyzioğlu'nun mütalâalarında sade
ce bir noktada hakkı var; kaldırılan bir karar
nameye ek yapıldığı hususunu ifade buyurdu
lar. Bu doğrudur. Ancak bu, Kanunlar ve Ka
rarlar Dairesinin yapmış bulunduğu bir zuhûl 
idi. Onu bakanlığımız zamanında tesbit etmek 
suretiyle 2 Kasım 1967 tarihinde Kanunlar ve 
Kararlar Dairesine 13 - 110/1304 sayılı yazı 
ile mevcut hataya işaret etmek suretiyle tashihi 
bakımından 2 Kasım 1967 de gereği bildirilmiş 
bulunmakta idi. x 

Sayın milletvekilleri; şimdi son günlerin 
kavgalarında, politikasında ve basınında önemli 
bir konu haline getirilen ve aslında memleke
timiz için gerçekten kıymetli olan boraks konu
suna değinmek istiyorum. Boraks konusuna 
temas etmeden önce bir cümle ile Sayın 0. H. P. 
Sözcüsünün bütçenin tümü üzerinde yapmış ol
duğu konuşmada volfram imtiyazına mütedair 
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I bir cümlesini açılamak istiyorum. C. H. P. Söz" 
cüsü konuşmalarında, volfram gibi dünyada 
pek az bulunan bir madenin işletme imtiyazının 
yabancılara verilmiş olması buna bir örnektir, 
diye bir beyanda bulundular. Hakikaten ben < 
bu konuyu bilmiyordum. İnceledim, böyle bir 
imtiyaz var mı diye. Sayın Ecevit'in beyanın
dan sonra inceledim. Ama tesbit ettik ve gör
dük ki, volfram imtiyazı Etibank'a verilmiş. 
Etibankın da yabancı bir kuruluş olmadığı açık
tır, bunu kimse iddia etmez ve tetkiklerimizde 
volfram imtiyazının Etibanktari gayri hakiki ve
ya hükmi yabancı bir şahsa verilmemiş bulundu
ğunu tesbit etmiş bulunuyoruz. Sayın C. H. P. 
Grup Sözcüsünün bunu nasıl ifade ettiğini tes
bit edemediğimi ve bunu anlıyamadığımı ifade 
etmek istiyorum. 

BÜLENT ECEVJT (Zonguldak) — Basın
da çıkan haberlerdir. Teşekkür ederim Sayın 
Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REPET SEZGİN (Devamla) — Burada 
şimdi, Sayın Ecevit'in beyanından anlıyorum ki, 
basında çıkan haberlerle bu iddia ifade edilmiş 
bulunmaktadır. Basınımızda çıkan haberlerin 
bazan basına yanlış bilgi verilmesi suretiyle 
başkaları tarafından hatalara bizleri düşürdüğü 
açıktır. Sayın Ecevit mazur görürse, Bayram 
hikayesi de bunlardan birisidir. O da öyle Bay
ram meselesi. 

BÜLENT ECEVİT , (Zonguldak) — Onu 
açıklıyoruz; Ulus Gazetesinde okuyun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Ulus Ga
zetesinin yazdığı her şey doğru değildir tabiî. 
Ama bizim için tabiî doğru değil. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Son Havadisin-
ki doğru mu? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Hayır, Son 
Havadis veya Adaletinki de her zaman doğru ol
maz, ama biz beyanlarımızda, Son Havadis Ga
zetesi veya Adalet Gazetesi yazdı diye mutlaka 
doğrudur hükmüne varmadık. Siz Ulusta ya
zıldı da onun için söylüyoruz dediniz. Kaldı ki, 
Son Havadis ve Adalet Gazeteleri ile iktidarımız 
arasındaki münasebet Ulus Gazetesiyle Partiniz 
arasındaki münasebet seviyesinde değildir. 

| (A. P. sıralarında «Bravo» sesleri) O, Partini-
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zin resmî organıdır, fakat bizim partimizin res
mî organı olmadığı zannediyorum sizin de ma
lûmunuzdur. * 

Muhterem milletvekilleri, Sayın C. H. P. se
natörlerinden Fikret Gündoğan ile Giresun Üye
si ihsan Topaloğlu'nun bor madenleri konusun
da Cumhuriyet Senatosunda bir önergeleri var. 
Konumuzu ilgilendirdiği bakımından ve bu me
seleye hangi zaviyeden baktığımızı bir kere da
ha Yüce Mecliste münakaşa etmemek halamın
dan okuyacağım. Gayet kısadır. Sayın önerge-
ciler diyor ki, «Türkiye bor maden yatakları 
ve bunların korunmasiyle işletilmeleri hakkında 
bugünlerde yapılan», buraya dikkatinizi istir-

•» ham ederim, «bugünlerde yapılan resmî işlem
lerin Türkiye yararları aleyhine olması ihtimali 
kuvvet kazanmış ve efkârı umumiyeyi işgal 
eden konular arasına girmiş bulunmaktadır.» 
Evet, ihtimali, bugünlerde yapılan resmî istem
leri, aynen okuyorum, «Türkiye yararlan aley
hine olması ihtimali.» Demek ki, biz bugünler
de birtakım resmî işlemler yapıyoruz; tarihi 
18 Ocak 1968 ve yaptığımız bu işlemleri Türki
ye'nin menfaatleri aleyhine olmasına binaen bir 
araştırma isteniyor. Hiçbir diyeceğim yok. Zaten 
Cumhuriyet Senatosunda konuşmama başlama
dan evvel, «Buna Hükümet olarak biz de katı
lıyoruz» diye maruzatta bulundum, ondan son
ra mesele hakkında izahatımı arza gayret et
tim. 

Sayın Reşat özarda'nm da bir araştırma 
önergesi var. O hususta da Yüce Pfleeliste ma
ruzatta bulunurken, yine eğer imkân olursa, 
huzurunuzu işgal edeceğim sırada, evvelâ araş
tırma önergesine katıldığımızı ifade ile söze bağ
lıyacağım. 

Sayın milletvekilleri; Türkiye'de '6309 sa
yılı bir Maden Kanunu var. Sayın C. H. P. 
nin iktidarda bulunduğu sırada 271 sayılı Ka
nunla, eğer hafızam beni aldatmıyorsa, bâzı 
maddeleri değiştirilen bir kanondur. Evet 
11 . 7 . 1963 tarihinde yürürlüğe giren bir ka
nunla değiştirilmiş bulunmaktadır. Bu kanuna 
istinaden C. H. P. sinin iktidarı zamanında, 
bizim zamanımızda ve 6309 sayılı Kanun me
riyette bulunduğu zamanda arama ruhsatı veril
miştir belki işletme ruhsatı verilmiştir. İmtiyaz 

ruhsatı verilmemiştir ama, geleceğim o noktalara; 
çeşitli zamanlarda bir madenin buluculuğunu 

ve bulucunun bulduğu madenin imtiyaz mevzuu 
yapılmasına karar verilmiştir. İşte ben Ba
kana böyle bir belgeyi ibraz ettim, yanımda. 
altında Sayın Oral'm «olur» var. İsminden bah
setmek istemezdim ama, çok bahis konusu oldu. 
Yanlış bilgiler, yanlış vakıalar kendisine izafe 
edilmek suretiyle ismi dile getirildi. Sayın 
Kâmil Haznedaroğlu'nun imzası var altın
da. Bu Kanunsuz bir muamele değil. Bu kanuni 
bir muamele. Ama neden bu belgeyi ben niçin 
ortaya koydum? 

Sayın milletvekilleri, C. H. P. İstanbul îl 
kongresinde Sayın Genel Başkanları tarafın
dan boraks üzerinde yabancı bir oyunun plan
landığı ifade edildi. Basın mensupları bana 
sordular; inceledim*. Konuyu da biliyordum. 
Ben de; «Boraks bakımından belki boraksla
rımız üzerinde oyun oynamak istiyen kuruluş
lar, şirketler vardır, ama oyuna gelecek ik
tidar yoktur» dedim. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) Bunu huzurunuzda tekrar edi
yorum. Mâruzâtımda bunun sebepleri anlaşı
lacaktır. Niçin bu belgeyi çıkarmış? Sayın 
Oral ve bâzı arkadaşları; gazetelerinde var, 
beyanlarda var, , her yerde söyleniyor, biz 
sanki boraksları satmışız, imtiyaz vermişiz 
gibi bir durumla karşı karşıyayız; son gün-v 

ler,de yaptığımız muamelelerden bunların mem
leketin yararına olmaması ihtimalinden bah
sediyorlar. Yani boraks imtiyazı verilirse 
bü boraksı satmaktır, bunu verenler memle
ketin madenini satıcıdır, düşünce budur. 

Bu iddiada bulunan insanların bir niyetin 
içinde olmaması iktiza eder icraatlarında. Ceza 
Kanunumuzda bir suçun tamamlanması var
dır, bir suçun teşebbüs safhasında, nakıs te
şebbüs safhasında kalması vardır. Bir şeyi kas-
dederiz, bir şeyi icra etmeyi kasdederiz ama 
elimizde olmıyan sebeplerle kasdettiğimiz ne
tice hâsıl olmıyabilir. Olmaz bir adamı öldür
mek için tabancanızı tevcih edersiniz, birisi 
elinizden tutar, bu nakıs teşebbüstür. Tabanca 
ile ateş edersiniz ama isabet ettiremezsiniz, 
tam teşebbüs safhasında kalır. 

HÜDAI ORAL (Denizli) — Medeni Hukuk 
bu. Cezada kıyas câri değildir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Evet Me
deni Hukuk. Ben bir ceza kıyası yapmıyorum. 
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Bir meselenin, bir niyetin ortaya çıkması, 
ben kendi . niyetimin ortaya çıkmasını arz et
mek için sizin niyetinizi teşhis etmeye çalışı
yorum. 

Ben neden bu vesikayı dağıttım? Onu arz 
etmek için sizin hangi niyet içerisinde ol
duğunuzu tesbit etmek bakımından bunu de
mek değil midir.» 

Trabzon Milletvekili Sayın Ömer Usta'nın 
sorusu : 

«1. Trabzon Şehri içindeki Zağnos deresi za
man zaman taşmaktadır. Menbaından mansabı-
na kadar olan mecrasının iki tarafında yolsuz, 
çok kalabalık iki mahalle vardır, Seller ve şeh
rin pis sulan taşarak bu iki mahalleyi zaman 
zaman istila etmekte, maddi ve sıhhi zararlara 
sebebolmaktadır. Ankara'da Bentderesinde ol
duğu gibi, taşkınların zararlarını önlemek için 
derenin üzerinin Bakanlığınızca kapatılıp, ka
nal beton yol haline getirilerek, taşmadan mü
tevellit zararların önlenip önlenmeyeceğinin dü
şünülüp düşünülmediğinin, eğer düşünülüyorsa 
ne zaman inşaata başlanacağının açıklanması, 

2. Rize îkizdere Hidro - Elektrik Santralı
nın ürettiği elektrik, sahil şehir ve kasabalarla 
fabrikalara ancak yetmektedir. Bu santralın 
elektrik hatlarının geçtiği köylere elektrik ve
rilebilmesi için tevsi edilip yeni bir ünite ilâ
vesi düşünülüp düşünülmediği? Eğer düşünü
lüyorsa ne zaman tatbikata geçileceği ve köy
lere ne gibi tedbirlerle elektrik verileceği?» 

Bu önergeler sayın bakanlığımıza tevdi 
edilecektir efendim. Zabıtlara da geçmiş bulu
nuyor. 

Sayın Çanga sizin de mi sorunuz var? arz 
ettim. Onu izah edeceğim. Sonra sizi gayet sü
kûnetle dinledim Ama Sayın Oral'ın bu kadar 
lâf atmasını da, söz atmasını da, hoş karşılıyo
rum. Maden Kanununun hükümleri sarih, im
tiyaz, Bakanlar Kurulu kararı ile verilip. Dev
let Şûrasına gider. Devlet Şûrasından mütalâa 
alınır. Devlet Şûrasına gidilmesi için maddenin 
buluculuğuna karar verilir. İmtiyaz mevzuu ya
pılmasına karar verilip, Sayın Oral'm yaptığı 
gibi. Ondan sonra Danıştaya iştişari mütalâa 
için gider, Danıştay'dan gelir, Bakanlar Kuru
lu kararname çıkarırsa imtiyaz muamelesi te
kemmül eder. Eğer Sayın Oral'm kanunlara 
uygun olarak imtiyaz verme gibi bir niyeti ol

masa idi bu mucibi niçin imzalardı? İmzalama
ması iktiza ederdi. Bunun başka izahı yok. Baş
ka hiçbir -izahı yok. Ama Sayın Oral'm, sayın 
selefimin kanunî muamelelerini de müdafaa et
mek bana düşüyor burada. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Mehmet Tur
gut'unla de dâhil; 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Devamla) — Mehmet 
Turgut'unki, Ahmet'inki, Mehmet'inki, Mehmet 
Turgut'un olabilir, İbrahim Demir'in de var, 
müsteşarlarının da var, zatıâlinizin müsteşarı
nın da var idi, vardı. 

Şimdi Mehmet Turgut'un veya müsteşarı
nın, İbrahim Demir'in veya müsteşarının değil
siniz niyetiniz bahis konusu. Bununla sizin sa
mimiyetsizliğinizi tescil etmek istiyorum, affı-
nızı rica ederim. Gerçek bu. Siz imtiyaz verme 
niveti içerisinde bulunacaksınız, 40 sene müd
detle Türk Boraks Madencilik Anonim Şirketi
ne imtiyaz mevzuu yapılmasına dair diye, mil
liyetçi maden dairesinin getirmiş olduğu muci
bin altına 29 Nisan 1964 tarihinde imza atacaksı
nız, bu niyetin içerisinde olacaksınız, ondan son
ra, son günlerde yapılan muameleler, diye, bo
rakslarımız satılıyor, diye yaygara koparacak
sınız. Olmaz böyle şey sayın milletvekilleri, ol
maz. Bu secim sathı mailinde, ona yaklaşılan 
günlerde birtakım yeni meseleleri, vâki olmıyan 
meseleleri memleket sathına yayma gayretinden 
başka bir şey değildir. 

Şimdi 2 . 1 . 1967 tarihinde bu kabil bütün 
muameleler Adalet Partisi iktidarı zamanında 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tarafından 
durdurularak 40 kadar, 40 milyondan 90 milyo
na, 200 milyondan 400 milyona varan rezerv tah
mini ihtiva eden zengin boraks madenlerimiz 
bakımından kesin rezerv tesbiti yapılıncaya ka
dar hiçbir muamele yapılmaması kararlaştırıl
mış ve bunun tatbikatına girilmiş, Etibanka 126 
saha için müracaat ettirilmiş ve söylendiği gibi 
bizim tarafımızdan, A. P. tarafından, oyuna ge
linmemiş bir boraks politikası tesbit edilmiş, bir 
plân* yapılmış bulunmaktadır, onu arz edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, biz Hükümet olarak, 
iktidar olarak bir bor tuzu oyunu değil, bir bor 
tuzu plânı yaptık. Bu plân millî menfaatlerimi
zin öngördüğü, kanunlarımıza uygun bir plân
dır. Bu, imtiyazları durdurma plânıdır. Ve bu 
büyük maden rezervlerimizi Etibanka kazandır-
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ma plânıdır. Şunu huzurunuzda ifade etmek isti
yorum; A. P. iktidan hiçbir zaman oyunlarla 
bir memleketi idare etmeyi düşünmemiş ve böy
le bir yolu aklına getirmemiştir, bundan böyle 
de getirmiyecektir. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Bu ithamları, bu konuda çeşitli organlarında 
ve konuşmalarında yapılan ithamları kendileri
ne iade edersem beni mazur göreceğinizi ümide-
diyorum. 

Halen teknik olarak Türk Boraks Madenci
lik A. Ş. nin tesbit ettiği, 40 milyon tonluk re
zerv dışında tesbit edilmiş bir rezerv projesi 
mevcudolmayıp, Maden Daresinde mevcut do
kümanlardan istifade edilmek suretiyle MTA 
Enstitüsü tarafından yapılmış bir rezerv tahmi
ni vardır ve bu tahmin bizi 400 ilâ 500 milyon 
tona götürmektedir. Hakiki miktarı zannediyo
rum konuşmamda biraz önce arz ettiğim gibi, 
bu yaz aylarında MTA nın yapacağı çalışmalar
la ortaya çıkacak bulunan boraks bakımından 
takibettiğimiz, bize göre millî politika şudur : 

1. Avrupa ve Asya pazarlarına ve ekono
mik imkân ölçüsünde Amerikan pazarlarına bor 
cevheri ve mamullerini istikrarlı bir şekilde yer
leştirmek ve dünya tüketiminin büyük bir kıs
mını karşılamak. . I 

2. Yerli bor cevheri müstahsıllarmı zararlı iç 
rekabetten korumak, bu minerallerin en büyük 
ölçü ve imkânlarla daha çok mamul halde ihra
cını sağlamak ve bu politikanın tahakkukunu 
temin için bor cevheri alıcılarının inhisarından 
kurtulmak ve mamul madde alıcılarının istekle
rini karşılamak, onlarla doğrudan doğruya te
masa geçebilmek için Etibankın tesisler kurması 
ve tevsi projelerini tahakkuk ettirmesi, zararlı 
iş rekabeti ve döviz gelirini de korumak ama-
ciyle önleyici tesisine ve tedbirlerin alınmasına 
teşebbüs olunmuş yeni hazırlanan ve ümidediyo-
rum ki, Mart ayı sonlarında Yüce Meclise tak
dim edeceğimiz Maden kanunu tasarısında ihra
catçı birlikleri kurulması suretiyle boraks konu
sunda yeni hükijmler getirilmesi suretiyle, ko
nuyu millî menfaatlerimiz açısından halletmek 
rezervlerimizin âtıl bırakılmasını önlemek, bu
lunmuş rezervlerden en büyük ölçüde yararlan
mak maksadiyle Etibank ve MTA Enstitüsü ku
ruluşlarına daha geniş çapta arama ve işletme 
faaliyetlerinde bulunabilme tedbirlerini plânla
mak, bor cevherleri üzerinde işletme hakkı veril-
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I mesi şartlarını gerek hak iktisabetmiş ve gerek
se edeceklerin bu genel politika istikamtinde 
çalışmalarını sağlayıcı şekilde tanzim etmek ve 
bu konuda millî yararlara aykırı davranışlara 
müsamaha etmemek istikmetinde tedbirler alın
mıştır ve gerekli kuruluşlara bu talimatlar ve
rilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi sayın milletvekilleri; C. H. P. sözcüsü 
konuşmalarında bilhassa cevaplandırmamı iste
dikleri bâzı hususlardan bahsettiler. Bir Fran
sız firmasiyle* Amerikan firmasının boraks saha
sına 14 . 5 . 1966 tarih ve 6/468 sayılı Karar
name ve yine 29 . 8 . 1967 tarih ve 6/8696 sa
yılı Kararname ile A. P. iktidarı zamanında gir
diklerinden bahsettiler. Maden Dairesindeki bü
tün kayıtlar burada. Maden Dairesinin ilgilile
rinden aldığım bilgiye ve ayrıca bu tarihler
deki Resmî gazetelerde yaptığım tetkiklere isti
naden iddia olunan hususu tesbit edebilmiş de
ğilim. Eğer ilân edilmemiş kararnameler meya-

| nmda ise şu anda bilinmesi mümkün değildir. 
Fakat Maden Dairesinden ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığından bu şekilde bir mua
melenin geçmemiş bulunduğunu ilgilileri ifade 
etmiş bulunmaktadır. Bununla bu konuyu bura
da bitirmek istediğimi ifade etmek istemiyorum. 

Ayrıca Başbakanlık Kararlar ve Kanunlar 
Dairesinden bu konunun ne olduğunu, ecnebi 
sermayeyi teşvik komitesiyle ilgili olup olmadı
ğını tesbit edeceğim. Bilmiyorum ama, bizim de 
bir boraks verilmesi imtiyaziyle Maden Daire
siyle, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı tara
fından bir imtiyaz evrilmesi ile ilgili olmadığını 
huzurunuzda ifade ediyorum, bu varit değildir. 
Hangi konuya aidolduğunu tetkik edip kendile
rine yazı ile bildireceğim. 

Borks meselesini bitirmeden önce bir noktaya 
da temas etmeme müsaadenizi rica ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Maden Dairesinde 24/184, 
ve 24/185 sayılı kayıtlı bulunan iki saha için 
sayın selefim zamanında 5 Nisan 1964 tarih ve 
2082 sayılı bir yazı ile Başbakanlık kanalıyla 
Devlet Şûrasına bir imtiyaz muamelesi için isti-
şari mütalâa alınmak suretiyle bir müracaatın 
vâki olduğunu ve Devlet Şûrasının tanzim edi
len bu yazıya ve ona ek vesikalara göre istişari 
olarak imtiyaz verilmesi lâzımgeldiği hakkında 
bir mütalâasının mevcut bulunduğunu bütçenin. 
tümü üzerinde yapılan konuşmalar sırasında arz 

[ etmiştim. 
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Gerçekten bu konuda vâki tetkikatımızı de-
rinleştirdiğimizde, Maden Kanununun alâkalı 
hükümlerinin vaz'etmiş bulunduğu şartlar ger
çekleşmemiş olmasına, tesbit edilen müddette 
gerçekleşmemiş olmasına ve o müddetten sonra 
bu sahalar Türk Boraks A. Ş. ne devredilere'k 
kanunun aramış olduğu şartların bir kısmının, 
ancak bu devirden çok süre sonra-gerçekleşmiş 
olmasına ve bu ahvalde Maden Kanununun 43 
ve 60 ncı maddelerine göre talebin reddi gerek
tiği halde böyle yapılmıyarak kanun hükümle
rine aykırı surette Devlet Şûrasından istişari 
mütalâa istihsaline gidildiğini ve bu istişari mü
talâanın alınmış bulunduğunu tesbit etmiş bu
lunmaktayız, sayın Oral zamanında. Ancak Dev
let Şûrasının istişari mütalâası, icrayı bağlayıcı 
bir karar mahiyetinde bulunmadığı cihetle ka
nunun aradığı şartlar belirli zamanlarda ihtiva 
etmiyen bu muameleden dolayı imtiyaz işlemi
nin yürütülmemesi için ilgili servise tetkik ba
kımından talimat verildiğini ve bu muamelenin 
imtiyaza bu sebeple bağlanmıyacağını zira ka
nuna aykırı olarak kazai mercilere mütalâa ve
rilerek, kazai mercilerjn hataya düşürülmüş bu
lunduğu ve bu işlemin de sayın selefim Hüclai 
Oral zamanında vâki olduğunu, millî menfaatle
re uygun olarak memleketin ihtiyacını takdir 
ederek ve tamamen Petrol Kanununun Enerji 
Bakanına verdiği yetkiyi çok isabetle kullanmış 
bulunmamıza rağmen o tasarrufumuzun siyasi 
ve hukukî mesuliyetimizi müeddi olacağını ifa
de eden sayın selefimin işte bu tasarruf ve bun
dan ayrı olarak yine vekâletnamesiz, vekâletna
mesi dosyasına ibraz ettirilmiyen ve henüz o ta
rihte vekâletnamesi mevcudolup olmadığı tah
kik konusu bulunan muameleler sebebiyle hu
kukî ve siyasi sorumluluğun bahis konusu ola
cağını arz etmek isterim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Devlet Şûrasın
dan istişari malûmat sorduğum için değil mi? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REPET SEZGÎN (Devamla) — Mesele, Dev
let Şûrasına kanuni şartları hazır bulunmıyan, 
redde mahkûm bulunan bir talebi imtiyaz mev
zuu olarak götürmek ve o suretle kazai mercii 
hataya düşürmektir. 

Ümidediyorum ki, boraksa mütedair bu ma
ruzatımla Yüce Meclis huzurunda hiç olmazsa 
Sayın Reşit özarda'nın vermiş olduğu araştır

ma önergesi görüşülünceye kadar boraks me
selesine bir hatime çekmiş bulunuyoruz. 

Sayın Oral D.evlet Şu İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçesinde enerji sektöründeki yatırımın 
31 milyon azaldığını ifade etmektedirler. Bu 
azalma dış ödeme icabettiren yatırımların 1967 
yılma nazaran daha az olmasındandır. Haki
katte enerji sektöründe iç yatırım Devlet Su 
İşleri Bütçesinde 1967 den daha fazla olduğu 
gibi, enerji sektöründe yatırımı yapan Eti-
bank yatırımlarını sayın O. H. P. sözcüsünün 
nazarı itibara almadığı ve bu sebeple yanlış 
bir sonuç çıktığı kanaatine varmış bulunuyo
rum. 

Bir grup sözcüsü, bir İsviçre kredisinden 
istifade edilmek suretiyle Ambarlı Santralına 
30 megovatlık iki ünitenin ilâvesi meselesini 
bahis konusu ettiler. Bahis konusu eden arka
daşım, Türkiye'de artık eskisi gibi enerji sı
kıntısı çekilen bir memleketin mevcudolmama-
sı, gelişen sanayii kösteklememek, durdurma
mak^ ona imkânlar hazırlamak bakımından 
alınan bir karar olduğunu ve bilhassa 1969 yı
lında eğer tedbir alınmaz ise, bilhassa İstan
bul'da sanayicilerimizin duçar olacağı enerji 
sıkıntısını önlemek bakımından bu tedbirin it
tihaz edildiğini ve memleketin gerçeklerine uy
gun bulunduğunu bilmesi iktiza eder. 

Bu santral 1970 yılında hizmete girerek 
Keban ve Gökçekaya barajlarının ikmalinden 
evvel memlekette vâki olacak elektrik talebini 
karşılıyacaktır. Biz memleketimizi elektriksiz 
bırakmak niyetinde değiliz. Bu santral fuel -
oil kullanacaktır, ama Sayın Kurtel'in ifade 
e*ttiği gibi* ithal malı değil, plânlanmış bulu
nan rafinelerimizin istihsal etmiş olduğu fuel -
oili kullanacaktır. Bu itibarla bilinçli arkadaş
larımızın bu meseleyi biraz daha inceliyerek 
öğrenmelerini ve bilgi edinmelerini rica ederim. 

Seyitömer santralı üzerinde de çalışmala
rın devam etmekte bulunduğunu ifade etmek 
istiyorum. 

Yine aynı sözcü 50 tasarısından vazgeçilip 
geçilmediğini ifade ettiler. Ben mensubolduk-
ları siyasi teşekkülün hiçbir fikrine katılmıyo
rum. 50 tasarısından vazgeçildiğini açıkça 
beyan ettiler. Sayın milletvekilleri, huzurunu
za Mart ayı içerisinde getireceğimiz Maden 
kanunu tasarısı münhasıran Tür,k çocukları-
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nın hazırladığı kanun tasarısıdır. (A. P. sı
ralarından «bravo» sesleri) 

Yine aynı bilinçli arkadaşımızın Çeltek'teki 
patlamadan bahsettiği sırada bunun özel sek
töre aidolduğu hakkındaki mütalâları da yan
lıştır. Zira Yeni Çeltek'teki kömür ocakları 
özel idare ile belediyeye ait bulunmaktadır. 
TKİ yöneticilerinin tam bir particilik içerisin
de olduğu hususu, burada Sayın Kenan Esen-
gin'in vermiş bulunduğu bir önerge vesilesiy
le, bir araştırma önergesi vesilesiyle cereyan 
edeceR görüşmelerde arz edeceğim gibi, varit 
değildir. Eğer orada particilik olsaydı, mil
letvekilinden parti teşkilâtına kadar çeşitli sı-
fatlardaki, sayın sözcünün mensubolduğu par
tinin mesullerinin, ilgililerinin orada particilik 
yapmalarına müsaade edilmez idi. Gerçekten 
bâzı particilikler var ama, Zonguldak'ta ikti
darın particilik yapmadığını o önerge vesile
siyle huzurunuzda ispat etme imkânlarını elde 
edeceğiz. 

Söz buraya gelmişken 21 Şubat 1968 günü 
saat 18 de Zonguldak'taki işçiler ile Türkiye 
Kömür işletmeleri arasında toplu iş sözleşmesi 
müzakerelerinin akdedilmiş bulunduğunu ve 
bununla asgari ücretin yer altında çalışan iş
çiler için 15 liradan 20 liraya, yer üstünde ça
lışanlara, çıplak ücrettir bunlar, 13,50 lira
dan 17,50 liraya çıkarılmış bulunduğunu, diğer 
sosyal haklarla beraber, iş değerlendirilmesiyle 
beraber cem'an 105 milyon liralık bir toplu iş 
sözleşmesi zammının bu kuruluşumuzdaki işçi
lerimize temin edilmiş bulunduğunu ve anlaş
manın, sözleşmenin imza edilmiş olduğunu hu
zurunuzda ifade etmek isterim. (A. P. sırala
rından «bravo» sesleri, alkışlar) 

tşte asıl sosyal adalet bu.. Sosyal adaleti 
başka mânada anlıyanlar emekçilerin meseleler 
rini güya kendi meseleleri addederek bizim 
bunlarla uğraşmadığımızı söyliyenler; bilmi
yorum bu davranışlar karşısında ne ifade ede
ceklerdir. Birinci toplu iş sözleşmesi 40 mil
yon lira, ikinci toplu iş sözleşmesi 80 milyon 
lira, bu son toplu iş sözleşmesi 105 milyon 
liralık bir zammı getirmiş bulunmaktadır. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Kendi bi
leklerinin hakkı ile, baskı ile almışlardır. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Baskı ile fa

lan alâkası hiç yok. Bunun konuşmaları bant
larda var. Baskı ile de alâkası yok, tahrikle 
de alâkası yok. Bunun gerçekçilikle alâkası 
var. Bunun memlekete hizmet duygusu ile 
alâkası var, bunun yaz aylarında Zonguldak'ta 
Asma Ocağına girdiğimiz sırada jşçilerle gö
rüştüğümüz zaman onlara verdiğimiz sözün ye
rine getirilmesinde var. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri, alkışlar) Bunun sebebi bu.. 
Biz sözlerini yerine getiren iktidarız. 

Yine aynı sözcü, bataklıklar kurutulup ki
me, verilmektedir? diyor. Toprak ağasının top
rağı sulanmakta, hatırli kişilerin arazisi sulan
makta, bu ise, toprak reformu yapılacağı za
man Devlete bir yük olmaktadır, diyor. Cum
huriyet Senatosunda da bir grup sözcüsü ar
kadaşım aynı konuyu söyledi, dediler ki; 
«Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü arazileri 
sulamak suretiyle Devletin başına bir gaile 
açıyor. Bilhassa büyük ve orta çaptaki arazi
ler sulama yapıldığı zaman bire on nisbetinde, 
yani on misli değer kazanıyor, nasıl olsa top
rak reformu yapılacak, toprak reformu yapıl
dığı zaman Devlet daha fazla bu nisbette istim
lâk bedeli ödiyeceği için bu yapılmamalıdır.» 

Şimdi, toprak reformunun,, bir zirai reform 
içerisinde, bizim anladığımız mânada, eğer biz 
iktidarda bulunduğumuz zaman bunu gerçek-
leştirebilirsek, bizim programımızdaki esaslara 
göre yapılacağı tabiîdir. Bu sulamayı teşvik 
eder. Ben şunu öğrenmek istiyorum, bir yer
de sulama yapıldığı zaman arazilerin bir kıs
mı, yani oradan istifade edecek durumda olan 
araziden, fakirlerin veya küçük arazi sahip
lerinin arazisi sulanmıyor da, orta ve büyük 
araziler mi sulanıyor? Yok böyle şey, herkesin 
arazisi sulanıyor, kimin arazisi- varsa sulanı
yor. Bu bir.. 

ikincisi; araziyi sulamak millî gelire kat
kıda bulunmayı temin etmenin yollarından bi
risidir. Araziyi sulamak Türk Milletini fuka
ralıktan kurtarmanın yollarından birisidir. 
Mütemadiyen fakir halkımız diye fukaralık 
edebiyatı yapanların .hiç olmazsa henüz arzu 
ettiğimiz seviyede götürememiş olmakla bera
ber Türk çiftçisine götürebildiğimiz bu hiz
metlere mâni olmamalarını, hiç olmazsa bu 
mevzuda samimî olmalarını istemek hakkımız 
değil midir? 
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MUZAFFER KARAN (Denizli) — Mani 
olan kim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — ]\feni 
olan kimse yok, mâni olamazlar zaten, bu 
tatbikata devam edeceğiz zaten. Ama, bu 
düşünce sahiplerinin hangi niyet içerisinde 
olduğunu tesbit etmekte, ilân etmekte ve 
Türk vatandaşlarına duyurmakta fayda ol
duğu için ifade ediyorum. Ve dikkat buyurur
sanız, isimlerini telâffuz etmiyorum. Kendi
leri eğer bir gün - Allah göstermesin - iktidara 
gelirlerse, dileTdiklerini yaparlar, onu bilmem. 
Ama, şunu biliyorum; bu rejim devam ettiği 
sürece »demokratik rejim içerisinde o fikirleri
ni tatbik etmek imkânlarını bulamıyacajüar-
dır. 

Muhterem milletvekilleri, sulama konusun
da, taşkın konusunda, hidro - elektrik sant
ralleri yapma konusunda çeşitli gayretlerimiz 
ve çalışmalarımız Vardır. Türkiye su kaynak
lan bakımından, istifade edilebilir su kay
naklan bakımından zengin bir memlekettir. 
Türkiye'nin 26 havzasının etütleri yapılmış 
ve ikmal edilmiş bulunmaktadır. Bu etütlere 
göre Türkiye'de daha 500 küsur barajın ya
pılması, 227 hidro - elektrik santralinin yapıl
ması iktiza etmekte, bütün sulanmızdan istifa
de etmek, Türk milletinin hizmetine sulanmızı 
tahsis etmek için 237 milyar lira civannda bir 
yatınm yapmak gerektiği anlaşılmış bulun
maktadır. Türkiye'de sulama meselesi bilgili, 
disiplinli ellerdedir ve bu mesele kontrol al
tına alınmış bulunmaktadır, Bütçe imkânları 
elverdiği nisbette Devlet Şu İşleri Genel Mü
dürlüğünün hemen ittifak ile bütün sayın grup 
sözcüleri tarafından takdir ile karşılanan me
sailerinin Türk milleti için devam edeceği ta
biî bulunmaktadır. Aynca fizibilite çalışmala-
nna, fizibilite raporu çalışmalanna Mart ayı 
ilerisinde başlanacak ve İkinci Beş Yıllıfc Plân 
dönemi içerisinde kuvvetle muhtemeldir ki, 
1970 yılında inşaasma başlanacak aşağı Fırat 
projesi ile 15 milyon dönüm arazinin sulan
ması temin edilecek ve böylece 20 milyar li
raya vâsıl olacak bu projenin her sene as
gari iki milyar 400 miyon liralık geri ödeme 
ile kısa zamanda kendisini amorti edeceği ve o 
bölgede yaşıyan vatandaşlarımızın geniş top-

raklann ve ovaların sulanmasının bu suretle 
gerçekleşeceği ve Doğuya böylece en büyük 
yatıranın, birçoklarının şimdiye kadar Tür
kiye'de tahayyül etmediği bir yatımımı ya
pılması için gerekli çalışmalann ilerlemekte 
bulunduğunu ve buna karar verilmiş bulun
duğunu huzurunuzda ifade etmek isterim. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) 

Keban Barajının ikmali ile sanayii teşvik 
etmek bakımından Doğ bölgesinde Keban'dan 
enerji alacak yerlerde, bilhassa Keban civarın
da sanayie 4,5 - 6 kuruş arasında, mesaftlerine 
göre,, ceryan vermek için gerekli çalışmalar 
ve etütler Bakanlığımızda ikmal edilmiş bu
lunmaktadır. 

Keban - İstanbul enerji nakil hattı önümüz
deki 10 gün azrfında ihale edilmiş olacaktır. 

Petro - Kimya tesislerinin çalışmaları prog
rama uygun bir şekilde devam etmektedir. 

Sayın milletvekilleri; hemen birçok konuya 
kısaca temas etmek suretiyle Bakanlığımızın 
faaliyetlerini hulâsa etmek istedim. Vaktinizi 
suiistimal ettiğimi biliyorum. Daha mâruzâtta 
bulunacak birçok konular var, ama sabn-
nızı suiistimal etmemek için burada konuşma
ma son vereceğim. 

Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarla ilgili ku
ruluştan kendilerine tevdi edilen vazifeyi 
ifada büyük bir gayret içerisinde bulundukla
rını, büyük bir şevk ve heyecan içerisinde gö
revlerini ifa etmekte bulunduklannı huzuru
nuzda ifade ederken, kendilerine teşekkür edi
yorum. 

Kalkınma; paraya, projeye bağlı olan bir 
mesele değildir, kalkınmada projenin, paranın, 
kredinin rolü vardır. Fakat kalkınmada en 
esaslı unsur, kalkınma heyecanıdır, kalkınma 
iradesidir. (A. P. sıralarından, «Bravo» ses
leri, alkışlar.) 

Aziz milletvekilleri, Bakanlığımız mensup
ları Türkiye'nin tabiî servetleri, kaynaklarını 
Türk milletinin hizmetine koymak bakımın
dan, Büyük Türk Milletinde mevcut, bu kal
kınma şevki bu kalkınma azmi içerisinde va
zifelerine devam etmektedirler. 

* 
Türkiye'de kalkınma bakımından, hürriyet 

içerisinde ekmeği şerefli olarak temin etme 
bakımından büyük bir azim, büyük bir he
yecan vardır. Her iktidar Büyük Türk Mille-
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tinin bu arzusunu gerçekleştirmekle kendisini 
görevli addetmelidir. Ve her iktidar sahibi 
ile, politika ile uğraşanlar Büyük Türk Mil
letinin fukaralığa, Büyük Türk Milletinin ce
halete paydos dediği bu devirde kalkınma için 
samimî gayretlerini birleştirmeye ve Büyük 
Türk Milletine tahsise mecbur bulunmaktadır. 
Bu şevk, bu gayret ve bu heyecan içerisinde 
teıljkidlerimizi açık, programımıza Hükümet 
programına uygun irşatlarınızdan istifadeye 
kararalı olduğumuzu huzurunuzda arz eder
ken, Yüce Meclisin muhterem mensuplarını 
saygılarımla selâmlar, kabul buyurduğunuz 
takdirde bütçenin, Bakanlığımız mensuplarına* 
ve Büyük Türk Milletine hayırlı olmasını te
menni etlerim. Saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından sürekli ve şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Bâzı sorular var efendim, ya
zılı efendim merak etmeyin. Yalnız arz edece
ğim. . 

Arkadaşlar bunların zapta geçmesi, Umumi 
Heyetin ıttılaına sunulması bakımından okun
masını ve cevaplarının Sayın Bakan tarafından 
yazılı olarak verilmesini istiyorlar, hepsini arz 
edeceğim :• 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Hasan Değer, 
iki soru soruyor: 

«1. Diyarbakır ilimizin Dicle nehri üzerinde 
sulama barai inin yapılmasına dair iki yerde ötüt 
yapıldığı halde, adı geçen barajın gerçekleşmesi 
için Bakanlıkça bir hazırlık var mıdır? Varsa 
ne zaman teşebbüse geçilecektir? 

2. Göksün Barajının etüdü bitmek üzere
dir. 1968 yılında başlanıp başlanmıyacağına 
dair bilgi verilmesi?» 

Gümüşane Milletvekili Sayın Sabri özcan-
san'ın sorusu : 

«Gümüşane'nin Kelkit ve Bayburt kazaları 
arazisinden olan Mormoç, Sünür ovasında bun
dan birkaç sene önce mühim miktarda para har
canarak kurutma yapılmıya başlanmış, ikmâl 
edilmeden çalışmalara son verilmiştir. 

Bu kurutma işine yeniden ne zaman başlana
cağının yazılı olarak bildirilmesi için gereğinin 
yapılmasını isterim.» diyor. 

Sayın Hüseyin Yaycıoğlu (Maraş) 'in soru
su' : 

«1. Maraş'ta kurulacağı söylenen Kızıltaş 
Barajının inşasının ne zaman başlanacak
tır? 

2. 90 bin dekar münbit bir araziyi sular 
altına alan bu barajın irtifaının düşürülerek bu 
topraklardan bir kısmının kurtarılması düşünül
mekte midir? 

3. 1968 yılında önplâna alındığı söylenen 
Aslantaş Barajının inşasına hangi tarihte baş
lanacaktır? 

4. Kaç metre irtifaında olacaktır? 
5. Ne kadar dekar sahayı içine almak

tadır? 
6. İstimlâki için ne kadar para ayrılmış

tır? 
Adıyaman Milletvekili Sayın Nâzım Bayıllı-

oğlu'nun 'sorusu : 
«Soru : 1. 
Aşağı Fırat projesini hızlandırmak için ne 

gibi tedbirler düşünülüyor? 
Soru : 2. 

Adıyaman dahilindeki ovaların Göksu ve 
Kâhta çaylarından sulanması için projeler ha
zırlanmış mıdır, hazırlanmış ise ne safhada
dır?» 

Mardin Milletvekili Sayın Nazmi Oğuz'un 
sorusu: 

«Sayın Enerji Bakanı, 1954 senesinde çıkarı
lan Petro Kanununun o günden bu yana değişen 
şartlara ve millî menfaatlere daha uygun olarak 
değiştirileceğini konuşmalarında ifade buyur
dular. Şu hale göre, bu kadar önemli bir ka
nunun uzun süredir geciktirilmesi millî men
faatlerin büyük ölçüde ziyaı demek değil mi
dir? 

Bir dakika efendim. 

«Sayın Ömer Usta (Trabzon Milletvekili) — 
«1. Trabzon şehri içindeki Zağnos deresi 
zaman zaman taşmakta. Menbaından mansabı-
na kadar olan mecrasının iki tarafında yolsuz, 
çok kalabalık iki mahalle vardır. Seller ve şeh
rin pis suları taşarak bu iki mahalleyi zaman 
zaman istilâ etmekte, maddi ve sıhhi zararlara 
sebebolmaktadır. Ankara'da Bent Deresinde ol
duğu gibi, taşkınların zararlarını önlemek için 
derenin üzerinin Bakanlığınızca kapatılıp, ka
nal beton yol haline getirilerek, taşmadan mü
tevellit zararların önlenip önlenmiyeceğinin dü
şünülüp düşünülmediğinin, eğer düşünülüyorsa 
ne zaman inşaata başlanacağının açıklanması. 
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«2. Rize İkizdere Hidro elektrik Santralinin 
ürettiği elektrik, sahil şehir ve kasabalarla fab
rikalara ancak yetmektedir. Bu santralin elekt
rik hatlarının geçtiği köylere elektrik verilebil
mesi için tevsi edilip yeni bir ünite ilâvesi dü
şünülüp düşünülmediği? Eğer düşünülüyorsa 
ne zaman tatbikata geçileceği ve köylere ne gibi 
tedbirlerle elektrik verileceği?» 

Bu önergeler Sayın Bakanlığınıza tevdi edi
lecektir efendim. Zabıtlara da geçmiş bulunu
yor. 

Sayın Çanga sizin demi sorunuz var? 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Evet. 
BAŞKAN — Lütfen efendim siz de kısaca 

soru olarak sorun. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın Baş

kan, Kütahya ilinin. Simav ilçesinde özel teşeb
büse aidolan ve uzun süredir zarar ettiği söy
lenen bir kurşun madeninin Devlet marifetiyle 
Etibank tarafından bu sıralarda satmalımp 
alınmadığının ve eğer alınmış ise kaç liraya alın
dığının cevaplanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Cevabını istiyorsunuz? Tahmin 
ediyorum buna da Sayın Bakan, yazılı olarak 
mı cevap verecektir? ( 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale) — 
Kısa efendim. 

BAŞKAN — Kısa ise buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA-

. KANI REFET SEZGİN (Devamla) — Satına-
lmmamıştır, bir anlaşma yapılmıştır. Rödevans 
mukabilinde Etibank tarafından çalıştırılacak
tır. Yapılan muamelenin sebebi de orada made
nin çalıştırılaıkaması, sahiplerinin malî güçleri-

• nin bulunmaması, çeşitli bankalara borçlanmala
rı, işçilerle birtakım ihtilâfların bu yüzden çık
mış olması ve asıl madenin âtıl kalmaması ba
kımından Etibankm da menfaatleri gözetilerek 
rödevans mukabilinde çalıştırılması kararlaştı
rılmıştır. Satmalmma bahis konusu değildir. 

BAŞKAN — Efendim Bakanın görüşmesi ve 
sorular bitmiştir. 

CEMAL YAVUZ (Bingöl) — Benim de bir 
sorum var. 

BAŞKAN — Efendim acaba yazılı olarak 
verseniz de Bakan cevaplandırsa olmaz mı? 

CEMAL YAVUZ (Bingöl) — Olur efendim, 
takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Alın efendim, sayın milletve
kilinin önergesini. 

Sayın Cemal Yavuz'un önergesi de şudur 
efendim : 

«1. — Bingöl'ün Gayıt ve Göynük barajları 
hakkındaki çalışmalar ne safhadadır? 

2. — Gebeç kazasının Sivan nahiyesinin Av-
nik köyünde bulunan ve geçen yıllarda üzerin
de çalışmalar yapılan demir madeninin duru
mu ne merkezdedir? 

3. — Bingöl, Keban barajından istifade ede
cek midir?» 

Bu da Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğına tevdi ediliyor efendim. 

Sayın Bakan tamam efendim, sorular. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Çanakkale) — Yazılı ola
ra!;, Sayın Başkanımızın ve sayın soru sahiple
rinin mutabakatları ve arzulan veçhile cevap
larımı yazılı olarak takdim edeceğimi bu ve
sile ile arz ederim. 

Teşekkür ederim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Efendim, talep ve kayıt sırası
na göre son sözün Sayın Süleyman Onan'a ve
rilmesi gerekirken Grup adına Sayın Hüdai 
Oral'a söz verilmesi istendiği için, Sayın Hü
dai Oral'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Hüdai Oral. 
Konuşma süreniz 10 dakikadır efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAİ ORAL 
(Denizli) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Ba
kanı dinlemiş bulunuyoruz, bir iki noktada vak
tin kifayeti nisbetinde maruzatta bulunacağım. 

Evvelâ, petrol bulunmuş sahalar dolayısiy-
le Petrol Kanununu savunan Sayın Bakan; 
1954 yılında Petrol Kanununun çıkarılmasının 
isabetini ve o günkü iktidarı öğdüler ve bunun 
burada methiyesini yaptılar. 

Değerli arkadaşlarım, biz bu kanaatte deği
liz. Yalnız biz değil, Maden Tetkik Arama Ens
titüsü de bu kanaatte değil. Petrol Araştırma 
Komisyonu da bu kanaatte değil. Türkiye'de 
petroUü sahayı; Siirt bölgesinde 1940 yılında 
bulan millî müessesemiz Maden Tetkik Arama 
Enstitüsüdür. Yabancı şirketler, Ankara'ya git
memişler, Çanakkale'ye gitmemişler, Antalya'
ya gitmemişler, Türkiye petrollerinin, Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsünün petrol bulduğu 
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sahaların etrafını çevirmişler ve orada ruhsat
nameyi almışlar ve orada petrolü, bulmuşlar. 
Yani orada petrolü istihsal etmeye başlamışlar. 

Şimdi, eğer o bölgede Türkiye Petrolleri da
ha güçlü olarak ve mütaahhit şirketleri de kul
lanmak suretiyle çalışmış bulunsa idi ve bugün 
o sahalarda Türkiye Petrolleri - ki, petrol bul
muştur - petrol keşiflerine* devam etmiş olsa 
idi, Sayın Bakan Türkiye petrollerinin yabancı 
şirketlerin bugün petrol bulduğu yerde petrol 
bulamıyacak güçte olduğu iddiasında mıdırlar 
ki, bu kanaati ifade edebiliyorlar? öyle ise ka
naatimiz odur ki, Sayın Bakan büyük bir Ijata 
içindedir. Petrol Kanununu ve yabancı şirket
leri savunduğu müddetle 0. H. P. olarak kar
şısında olacağız ve petrolü mutlak surette mil-
lîleştireceğjz değerli arkadaşlar. Bu bir. 

Ki; Sayın Bakan Şaaban'dan bahsettiler ve 
Güney Kürkan'dan bahsettiler. Bu bölgedeki 

^ petrol keşiflerini size okuyorum; Raman 1940, 
Garzan 1951, Germiş 1958, Bulgur Dağı 
31 . 7 . 1960, Kayaköy 1961, Mağrip 1961, Batı 
Raman 1962, Kurtaran 1962, Batı- Raman 101 -
1962, Silvanka 1962, Bada 1963, Çelikli 1963, 
Kürkan 1964, Baükan 1964, Şelma 1964, Batı 
Karaköy ^964, Maleherma 1965. Yani Petro -
Pol'ün bırakıp gittiği saha. Değerli arkadaşla
rım; hani sizin üç senelik iktidarınız zamanın
daki petrol bulunan yerler? 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, öbür noktaya 
geliyorum. O da şu; Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü diyor ki, aynen okuyorum; Sayın Ba
kan buna lütfen dikkat buyurunuz. «Yukarıda 
yerli ve yabancı şirketlerin buluşları Maden 
Tetkik ve Aramanın arşivlerinden faydalanıla
rak olmuştur. Şirketlerin bugün petrol buldu
ğu sahalara ait strüktürlerin mevcudiyeti ve 
verilen bilgiler arasında olup petrollü saha ol
dukları MTA raporlarında kayıtlıdır:» Petrol
lü sahadır, diye MTA tesbit ediyor, gidiyor ar
şivlerini, bilgilerini alıyor, o bölgeye yerleşip 
petrol buluyor, ondan sonra da yabancı şirket
ler ve Petrol Kanununun bir başarısı gibi Sayın 
Bakan tarafından gösterilebiliyor. 

Değerli arkadaşlarım; bunun yanında ikin
ci noktaya geleceğim. İndirimden bahsettiler. 
indirim; 1957 - 1959 yılında Hükümetle AT AŞ 
arasında BP Mobil, Shell ve Caltex arasında 
bir (prose verbal) anlaşma var." Lütfen ondan 
bahsetsenize. O anlaşmada Hükümet; Mobil, 
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Shell ve 0altex'e diyor ki; «Sizin istediğiniz, 
ilân ettiğiniz afişe fiyatlardan ham* petrol al
mayı kabul ediyorum» Benim karşıma yabancı 
şirketler geldiler indirim yapmak için. «Hükü
metinizle anlaşma yaptık 1957 - 1959 da, in
dirim yapamazsınız» dediler. Biz bu anlaşmayı 
muteber addetmedik; «serbest rekabet fiyatları 
asıldır» dedik ve indirime biz başladık. Biz in
dirime başladıktan sonra semt semt bana bu
rada başarılarından bahsediyorlar. Esas başarı 

\bu anlaşmaya rağmen indirime girebilmektir. 
Ve bu da 0. H. P. hükümetlerine , nasibolmuş-
tur. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

Devlet Şûrasından istişari mütalâa -almamı-
şım. Aldım arkadaşlar. C. H. P. hukuk devleti 
anlayışında olan bir siyasi teşekküldür. Yüksek 
mahkemelerden istişare alır .ve Anayasa hü
kümlerine göre de yüksek mahkeme kararla
rın?. uygulama faziletini gösterir. Yüksek mah- „ 
keme kararlarının karşısına çakıp da, o karar
lan infaz etmiyen bir Enerji Bakanının, bu
gün buraya çıkıp da, Devlet Şûrasından müta
laa sormuş, maden dairesi gelmiş, istişari mü
talâa istemiş, gidilmiş Devlet Şûrasından isti
şari mütalâa alınmış; bunun neresinde aksak bir 
muamele var ki? çıkıp burada bu noktada iti
razda bulunuyorsunuz? Devlet Şûrasından ve 
Anayasa Mahkemesinden icabederse Yüksek 
Yargıtaydanda M, daima yüksek mahkeme ka
rarlarını hürmetle telâkki edeceğiz ve kazai mu
rakabeye Hükümetin de, Parlâmentonun da ta
bi olduğu düşüncesi içerisinde daima buluna
cağız ve hukuk devleti ilkelerini savunacağız 
değerli arkadaşlarım. 

Sonra dediler ki; bor plânımız var bizim. 
hangi bor plânınız var sizin? Bugün anlaşıldı ki, 
bor minerallerini yabancı şirketlerin işletme
sine muvafakat etmek üzeredirler ve edecek
lerdir. Bugün Sayın Bakan buraya çıkarak; 
minarelerini Devlet eline vereceğiz; bor mine
ralleri üzerinde yabancı şirketlerin hâkimiyeti
ne son vereceğiz, hpr minerallerini millileşti-
receğiz ve bor minerallerinde yabancı dünyada 
tekel olan bir şirketin oyununa mâni olacağız, 
demediler. Dün Sayın arkadaşım Ahmet Can 
Bilgin buradan itiraz ettiler; «Hukuk devleti 
içindeyiz, gasp mı edelim bunların hakkını» 
dediler. Sayın Bakan da bu istikamette dedi
ler k;, «Millî menfaatler istikametinde çalışma
larına müsaade edeceğiz». Benim anladığım an-
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lam o. Açık ve sarih olmak mecburiyetindedir
ler. Demek ki,, bor konusunda C. H. P. çok hak
lıdır ve bugün oynanan oyunların, gerçekten 
oynanan oyun olduğunu tesbit etmiştir ve bu
nu kamu oyuna intikal ettirmekte de gerçek 
millî görevini yapmış bulunmaktadır. (O. H. P. 
sıralarından alkışlar, «Bravo» sesleri) 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Enerji Baka
nının bir noktadaki görüşüne ve konuşmasına 
da değineceğim. Şu kararname; fotokopisi bu
rada. Kendileri kolomonit konusunda bir fir
maya kararname ile imza ederken izin veriyor,, 
o kararnameden haberi yok, sorduracağım, di
yor. Hayret etmemek mümkün değildir. Ondan 
sonra da boraks konusunda ve 1966 yılında be
nim niyetimin boraks'a imtiyaz vermek olma
dığını gösterecek, buradaki raporlardan bah
sediyorum, 7 . 1 . 1965 tarihli raporu gösteri
yorum, o rapordan hiç bahsetmiyor, o raporda, 
«Millî menfaatlere aykırı olduğu için vermi-
yeceğiz» diyorum. Raporlar burada, tarih ta
rih, isim isim raporlardan bahsediyorum, hiç 
o raporlardan bahsetmiyor. Arkadaşı ve ken
disi zamanında verilen ve verdiğini itiraf etti
ği 5 arama ruhsatnamesi var, o arama ruhsat
namesi hak verme anlamında. 

Benim niyetimden bahsediyor, kendisi ara
ma ruhsatnamesi vermiş, ruhsat vermiş, hak 
vermiş, onun hesabını vermiyor, benim niyetim
den bahsediyor. Ben niyetimi göstermişim, ra
por tanzim etmişim, ne ruhsat vermişim, ne 
imtiyaz vermişim. Ama siz arama ruhsatname
si vermişsiniz. 

TUEHAN BİLGİN (Erzurum) — İmzan 
var. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Niyetime im
zam var. ruhsatnameye imzası var. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmiyelim 
hatibe. Sayın Bilgin, lütfen müdahale etmeyin. 

HÜDAİ ORAL (Devamla) — Sayın Bilgin; 
hâlâ imtiyaz olur, derseniz* bu kadar izahattan 
sonra bunu anlamamışsanız buna bir diyece
ğim yok. 

Bakınız şimdi kararnameyi okuyorum. Sa
yın Bakan, öğreniniz, bilmediğiniz kararnameyi 
muhalefetten öğreniniz. Kolomonit sahasına Po
tas ve Uşin Firmasına izin veriyorsunuz, imza 
ediyorsunuz* farkında değilsiniz, soracağım di
yorsunuz. Okuyacağım şimdi. 
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«14 . 5 . 1966 tarih 6/6468 sayılı Kararname
ye ektir. 

Fransız firması ile Amerikan Potashand 
the Cheical Corporatim adlı Amerikan firma
sının, bu firmaların teşkil edeceği grupun âza
mi 25 000 ton ayıklanmış, yıkanmış ve kavrul
muş üleksit» - üleksit demek böraksit demek
tir - (A. P. saralarından, «onlar ayrı madendir, 
bilmiyor» sesleri) dinleyin, arkadaşım bilir. 
Böraksit değil ama aynı madendir. Karışık ma
dendir. Devam ediyorum: 

«Üleksitin ve âzami 15 000 ton ayıklanmış 
ve yıkanmış kolomanitin (Calcium borattır1 ko-
lomanit) üretilmesi ve ihracı için gerekli te
sislerin kurulması amacı ile yeniden yatıracak
ları 460 000 dolarlık aynî sermaye hakkında 
üretilecek üleksitin yıkanıp, kavrulmuş ülek
sit haline getirilerek tamamen ihracedilmesi, 
ihracattan evvel gönderilecek mahsulün kav
rulmuş üleksit olduğunun MTA ca raporları ile 
tesbiti. Üleksitin çıkarılmasında yan mahsul 
olarak tahminen 1/3 pentinde edileceği bildi
rilen kolomanitin filân sayılı kararname ile ya
pılı. olduğu şekilde muameleye tabi tutulması 
şartlan ile, 6224 sayılı Kanun hükümlerinin 
uygulanması ve yukarıdaki tarih ve sayılı Ba
kanlar Kurulu kararında kayıtlı Usin Şirketi 
adına Uşin Coolman olarak değiştirilmesi, ya
bancı sermayeyi teşvik komitesinin sayılı ka
rar, Ticaret Bakanlığının filân sayılı.. Üzeri
ne sözü geçen kanunun 1 nci maddesine göre 
Bakanlar Kurulunca 29 . 8 , 1967 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı Başbakan 
Cevdet, Sunay Süleyman Demirel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Refet Sezgin 

işte, değerli arkadaşlarım; bizim,, böyle bir 
kararnameyi imza edip de haberi dahi olmıyan, 
ondan sonra da niyetleri nakıs teşebbüsle izah 
eden, hukuk anlayışı böyle olan, bir mesuliyet 
mevkiinde olan Sayın Sezgin'in mütalâası ile 
boraks sorununu halletmemiz mümkün değil
dir. Boraks sorununu C. H. P^ iktidarı geçtiği 
zaman mutlaka halledecek ve bu konuyu millete 
maledecektir. Saygılar sunarım. (C. H. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Doğan Sungun 
ne istiyorsunuz efendim? 
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KEMAL DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — 

Sayın Oral, Petrol Araştırma Komisyonunun 
bir kararını buradan tamamen aksi istikâmet
te ifade ettiler. 6326 sayılı Kanunla ilgili ola
rak, bu bakımdan büyük ehemmiyet vermiş ol
duğumuz petrol dâvasını özetliyelim. Bunu tav
zih edeyim. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurunuz 
efendim. Zatınıza bir taarruz mu vâki oldu? 
(A. P. sıralarından «tavzih etsin» sesleri) 

Usule uymuyor efendim, içtüzük hükmüne 
uymuyor. Komisyon nasıl olsa raporunu neş
redecektir ve dağıtılacaktır. Eğer Sayın Hü-
dai Oral'ın fikirleri komisyonun görüşüne uy
muyorsa zaten hepimizin ıttılaına, gelecek 
bu. 

KEMAL DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — 
Komisyonun kararının tamamen aksi istikâ
mette mütalâa beyan ettiler. 

BAŞKAN — Efendim, usulen imkân bula
mıyorum. Zatınıza bir taarruz vâki ise veya 
evvelce dermeyan ettiğiniz bir fikrin hilafı 
söylenmişse İçtüzüğün 95 nci maddesine göre söz 
hakkınız vardır. Fakat komisyonun raporunu 
tahrif, etti diye söz istemenin,, içinde bulundu
ğumuz müzakerenin şu anında imkânı yok. 

Yeterlik önergeleri var, onları okutacağım. 

KEMAL DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — 
Efendim, ,bu şekilde benim ismimden de bah
setmiş oldular. 

BAŞKAN — Beyefendi, bir dakika müsaade 
edin. Bir kere yeterlik işini halledelim, siz de 
o görüşünüzde ısrar edebilirsiniz. Bir dakika 
müsaade edin. 

Yeterlik önergelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı büt

çesi üzerindeki görüşmelerin yeterliğini tek
lif ederim. Saygılarımla. 

istanbul 
Orhan Birgit 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır, müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. 
Konya 

Ziyaeddin îzerdem 

BAŞKAN — Yeterlik Önergesi aleyhinde 
Sayın Abdülbâri Akdoğan, buyurun efendim. 

ABDÜLBÂRI AKDOĞAN (Ağrı) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; eğer yeter
lik önergesinin aleyhinde oy kullanırsanız za
manında Enerji Bakanlığı yapan Sayın Hüdai 
Oral'ın daha mineralle madenin ne demek ol
duğunu bilmediği hakkında maalesef şu mem
leketin Enerji Bakanlığını yapmıştır, kendile
rini- bu bakımdan... (O. H. P. sıralarından «Sa
dede gelsin» «Ne alâkası var» sesleri) 

Madenle mineral mevzuunda ne demek ol
duğunu izah fırsatını verin ki, kendisine bunu 
anlatmak fırsatını bulalım. 

Muhterem arkadaşlar; Danıştay'dan müta
lâa almak sadece bir hukuk devletinin vecibesi
ni yerine getirmek değil, kanunun emridir. Eğer 
yeterlik önergesinin aleyhinde oy kulanırsanız, 
bunun kanun emri olduğunu izah etmek fırsa
tını bulacağız. 

Yine eğer yeterlik önergesinin aleyhinde 
oy verirseniz Danıştay'dan mütalâa almak için 
yazılan yazı idarenin fen raporuna aykırıdır. 
ve müspet istişare almak için kasıtlı yapılmış
tır, bunu anlatmak fırsatını bulacağız. Eğer 
yeterlik önergesinin aleyhinde oy kullanırsanız 
Sayın Hüdai Oral'ın ısrarla kaçındığı bu ko
nuya cevap vermek imkânını bulacağız. Hepini
zi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Yeterliği oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Doğan Sungun, sizin talebiniz 
üzerinde tekrar soruyorum. Yeterlik de kabul 
edilmiş bulunuyor. Sataşma sebebi ile söz isti-
yebilirsiniz. Bu ancak içtüzüğün 95 nci mad
desine göre zatınıza bir taarruz vâki olduğu ise 
veya dermeyan ettiğiniz fikirlerin hilafı size 
isnadedilerek burada beyanda bulunuldu ise ola
bilir. 

KEMAL DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — 
Evet böyle oldu, direniyorum. 

BAŞKAN — Başkanlığın kanaati böyle de
ğildir. 

Arkadaşımız direniyor. Kendisine bu konuda 
söz verilip verilmemesi hususunu oyunuza suna
cağım. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Doğan Sungun. 
KEMAL DOĞAN SUNGUN (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; C. H. P. söz
cüsü Sayın Hüdai Oral son konuşmasında Pe> 
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rol Araştırma Komisyonunda 6326 sayılı Pet
rol Kanununun tatbikatından iyi netice alın
madığı yolunda bir beyanda bulundular ve bu 
beyammnda Petrol Komisyonu kararlarında 
geçmiş olduğunu ifade ettiler. Bunun hakikat
le bir ligisi yoktur. Şimdi müsaade ederseniz 
Petrol Araştırma Komisyonun raporunda bu 
husula ilgili kısmı size kısaca arz etmeyi fay
dalı bulurum. Faydalı bulurum, çünkü hepinizin 
ve hepimizin bildiği gibi, üzerine ehemmiyetle 
düştüğümüz millî petrol dâvasına en ufak bir 
gölgenin düşmemesi için - ki bütün arkadaş
larımızın bunda itifak halinde olacaklarını zan
nediyorum, bu bakımdan bu müzakerelerin baş-
lıyacağı zamana kadar geçecek müddet zarfında 
dahi üzerine gölge düşürlmemesi için - bunu 
şimdiden tavzih etmekte fayda mütalâa ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, «Petrol Kanunu
nun bugünkü ihtiyaçları ve millî menfaatlere 
uygun olup olmadığı» başlığı altında şu şekil
de mütalâayı beyan ediyoruz: 

«A) Petrol kanunu tasarısı Hükümetçe 
«petrol kaynaklarımızın en kısa bir zamanda 
tesbit edilerek çalışır hale getirilip kıymetlendi
rilmesi gayesiyle aramalar yapmayı ve buluna
cak menbaları dünya petrol siyasetinin gerek
tirdiği çerçeve içinde askerî ve iktisadi men
faatlerimize en uygun şartlarla işletmeyi temin 
için», «memleketimizin hususi şartları göz önüne 
alınmak suretiyle» hazırlanmıştır. Kanundan 
başlıca beklenen faydalar da gerekçede «yeral
tında duran ve bugün için memlekete hiçbir 
faydası olmıyan ve hattâ bulunduğu yer ve mik
tarı dahi katî surette bilinmiyen bir servet, kıy
met kazanacaktır. Bu suretle memleket, kalkın
masında muhtaç bulunduğu akar yakıtı döviz 
harcamadan elde edecektir, istihsal ihtiyaçtan 
fazla olursa ayrıca döviz kazanacaktır. Memle
kette petrol sanayii kurulabilecektir. Bunun 
yaratacağı iş hacminin doğuracağı bütün ikti
sadi ve içtimai sonuçlardan faydalanılacaktır. 
iktisadi bünyemiz kuvvetlenecektir. Bütün bun
ların yanında Hazinemize de oldukça ehemmi
yetli varidat sağlanmış olacaktır.» şeklinde be
lirtilmiştir. 

Ayrıca gerekçede tasarıya hâkim olan pren
sipler de açıklanmış ve petrolün bulunması 
ve işletilmesinin arz ettiği riskler ve müşkülât 
ile gerekli büyük sermaye, diğer malı ve tek

nik imkânlar ve tecrübe sebebiyle memleketi
mizdeki petrol yataklarının aranması ile ilk za
manlarda münhasıran yabancı şirketlerin alâka
lanabileceği düşünülmüştür. Bu maksatla tasa
rıda yabancı şıirketler için aramayı cazip kıla
cak teşvik unsurlarına yer verilmiştir. Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 7 . 3 . 1954 tarihinde bu 
tasarıyı kabul eylemiş 16 . 3 . 1954 tarihinde 
yayınlanan 6326 sayılı Petrol Kanunu yürürlü
ğe girmiştir. 

Petrol Kanununun kabulünden sonra mem
lekette petrol araştırmaları süratlenmiş ve ge
niş çapta jeolojik ve jeofizik arama ve son
dajlar yapılmıştır. Bunlar için yüzlerce milyon 
lira sarfedilmiş, yerli ve yabancı şirketler ta
rafından iyi kaliteli petrol ihtiva eden bâzı saha
lar keşfedilmiştir. Bu keşifler daha ziyade V. 
Siirt bölgesinde olmuş ve evvelce bilinen petrol 
reğervlerimizi artırmıştır. Bu sebepledir ki Bat
man - iskenderun boru hattı inşa edilmiş, ham 
petrol üretimi çoğalmıştır. Üç rafineri kurulmuş, 
üç rafinerinin de kurulma belgeleri alınmıştır. 
Petro - Kimya sanayiinin temelleri atılmıştır. 

Ayrıca yurdumuzda yeraltı ve yerüstü jeolo
jisine dair çok önemli bilgiler elde edilmiştir. 
Bu bilgiler sayesinde çok daha derinlerde de 
petrol aramak gerektiği anlaşılmıştır. 

Bu hususlara dair bilgiler detaylı olarak ra
porumuzun başlangıcında verildiği için burada 
tekrardan kaçınılarak konulara umumi surette 
dokunulmakla yetinilmiştir. 

Kanun bâzılarının iddia ettiği gibi bir kapi
tülasyon kanunu da değildir. Zira kanunun ge
tirdiği bir kapitülâsyon veya imtiyaz rejimi de
ğil; arama, sondaj, üretim ve rafinajda Devlet
çe izin ve müsaade verilmesine dayanan bir hu
kuk rejimidir. 

Kanun on üç senelik tatbikatı ile memlekete 
iktisadi ve içtimai sahalarda büyük hizmetler 
ifa etmiştir. Umulan neticelerin elde edilmemesi 
veya arama faaliyetlerinin azalmış olması Pet
rol Kanununun kifayetsizliğinden ileri gelme
miştir.» 

şeklinde mütalâa beyan etmektedir. Zannedi
yorum ki, Sayın Hüdai Oral'ın, Petrol Araştır
ma Komisyonunun da müzakeresi sonunda, ka
rarı bu şekilde yani, kendi beyanları şeklinde 
işe yaramamıştır, şeklinde geçtiğini ifade et
mişlerdir. Bu okumuş olduğumuz husus da bil-
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hassa son paragraf, Komisyonda bu yolda bir ka
rar alınmağını, Sayın Oral'm dediklerinin ta
mamen aksine bir neticeye varılmış olduğu orta
ya çıkmış oluyor. 

Sayın Hüdai Oral petrol mevzuunda yine 
Komisyonla ilgili pekçok şeyler sarf ettiler, 
fakat onların herbirisiyle cevap vermek tabiî 
ancak bu raporun müzakeresi sırasında müm
kün olacaktır. Çünkü içinde doğru temas etti
ği noktalar olmakla beraber bazen eksik bıra
kılmak suretiyle de mânası değişen bâzı husus
ları da ihtiva etmektedir. Bu bakımdan, çok 
ehemmiyetli gördüğüm ve millî petrol politika
sına hiçbir şekilde gölge düşürmemek için, tavzi
hine lüzum gördüğüm bu hususu bu şekilde 
beyan etmekte fayda mütalâa ettim. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. (A. P. sıra
larından alkışlar). 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı Bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir. 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1968 yılı bütçe kanun tasarısının madde
lerine geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
(1). 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün, carin arcamaları için (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 53 776 564 lira, ya
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 2 045 749 000 lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 300 039 588 
lira ki, toplam olarak 2 399 565 152 lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetvelleri okutuyorum. 

(1) 643 8. Sayılı basmayazt tutanağın so-
nundadır. 

Bölüm 

(A/l) Cari harcamalar 

Ödeneğin çeğidi L. 

12.000 Personel gideleri 40 882 663 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 5 258 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 526 401 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 3 010 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 185 978 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı tesis ve büyük onarım 
giderler 1 668 079 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 191 692 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkili. 1 351 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satm-
almalar 119 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 50 324 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 504 360 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 128 859 826 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,,, Kabul edilmiştir, 

— 665 — 
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BAŞKAN - - 1 nci maddeyi cetveleriyle oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 2 399 565 152 lira olarak tah
min edilmiştir. v 

BAŞKAN — Maddeyi maddeye bağlı (B) 
işaretli cetveli okutuyorum. 

B - CETVELİ 

Bölüm L. 

61.000 Kurumlar hâsılatı ve paylar 75 651 189 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 DSİ Genel Müdürlüğü malları 
gelirleri 7 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 10 750 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler. 2 305 963 962 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünce 1968 bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 
1968 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince, geçici mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 5. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünün, kuruluşu hakkındaki 18 . 12 . 1953 
tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1968 bütçe yılında kullanıla
maz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler.. Kalbul edilmiştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1928 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göer zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1968 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

. BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmal-
malar) bölümü ile 31.310 ncu (Mukavelenin 
feshi münasebetiyle Ege Elektrik Türk Ano
nim Şirketine ödenmek üzere) maddesine ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — KaJbul edenler... Kabul etmiyen
ler... KaJbul edilmiştir 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... KaJbul edilmiştir 

Madde 9. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

— 666 — 
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Madde 10. — Baraj ve Hidro - Elektrik 
santralleri inşası dolayısiyle yerlerinin değişti
rilmesine zaruret hâsıl olacak kara ve demir
yollarının varyant, yol, köprü inşaat için Devlet 
Su işleri Genel Müdürlüğü bütçesine konulan 
ödenekten lüzumlu görülecek miktarın Bayın
dırlık Bakanlığı ve Karayoları bütçelerine bağlı 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili ter
tiplerinden aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
Yatırım tertiplerinde yer alan proje kredilerin
den bu işlerde kullanılacak miktarın (madde 
altındaki açıklamada dâhil) Bayındırlık Bakan
lığı ve Karayolları Genel Müdürlüğüne devri 
için gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Efendim, 10 ncu maddeyle il
gili olarak Bütçe Karma Komisyonunun bir ta
dil önergesi vardır. Onu okuyorum. 

«Görüşülmekte olan Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğü 1968 yılı bütçe tasarısının kanun 
metninin 10 ncu maddesindeki (ilgili tertiple
rinden aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir) 
ibaresinin (ilgili tertiplerine aktarmak için ge
rekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir) şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Komisyonun önergesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

10 ncu maddeyi kabul buyurduğunuz öner
ge gereğince yapılacak değişiklikle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Devlet daire ve müesseseleriy
le kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer ku
rumlar ile özel kişiler tarafından veya dış yar
dımlardan 6200 sayılı Kanunun şümulüne gi
ren yeraltı ve yerüstü suları, etüt, proje ve in
şaat yaptırılması maksadiyle Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı 
(B) işaretli cetvelde açılacak özel bir bölüme 
gelir; diğer taraftan (A/2) (yatırım harcama
ları) cetvelinde açılacak özel maddelere Ma
liye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahval-
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de gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksi
zin (A/2) cetvelinin ilgili maddelerinden ge
rekli harcamayı yapabilir, işin hitamında ya
pılan kesin harcamalara göre tahakkuk eden 
miktarı ilgili özel maddesindeki ödenekten har
cama yapılan maddeye aktarmaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen 
kısımlar ertesi yıla birinci fıkra esasları daire
sinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünce girişilecek sâri taahhüt islerinde kulla
nılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi hak
kındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fıkrası 
hükümleri (Kesikköprü barajı içjn verilecek 
bonolar hariç) 1968 bütçe yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Bu kanun 1 Mart 1968 tarihin. 
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya sunulacak ve ku
tular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 
yılı bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçil
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. (1) 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı Bütçe 
Kanunu 

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının cari 
harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 2 563 023 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 146 310 lira ki, toplam olarak 
2 709 333 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı cetvelleri okutuyorum. 

(1) 650 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

667 — 
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(A/l) cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 2 107 676 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 309 845 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 75 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 7 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 5 301 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 62 723 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 78 286 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 2 709 333 lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli oku
tuyorum: 

B - CETVELİ 

63.000 Çeşitli gelirler 11 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 2 698 332 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... kabul eldilmiştir. 

Maddeyi bağlı cetvelleriyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 
1968 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1968 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
kuruluşu hakkındaki 16 . 3 . 1954 tarihli ve 
6326 sayılı Kanunla Petrol Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı fık
ralar ekliyen 21 . 5 . 1955 gün ve 6558 sayılı 
Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kad
rolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1968 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika 
edilecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı 
sahiplerinden alınacak paralardan idarece ge
lir kaydı lâzımgelenler bir taraftan, bağlı (B) 
işaretli cetvele gelir, diğer taraftan (A/3) işa
retli (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları) 
cetvelinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığın
ca ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler,., 
Kabul edilmiştir. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1968 
Bütçe kanunu tasarısı için yapılan açık oyla
ma işlemi bitmiştir, kupayı kaldırınız. 

Madde 7. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde: 

a) 1967 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 
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b) 1954 - 1966 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1968 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1968 tarihin
de yürürlüğe-girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya sunulacak, kutu
lar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Açık oylamada oyunu kullanmıyan arkadaş 
var mı?.. Yok. Oylama muamelesi bitmiştir, 
kupayı kaldırın. 

Efendim, açık oylama sonuçlarını arz edi
yorum: 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı için 56 oy kullanılmış, 
sonuçta; 50 kabul, <> ret oyu çıkmıştır. Gerekli 
çoğunluk elde edilemediği için açık oylama tek
rarlanacaktır. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı için 59 oy kullanılmış, sonuçta; 
53 kabul, 6 ret oyu çıkmıştır. Gerekli çoğun
luk elde edilemediği için açık oylama tekrarla
nacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, vakit gecikmiş oldu
ğundan bugün saat 10 da tekrar toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 02,10 
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Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Tahir Yüeekök 

ADITAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
AH İhsan Ulubahji 

AĞRİ 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataör 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman ATCI 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Reşat öz arda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
'İbrahim Aytaç 

Üye sayısı : 450 
Oy ver enler : 2o9 

Kabul edenler : 181 
Reddedenler : 57 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 206 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul 4d*nUrJ 

Enver Güreli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Faik Kirbaalı 

BURSA 
Nilüfer Giirsoy 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer' Baykan 

ÇANKIRI 
Tahir Akmuı 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
îlhami Ertem 
Türkân Seçkin 

— 67 

ELAZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diier 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Anf ı 
Hayri Bafar 

GAZİANTEP 
Nagit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Nizamettin Erkmen 

A l " T7~ * * 

Alı Koymen 
GÜMÜŞANE 

Sabrı özcan San 
Sabahattin, Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

0 — 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çeltin 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güren 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
Kaya ösdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMÎP, 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Hüsamettin Gümüşpala 
thsan Gürsan 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ategoğlu 
Feyyaz Koksal 
Mehmet Yüceler 
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KIEKLARELt I 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkau 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan I 
Selçuk Aytan I 
M. Ziyaeddin İzerdem I 
Mehmet Necati Kalaycı] 
İsmet Kapısız I 
Mekki Keskin I 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin j 
Mesut Erez , I 
Mehmet Erıoy 
Kemal Kaçar I 

MALATYA 
İsmet İnönü I 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu | 

ADANA I 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Murat Öner 

AMASYA 
Ahmet Demiray I 
Kâzım Ulusoy I 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal I 
1. Sıtkı Hatipoğlıu I 
Hasaın Tez I 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz I 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu] 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz | 

Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yeniçehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİÖDK 
Yaşar Arıbaş 

Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Şadı Pehlivanoğlu 

RlZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN i 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüllezoğlu 

SİİRT | 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Ya$a 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
llyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Sölâhattin Güven 
Hamdi Orhon 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Ceanal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muhlis Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakag 
Kemal Doğan Sungun 

KARS 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU . 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

[RtddıdtnUr] 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

ELAZIĞ 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 
Orhan Eyüboğlu 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Lebit Yurdoğlu 
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MİLÂTTA 
Mehmet Delikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Kareı 
İbrahim Tekin (İB.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif AtaLay 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Göbekli 
Şeriri Güler 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı (1.) 
Ali Rıza Çetiner 
Orhan Eren 
Reeai Ergüder 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
H. Turgut Tıoker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahm«t Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
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RİZE 
Mazhar Basa 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi özgüç 

(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 

(BALIÎKESÎI; 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaız 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
İbrahim öktem 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar (1.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 

21 . 2 . İ9Ö8 Ö : i 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TOKAT 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
AM Rıza Uzuner 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

Bahri Yazır 
ÇANAKKALE 

Refet .Sezgin (B.) 
ÇANKIRI 

Nurettin Ok (Bşk. V.) 
ÇORUM 

Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Hüdaı Oral 
Zafer Nihat Özel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Metin Cizrela 
Recai tskenderoğlu 

EDİRNE 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Âdil Sağır oğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Paiinli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

UŞAîC 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 

Mehmet Emin Erdinç 

ZONGULDAK 

Kenan Esengin 

Kâmil Ocak (B.) 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kıkçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
ismail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
A. Coşkun Kırea 
Orhan Seyfi Orhon 
ilhamı Sancar 

[ÇeMnser] 

BALIKESİR 
Fennî Islimayeli 

[Oya katılmvyanlar] 

— 672 — 



M. Meclisi B : 47 2İ . 2 . 1968 O : 4 

Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Settar İkael 
Nihad Kür§ad (B.) 
Şinaai Oama 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinç er (B.) 
İhsan Kabadayı 

Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruy Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneçıtan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer ı 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur j 

[Açık ü[ 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Ekrem AMcan 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
tlyas Kılıç 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Paliaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

jelikler] 

1 
1 
1 
1 
1 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınk 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 
S. Tekin Müftüoğlu 

Yekûn 

»o« 
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Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştık.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıilıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Akalın 

Osman Attila 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Dalâlettin Topala 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahm«t Torgây 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
İsmet Seagin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESÎB 
İbrahim Aytag 
Enver Güreli 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 2;>ö 

Kabul edenler : 178 
Reddedenler : 57 
Çekimserler ; 1 

Oya katılmıyanlar : 209 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan Özcan 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Arslan Topçubagı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hastan Değer 

EDIRNH 
Ahmet Bilgin 
Ilhami Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

Nafiz Giray 
Sadık Perinçiek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet MuRtafaoğlu 
Cevat önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Nizamettin Erkmen 
MI Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
İrfan Aksu 
Ali İhsan Balımı 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Abdurrahmaaı Şeref Lâç 
Osman özer 
Kaya özdemir 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Regit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Aldkan 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetiın 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 
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KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
îsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Ali Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
îsmet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Veysd Kadıoğlu 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Hasan Tez 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoglu 

Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlıı 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 

SIIRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SlNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Gıyasettin Duman 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

[Reddedenler] 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Suphi Baykam 

Orhan Eyüboğlu 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Turgut Göle 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
Vefa Tanır 

Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Cahit Karakaş 
Sadık Tekin Müftüoglu 
Kemal Doğan Sungun 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

RlZE 
Mazhar Basa 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Orhan Ka/bibay 

TOKAT 
irfan Solmazer 
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TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet 'Topal oğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAH1SAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı (î.) 
Ali Rıza Çetiner 
Orhan Bren 
Recai Ergüder 
Emin Pafcsüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyaa Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Refet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

AYDIN 
Sinan Bosna 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

fÇeJdnser] 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 

[Oya katılmıyanlar] 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoglu 

VAN 
Mehmet Bmin Erdinç 

Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat B%ehan (İB'.) 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlıı 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Feıthi Çelikbag 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
lb rdhim öktem 
ö. Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar (1) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (B'şk.'V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şoboğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Metin Cizreli 

Recai Iskenderoğlu 
EDİRNE 

Nazmi özoğul 
ELÂZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Âdil S ağır oğlu 

ERZURUM* 
Turhan Bilgin 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Scyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İnci oğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
1. Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Ali İhsan Çelikkan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Ar en 
Mehmet Ali Aybar 
Sadettin Bilgiç. (B.) 
Orhan Birgit 

Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Nuri Eroğan 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
llhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaç 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Settar îksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Âdil Kurtel 
Osman Yelıtekiın 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğana 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan (©.) 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
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KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (!B.) 
İhsanı Kabadayı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özf akih 
Faruk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
I. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç, 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Nermin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
llyas Kılıç 
Osman Şahin oğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 

—i 

Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

. SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osman Hacıbaloğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoglu 

VAN 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

Neşat Tanrıdağ 
ZONGULDAK 

Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelik] 
Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
1 

Yekûn 

»«»-«t 
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istanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Aid ihsan Ulubahşji 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Celâlettin Topala 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 

Üye E ,ayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
281 
179 
50 
2 

214 
5 

[Kabul edenler] 

Enver Güreli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
Hasan özcan 

BURDUR 
Faik Kırbaçlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
ibrahim Öktem 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENIZLI 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Metin Cizreli 
Hasan Değer 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
ilham i Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevrıi Nedimoğlıı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçck 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali İhsan Balım 

IÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
Kadı p Çetin 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman Özer 
Kaya özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Celâl Nuri Koç 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
t. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
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KOCAELt 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKAEA 
ismail Rüştü Aksal i 
I. Sıtkı Hatipoğltu ••. 
Rıza Kuas , 
Hasan Tez 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Zarife Koçak 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

I 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıjoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Izizet Oktay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 

Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Ilyas Demir 

TOKAT 
M. Şükrü Çavdaroğlu 

[Reddedtnler] 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Orhan Eyüboğlu 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Reşit Ülker 

IZMlR 
Şeref Bakşık 

KASTAMONU 
Âdil Toközlıü 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 
ismet İnönü 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Eeevit 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TOKAT 
irfan Solmazer 

TRABZON 
ADİ Rıza Uzuner 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 
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[Çekinserler] 

BALIKESİR 
Fennî Isliımyeli 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

[Oya katılmıyanlarJ 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
l'b rahim T eikin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atal'ay 
Süleyman Arif Emre 
AFYON KARAHlSAR 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Ali Rıza Çetiner 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akm 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Osıman Zeki Yükse1] 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya Öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilıgchan (B.) 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 

Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BlTLÎS 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Ş. Nihat Bayram oğlu 
Hami Tezkan 

BURDUR 
t. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar (I.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkcl (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok. (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENtZLt 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Atıf Şohoğlu 
(Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Nazmi Özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

Âdil Sağıroğlu 
ERZURUM 

Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin İncioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılnçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri Özcan San 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
ismail Çataloğlu 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Bir git 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erk anlı 

Nuri Eroğan 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orlıon 

. Ilhami Sancar 
Ahmet Tahlakıhç 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertımga 
Settar Iksel 
Nihad Hürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Ocmal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KAYSERİ 
i Turhan Feyzioğlu 
}A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
/Vedat Âli özkau (B.) 

| KIRŞEHİR 
I Mehmet Güver 
! KOCAELİ 

ismail Arar (Bş'k. V.) 
Sedat Ak ay 

\ KONYA 
İBahri Dağdaş (B.) 
* Hasan Dinçer (B.) 

hsan Kabadayı 
'unus Koçak 
,'azif Kurucu 

S&yit Faruk Önder 
Falkih Özfakih 
Fal-uk Sükan (B.) 
Vefla Tanır 
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KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 

MARDİN 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşjtan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Ekrem AMean 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Naşuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Tcvfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Pallaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
Osmıan Saraç 

. TRABZON 
Ahmet Şener 
Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (İ. Ü.) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Erkmen Çetiner 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
istanbul 
Urfa 

Yekûn 

»9<i 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Aka] m 
Osman Attila 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 
Ali ihsan Ulubahşi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Aid öelâlettin Topala 

ANKARA 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yjlmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ahmet Torgay 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 230 

Kabul edenler : 185 
Reddedenler : 44 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 21ö 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Bnver Güreli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Hasan Özcan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gür soy 
Cemal Külâhlı 
İbrahim Ök'teım 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Seagin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Arslan Topçubası 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
M'etin Cizreli 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
llhami Ertem 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
, Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustaf aoğlu 
Cevat önder 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsmet Angı 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Cülli 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
îrfan Aksu 
Ali îhsan BaUm , 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
Kaya özdemir 
I. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Reşit Ülker 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Hüsamettin Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Albbas Ali Çetim 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlıiı 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Feyyaz Koksal 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 
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KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin îzerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
îsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Sait Sina Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Kemal Kaçar 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrrd Akça 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 

AMASYA 
Ahmet Demiray 

ANKARA 
Rıza Kuas 
Hasan Tez 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

M. Meclisi B : 47 

I* MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
H. Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinççioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

I tzızet Oktay 
İlhan Teıkinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıl'dız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğln 

NİĞDE 
Yaşar Anbaş 
Oğuzdemir Tüzün 

| Haydar Özalp 

I ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

ELAZIĞ 
Kemal Satır 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Orhan Eyüboğlu 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 

İZMlR 
j Şeref Bakşık 
I Lebit Yurdoğlu 

21 . 2 . 1963 O : 4 

ORDU 
Feridun Cemal Erkân 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RlZB 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Şerafeddin Paker 

* SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Selâhattin Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SllR™ 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SlNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 

KAYSERİ 
I Fehmi Cumalıoğlu 
I Ceı^giz Nayman 

KIRKLARELİ 
I Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
I Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
I Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
I Mehmet Del ikaya 
I Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
I Şevket Raşit Hatipoğlu 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

RlZE 
j Mazhar Basa 

TEKİRDAĞ 
Ilyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdı Orhon 
Ömer Usta 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

SAMSUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TOKAT 
İrfan Solmazer 

TRABZON 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

[Reddedenler] 
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[Çekinser] 

KASTAMONU 
Adil Aydın 

[Oya katılmıyanlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gül ek 
Ali Kareı 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğiu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdüibâri Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
Osman Bölük başı (t.) 
Recai Ergüder 
1. Sıtkı Hatipoğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Rafet Eker 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehaıı (B.} 
Fennî İsi i ray eli 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BÎTLia 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş. 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar (T.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (iB'şk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yücer 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat Özel 
Atıf Şohoğhı (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Reeai Iskenderoğlu 

ELÂZIÖ 
Nurettin Ardieoğlu 

Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Necatı Güven 
Nihat Pasinli 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrcü Gazi Sakaca 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
1. Eteni Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri özcan San 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Burhan B o z d a ğ a 11 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun A ren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykaım 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanb 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Orhan Seyfi Orhon 
llhami Sancar 
Ahmet Tahtakılıç 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzi oğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 
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KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Seda/t Akay 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasarı Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk önder 
Fakih özf akih 
Vefa Tanır 

FÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
İsmail Hakkı Yıldırum 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit Fendoğlu 
ismet înönü 

MANİSA 
Sami Binicioğlu 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

. MARDİN 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NİĞDE» 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğa/n 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişaıı 
Yaşar Akal 
llyas Kılıç 

[Açık iti 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
Urfa 

Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattiın Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİÎRT kJ-LJ- LV X 

Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlıı 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 

M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 

jelikler] 

1 
1 
1 
1 
1 

TRABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Şener 
Osman Turan 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
l ' T i V 1 •• 

Hasan unlu 
URFA 

Halil Balkıs 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kiaıyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadınlı 
Nuri Kodamanoğhı 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 

Yekûn 

)>&^ 
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Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 

AFYON KARAHÎSARİ 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 
Mehmet Gö^^kli 
Şevki Güler 
Ali îhsan Ulubahşi 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Ali Oelâlettin Topala 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Musa Kazım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Hasan Türkay 
M. Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
îhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Enver Güreli 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 210 

Kabul edenler : 163 
Reddedenler : 46 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 235 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

(Ç o ğunluk yoktur.) 

Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BÎNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 
Hasan Özean 

BURDUR 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
İbrahim Öktem 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Muammer Baykan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Mfeıtin Cizreli 

EDlRNB 
Ilhaımi Ertem 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinç'ek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
ismail Hakki Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Hayri Başar 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Nizamettin Erkmen 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Abdullah Oillİ 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Ârıkan 
Kemal Ataman 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Tekin Erer 
Muhiddin Güven 
Osman Özer 
Kaya özdemir 
I. Hakkı Tekinel 

Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
AJbbas Ali Çetin 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Feyyaz Koksal 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Orhan Türkkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Süreyya Sofuoğlu 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
M. Ziyaeddin Izerdem 
Mehmet Necati Kalaycı 
ismet Kapısız 
Mekki Keskin 
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Sait Sına Yücesoy 
KÜTAHYA 

Ahmet Can Bilgin 
Mesut Erez 
Kemal Kacav 

MALATYA 
ismet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Brtuğrul Akça 
Muammer Dirik 
Mithat Dülge 
önol Sakar 

MÂRAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Vefik Pirinçcioğlu 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Nazmi Oğuz 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
I. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Hasan Tez 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 

BİLECİK 
ismail Selçuk Çakıroğhı 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

BOLU 
Kemal Demir 

BURSA 
Sadrettin Çanga 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kâmil özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
ibrahim Boz 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Yaşar Arıbaş 
Oğuzdernir Tüzün 

ORDU 
Feridun Cemal Erkin 
Hamdi Mağden 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
ismail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihiddin Gürer 
Şerafeddin Paker 

SAMSUN 
Melâhat Gedik 
Salâhattin Kılıç 

SİİRT 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Âdil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Niyazi özgüç 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Ilyas Demir 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkek 

[Reddedenler] 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Karan 

DİYARBAKIR 
Tarık Ziya Ekinci 
Feyzi Kalfagil 

ELÂZIĞ 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HATAY 
Hüsnü Özkan 

İSTANBUL 
Hüseyin Ataman 
Orhan Eyüboğlu 

Selim Sarper 
Fuad Sirmen 

İZMİR 
Şeref Bakşık 

KAYSERİ 
Cengiz Nayman 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KÜTAHYA 
Himmet Erdoğmuş 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Lûtfi Evliyaoğlu 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

TRABZON 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdi Orhon 

URFA 
Mahmut Çetin 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

VAN 
Muslih görentaş 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Bülent Ecevit 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Suıngun 

RİZE 
Mazhar Basa 

SAMCUN 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Orhan Kabibay 

TOKAT 
irfan Solmazer 

TRABZON 
Ali Rua Uzuner 

URFA 
Behice Hatko (Boran) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
M. Salih Yıldız 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 

[Çekinser] 

KASTAMONU 
Adil Aydın 
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[Oya katılmiyanlar] 

ADANA 
Mahmut Bozdoğan 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
İbrahim Tekin (B.) 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 

AFYON KARAIIİSAR 
Murat öner 
Muzaffer özdağ 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Orhan Alp 
Kemal Bağcıoğlu 
Osman Bölükbaşı (I.) 
Ali Rıza Çetiner 
Orhan Bren 
Recai Ergiider 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
H. Turgut Toker (B.) 
Alparslan Türkeg 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 

Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Fennî Islimyeli 

Süreyya Koş 
Mesut Ozansü 
Mcvlıüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Cevdet Goboloğlu 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Hami Tezkan 

BURDUR 
1. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
ö Doğan öztürkmen 
Mustafa Tayyar (t.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazir 

ÇANAKKALE 
Cihad Baban 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Vşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Nejdet Yüccr 

DENİZLİ 
Mehmet Salih Baydil 
Zafer Nihat özel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nunottin Ardıçoğlu 
Ömer Eken 
Samet Güldoğan 

ERZİNCAN 
Nafiz Giray 

Âdil Sağıroğlu 
ERZURUM 

Turhan Bilgin 
Necati Güven 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytin oğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
M. Kemal Çilesiz 
I. Etcm Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜM OŞ ANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabri özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Yahya Kanbolat 
Talât Köseoğlu 
Reşat Mursaloğlu 

İSPARTA 
Tahsin Argun 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

IÇEIi 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettim Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Brkanlı 

Nuri Eroğan 
Mustafa Ertuğrul 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahmam Şeıef Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
llhami Sarıcar 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Settar İksel 
Nihad Küngad (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
licbit Yurdoğlu 

KARS 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Âdil Kurtel 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turh an F ey zioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Vedat Âli Özkan (B.) 

KIRŞEHİR 
Mehmet Güver 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 

KONYA 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçeı* (B.) 
ihsan Kabadayı 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih özfakih 
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Faruk Sükaıı (B.) 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Ersoy 
1. Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Hamit FencToğlu 

MANİSA 
Sanii Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Mustafa Ok 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hacı Ahmet özsoy 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rıfat Baykal 
Seyfi Güneştan 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Seyfi Sadi Peneap 
Turan Şahin 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Nermin Neftçi 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Ruhi Soyer 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Arif Hikmet Onat 
Kemal Şensoy 

SAKARYA 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Yaşar Akal 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tülezoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattln Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

StlRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arglan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltaa 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlu 
Gültekin Sakarya 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Kemal Nebioğlu 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 

TRABZON 
A. ihsan Birincioğlu 
Ahmet Şener 

Osman Turan 
Ömer Usta 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kiınyas Kartal 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmlı 
Nuri Kodamanoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 
Neşat Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelik] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
istanbul 
Urfa 

Yekûn 



M. Meclisi B : 47 21 . 2 . 1968 O : 4 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

üyo sayısı : 450 
Oy verenler : 56 

Kabul edenler : 50 
Reddedenler : 6 

Çekinserler : ö 
Oya katılmıyanlar : 389 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

ADANA 
Tahir Yücekök 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Göbekli 
Şerki Güler 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kevni Nedimoğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

GÜMÜŞANE 
Sabri Özcan San 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
I M. Ziyaeddin İzerdem 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 

MANİSA 
Mithat Dülge 

SAKARYA 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Salâhattin Kılıç 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Gültckin Sakarya 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Kara e rkek 

TRABZON 
Ömer Usta 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
S, Tekin Müftüoğlu 
Kemal Doğan Sungun 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

[Reddedenler] 

DİYARBAKIR 
Metin Cizrelıi 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

[Oya kattlmiyanlar] 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

TRABZON 
Ahmet Şener 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Turhan Dilligil 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin (B.) 

Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Süleyman Arif Emro 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Attila 

Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
Ala ihsan Ulubahşıi 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 

Ali Celâl ettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
O h a n Alp (B.> 
Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (T.) 
Ali Rıza Çetin er 
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Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
t. Sıtkı Hatipoğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Hasan Tez 
H. Turgut Toker (B.) 
Hasan Türkay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Cihat Bilgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Isliımyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mcvlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BtTLlS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tezkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyacıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
ibrahim Öktem 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar (I.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Türkel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Dursun Akçaoğlu 
Tahir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENIZLI 
Fuat Avcı 
Mehmet Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuz Azizoğlu 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai tskenderoğlu 

Feyzi Kalfagil 
EDİRNE 

Ahmet Bilgin 
Ilhami Ertemi (B.) 
Nazmi özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) 
Nafiz Giray . 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevatı Önder 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayri Başar 
Seyfii ÖzıtiMt (B.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Ineioğhı 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüce oğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kıhçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali İhsan Çelikkan 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balım 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
ismail Çataloğlu 
Kadir çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet Ali Aybar 
Suphi Baykam 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Tekin Erer 
Orhan Erkanlı 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman özer 
Kaya özdemir 
ilhamı Sancar 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçm 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
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Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erden (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar Iksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osm a 
Cemal Hakkı Selek 
Enver Turgut 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâli Nuri Koç 
Âdil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanh 
Adil Aydın 
Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz Nayman 
Vedat Âli ö-zkan (P>.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 
Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yüccsoy 

KÜTAHYA 
Hiniınet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Del ikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğlu 
Hamit Fcndoğlu 
İsmet inönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket, Raşit Hatipoğlu 
Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nah it Yenişehirli oğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğiu 
Enver Kaplan 

Hacı Ahmet Özuoy 
Vefik Pirinçcioğkı 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Gürıeştan 
Nazmı Oğuz 
Fuat Uluç 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
İzzet Oktay (1. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
ilhan Tckinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Ncrmin Neftçi 
Kâmil Özsarıyıldız 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüziin 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Gülcy 
Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Şadı Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Ak çal 
Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aliican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 

Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kânı ran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 
İlyas Kılıç 
Osman Şahkıoğlu 
Namık Kemal Tüliczoğlu 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalim Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran. 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Cemil Kar aharı 
Niyazi Özgüç 

SİVAS 
Nasulı Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıyasettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Tevfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Palaoğlu 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
İlyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 
İrfan Solmazcr 

TRABZON 
A. İhsan Birin eloğlu 
Ahmet Çcbi 
Ekrem Dikmen 
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Selâhattin Güven 
Haindi Orhon 
Osman Turan 
Ali Rıza Uzuncr 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil Balkıs 

Behice Hatko (Boran) 
Necmettin Cevheri 
Mahmut Çetin 
Cemal Güven 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
A. Rıza Akbıyıkoğlu 
Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 

Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentaış (T. Ü. 
Kin yas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmh 
Nuri Kodamanoğlu 

Celâl Sungur ( İ Ü . ) 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ecevit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 
Kâmil Kırıkoğlu 

[Açık üyelikler] 

Adana 
Çorum 
Diyarbakır 
İstanbul 
I M a 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
-ı 

5 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 
(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 59 , 

Kabul edenler : 53 
Reddedenler : 6 
Çekinserler : 0 

Oya katlim lyanlar : 386 
Açık üyelikler : 5 

ADANA 
Turhan Dilligil 
Tahir Yücekök 

AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Göbekli 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülbâri Akdoğan 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mehmet Zeki Yüeetürk 

BİNGÖL 
M. Emin Gündoğdu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

[Kabul 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Nilüfer Gürsoy 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ELÂZIĞ 
Ömer Eken 
Kevni Nedim oğlu 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

GAZİANTEP 
Kâmil Ocak 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Süleyman Ünlü 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

edenler] 

Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

İSTANBUL 
Ali Esat Birol 
Nuri Eroğan 
Muhiddin Güven 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 

İZMİR 
Enver Turgut 

KASTAMONU 
Ahmet Şevket Bohça 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

KOCAELİ 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
M. Ziyaeddin İzerdem 

MANİSA 
Mithat Dülge 

SAKARYA 
Şerafettin Paker 

SAMSUN 
Salâhattin Kılıç 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Gültekin Sakarya 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Bedrettin Karaerkck 

TRABZON 
Ömer Usta 

URFA 
Necmettin Cevheri 
Cemal Güvem 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
S. Tekin Müftüoğlı 
Kemal Doğan Sungun 

ADIYAMAN 
Nazım Bayıllıoğlu 

BİNGÖL 
Cemal Yavuz 

[Reddedenler] 

DİYARBAKIR 
Metin Cizrelıi 

ERZURUM 
Adnan Şenyurt 

[Oya katilmıyanlar] 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

TRABZON 
Ahmet Şener 

-ADANA 
Hasan Aksay 
Mahmut Bozdoğan 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ali Karcı 
Kemal Sarıibrahirnoğlu 
İbrahim Tekin (B.) 

Ahmet Topaloğlu (B.) 
Bekir Tünay 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalıay 
Süleyman Arif Emre 
Ali Turanlı 
AFYON KARAIIİSAR 
Mustafa Akalın 

Osman Attila * 
Murat Öner 
Muzaffer Özdağ 
Ali İhsan Ulubahşj 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kasını Küfrevi 

AMASYA 
Ahmet Demiray 
Nevzat Şener 
Ali Celâl ettin Topala 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Orhan Alp (B.) 
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Kemal Bağcıoğlu 
Hüseyin Balan 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Ali Rıza Çetiner 
Musa Kâzım Coşkun 
Ahmet Dallı 
Orhan Eren 
Recai Ergüder 
t. Sıtkı Hatip oğlu 
Rıza Kuas 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
İlyas Seçkin 
Hasan Tez 
II. Turgut Tokcr (B.) 
Hasan Türk ay 
Alparslan Türkeş 
Ahmet Üstün 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
Hasan Fehmi Boztepe 
Rafet Eker 
Ahmet Torgay 
Osman Zeki Yüksel 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Sinan Bosna 
Mustafa Şükrü Koç 
Yüksel Menderes 
Nahit Menteşe 
Reşat Özarda 
Kemal Ziya Öztürk 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
A rinan Akın 
Cihat Bilıgehan (B.) 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mesut Ozansü 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaız 

BİLECİK 
Sadi Binay 
ismail Selçuk Çakıroğlu 

BİTLİS 
Zarife Koçak 

BOLU 
Ş. Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Hasan Özcan 
Hami Tczkan 

BURDUR 
I. Hakkı Boyaeıoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Barlas Küntay 
İbrahim Ökteım 
Ö. Doğan Öztürkmen 
Mustafa Tayyar (t.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Ahmet Tür kel (B.) 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Cihad Baban 
Muammer Baykan 
Şefik inan 

- ÇANKIRI 
Dursun Akç.aoğlu 
Tabir Akman 
Mehmet Ali Arsan 
Nurettin Ok (ıBrtk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Hasan Lâtif Sarıyüce 
Arslan Topçubaşı 
Ahmet Uysal 
Nejdet Yücer 

DENIZLI 
Fuat Avcı 
Mehmet. Salih Baydil 
Muzaffer Karan 
Hüdai Oral 
Zafer Nihat Özel 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu (Bşk. V.) 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Hasan Değer 
Tarık Ziya Ekinci 
Recai Iskenderoğlu 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Ahmet Bilgin 
Ilhami Ertem (B.) 
Nazmi Özoğul 
Türkân Seçkin 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Samet Güldoğan 
Kemal Satır 

v ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
(B.) .. 
Nafiz Giray 
Sadık Perinçek 
Âdil Sağıroğlu 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Gıyasettin Karaca 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat Önder 
Nihat Pasinli 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Hayrı Başar 
ıSeyfi tödtiirlk \(ıB.) 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Hüseyin YMraaaz 

GİRESUN 
Kudret Bosuter 
Ali Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem,Kıhçoğlu 
Ali Köymeri 

GÜMÜŞANE 
Necati Akagün 
Ali ihsan Çelikkan 
Sabri Özcan' San 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ali Karahan 

HATAY 
Yahya Kanbolat 
Reşat Mursaloğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Tahsin Argun 
Ali İhsan Balını 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kemal Ataman 
Burhan Bozdoğan 
İsmail Çataloğlu 
Kadir Çetin 
Celâl Kılıç 
C. Sadık Kutlay 

İSTANBUL 
Çetin Altan 
Sadun Aren 
Hüseyin Ataman 
Mehmet AM Aybar 
Suphi Baykaım 
Sadettin Bilgiç (B.) 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Nurettin Bulak 
Orhan Erkanlı 
Tekin Erer 
Mustafa Ertuğrul 
Orhan Eyüboğlu 
A. Coşkun Kırca 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Orhan Seyfi Orhon 
Osman Özer 
Kaya Öıdomir 
Ilhami Sanear* 
Selim Sarper 
Fuad Sirmen 
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Ahmet Tahtakılıç 
Reşit Ülker 
Aydın Yalçın 
Mehmet Yardımcı 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan* 
Şükrü Akkan 
Mehmet A M Aytaş 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Osman Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem (B.) 
Arif Ertunga 
Hüsamettin Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Settar İksel 
Nihad Kürşad (B.) 
Şinasi Osm.a 
Cemal Hakkı Selek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Abbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Turgut Göle 
Celâl Nuri Koç 
Adil Kurtel 
Muzaffer Şamiloğlu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Adil Aydın 
Sftbri Keskin 
Adil Toköziü 
1. Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Fehmi Cumalıoğlu 
Turhan Feyzioğlu 
A. Atıf Hacıpaşaoğlu 
Feyyaz Koksal 
Cengiz N ayman 
Vedat Âlli Öızkıan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 

Mehmet Orhan Türkkan 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Mehmet Güver 
Süleyman Onan 

KOCAELİ 
İsmail Arar (Bşk. V.) 
Sedat Akay 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Lütfi Akdoğan 
Selçuk Aytan 
Bahri Dağdaş (B.) 
Hasan Dinçer (B.) 
İhsan Kabadayı 
Mehmet Necati Kalaycı 
İsmet Kapısız 
Mekki Keskin 

I 

Yunus Koçak 
Nazif Kurucu 
Seyit Faruk Önder 
Fakih Özfakih 
Faruk Şlikan (B.) 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Can Bilgin 
Himmet Erdoğmuş 
Mesut Erez 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 
İsmail Hakkı Yıldırım 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Doğan 
Şaban Erik 
Lûtfi Evliyaoğhı 
Hamit Fendoğlu 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Ertuğrul Akça 
Sami Binicioğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Dirik 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Mustafa Ok 
Önol Sakar 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Veysi Kadıoğlu 
Enver Kaplan 
Hacı Ahmet Özsoy 
Vefik Pirinçcioğlu. 
Hüseyin Yaycıoğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
İbrahim Aysoy 
Rifat Baykal 
Seyfi Güneşıtan 
Nazmi Oğuz 
Fuat Uluıe 

MUĞLA 
Adnan Akanca 
İzzet Oktay (I. Ü.) 
Seyfi Sadi Pencap 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 
Kâmil Özsarıyıldız 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
İbrahim Boz 
S. Hakkı Esatoğlu 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Yaşar Arıbaş 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 
Haydar Özalp 

ORDU 
Raif Aybar 
Ata Bodur 
Feridun Cemal Erkin 
Ferda Güley 

, Hamdi Mağden 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

Mazhar Basa 
İsmail Sarıgöz 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Kadri Eroğan 
Muslihiddin Gürer 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Yaşar Akal 
Kâmran Evliyaoğlu 
Melâhat Gedik 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 
Namık Kemal Tüliezoğlu; 
Süreyya Uluçay 
Bahattin Uzunoğlu 
Şevki Yücel 

SİİRT 
Abdülhalira Araş 
Misbah Ongan 
Hüseyin Hüsnü Oran 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 
Mustafa Kaptan ' 
Cemil Karahan 
Niyazi Özgüç , 

SİVAS 
Nasuh Nazif Arslan 
Nihat Doğan 
Gıya»ettin Duman 
Orhan Kabibay 
Kâzım Kangal 
Terfik Koraltan 
Seyfi Kurtbek 
M. Kemal Pallaoğru 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
llyas Demir 
Kemal Nebioğlu 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Fethi Alacalı 
Cevdet Aykan 
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M. Şükrü Çavdaroğlu 
Osman Saraç 
İrfan Solmazer 

TEABZON 
A. İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cebi 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Hamdı Orhon 
Osman Turan 

Ali Rıza Uzuner 
TUNCELİ 

Kenan Aral 
Hasan Ünlü 

URFA 
Halil- Balkıs 
Behice Hatko (Boran) 
Mahmut Çetin 
Ramazan Tekeli 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

Orhan Dengiz 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 
Muslih Görentas (İ.Ü.) 
Kinyas Kartal 
M. Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Yusuf Ziya Bahadmliı 
Nuri Kodamanoğlu 

[Açık üyelikler] 

Adana 1 
Çorum 1 
Diyarbakır 1 
İstanbul 1 
Urfa 1 

Celâl Sungur (1. Ü.) 
Ne§et Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Talât Asal 
S. Ekmel Çetiner 
Bülent Ece vit 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş 

'Kâmil Kırıkoğlu 

Yekûn 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

47 NCt BİRLEŞİM 
21 . 2 . 1968 Çarşamba 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet 
Meclisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 1/874) 
(Millet Meclisi S, Sayısı : 635; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1045) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 .1968] 

X 2. — Ankara Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumihuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/428; Cumhuriyet Senatosu 1/852) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 638; Cumihuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1046) [Dağıtma tarihi: 
13 . 2 .1968] 

X 3. — Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/433; Cumhuriyet Senatosu 1/848) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 639; Cumhuriyet 
Senatosu S. Sayısı : 1052) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 .1968] 

X 4. — Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı 
Bütçe kanunu tasansf ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri. (Millet Meclisi 1/434; Cumhuriyet Senato
su 1/846) (Millet Meclisi S. Sayısı : 640; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1047) [Dağıtma ta-. 
rihi : 13 .2 .1968] 

X 5. — İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri..; 
(Millet Meclisi 1/436; Cumhuriyet Senatosu, 
1/855) (Millet Meclisi S. Sayısı ! 641; Cumhu- >, 
riyet Senatosu S. Sayısı: 1054 [Dağıtma tarihi: 
13.2.1968] 

X 8. —İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1968 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu. (Millet Mec
lisi 1/437; Cumhuriyet Senatosu 1/847) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 642; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1055) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 .1968] 

X 7. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumihuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri. (Millet Meclisi 1/431; Cum
huriyet Senatosu 1/863) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 643); (Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1050) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 8. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tez
kereleri. (Millet Meclisi 1/438; Cumhuriyet Se
natosu 1/849) (Millet Meclisi S. Sayısı : 644; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1056) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 .1968] 

(Devamı arkada) 



X 9. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/435; 
Cumhuriyet Senatosu 1/850) (Millet Meclisi 
(S. Sayısı : 645; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1053) [Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1968] 

X 10. — Tekel Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu Ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları teskere
leri (Millet Meclisi 1/440; Cumhuriyet Sena
tosu 1/860) (Millet Meclisi S. Sayısı : 646) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1058) [Dağıt 
ma tarihi : 13 . 2 .1968] 

X 11. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum-
hu-riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/432; 
Cumhuriyet Senatosu 1/857) (Millet Meclisi S. 
Sayısı : 647; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
W51) [Dağıtma tarihi : 13 .2 .1968] 

X 12. — Orman Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/439; Cumhuriyet Senato 
su 1/858) (Millet Meclisi S, Sayısı : 648; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1057) [Dağıtma 
tarihi : 13 .2 .1968] 

X 13. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi : 1/442; Cumhuriyet Se
natosu : 1/864) (Millet Meclisi S. Sayısı : 650; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1060) [Dağıt
ma tarihi : 13 .2 .1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 2 C O Q 
Toplantı : s M İ L L E T M E C L 1 S İ S. Sayısı: O ü ® 

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/428; Cumhuriyet 

Senatosu 1/852) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1046) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genci Sekreterliği 6.2. 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8855 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 16 . 1 . 1968 gün ve 1/428-99 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1968 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen kabul olu

nan Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi' (128) 

Kabul : 128 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 9.2. 1968 
Esas No. : 1/428 C. S. 1/852 

151 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1968 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

-• - wu^N»'^J > «J%.< C * ^ 3 ^ — 





Dönem : 2 
Toplantı : 3 İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 9 

Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuri yet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/433; Cumhuriyet 

Senatosu 1 /848) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1052) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kan unlar Müdürlüğü 
Sayı : 8844 

6 . 2 . 1968 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 15 . 1 . 1968 gün ve 1/433-95 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . %. 1968 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Ai as ağ un 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi '(125) 

Kabul Î 125 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/433 C. S. 1/848 

154 

9 . 2 . 1968 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1968 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Ege Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 

»G<i 





Topî tı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 640 

Hacettepe Üniversitesi 1968 yılî Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıklar* tezkereleri (Millet Meclisi 1/434; 

Cumhuriyet Senatosu 1/846) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1047) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6.2. 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8839 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12 . 1 . 1968 gün ve 1/434 - 92 sayılı yazınıza kargılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6.2.1968 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen kabul olu

nan Hacettepe Üniversitesi 1968 yılı Bütçesi ilirik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

Açık oy neticesi (131) 

Kabul : 131 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 9.2. 1968 
Esas No. : 1/434 C.S. 1/846 

150 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1968 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Hacettepe üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 2 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 641 
İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/436; Cumhuriyet 

Senatosu 1/855) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu 8. Sayısı : 1054) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6.2. 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say% : 8859 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 17 . 1 . 1968 gün ve 1/436 -100 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6.2.1968 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen kabul olu

nan İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/436 C. S. 
152 

1/855 

Açık oy netic 

Kabul 
• Ret 

Çekinser 

Bütçe Karma 

esi (127) 

: 125 
: — 

2 

Komisyom 

9.2. 1968 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1968 tarihli 28 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan «İstanbul Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 2 C / 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: Ö 4 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 1 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhur 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu rap 

(Millet Meclisi 1/437; Cumhuriyet Senatosu 1/847) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1055) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 6.2. 1968 

Kanunlar Müdürlüğü > 
Sayı : 8846 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 15 . 1 . 1968 gün ve 1/435-98 sayılı yazınıza karşılıktır. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1968 tarihli 28 nci Birleşiminde değ 

kabul olunan istanbul Teknik Üniversitesi 1968 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumihuriiyeft Senatosu Başk 

Not : 

Açık oy nertüıeesi (119) 

Kabul 
Bet 
Çekimser 

118 

1 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/447, C. S. 1/847 

Karar No. : 114 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1968 tarihli 28 nci Birleşim 
kabul edilen istanbul Teknik Üniversitesi 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı üz 
Senatosunca yapılan değişiklikler Komisyonumuzda tekrar incelendi ve görüşüld 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca istanbul Teknik Üniversitesi 19 
22.811 nci maddesinden 500 000 lira tenzil edilerak, 23.811 nci maddesine, 1 
den 1 000 lira tenzil edilerek yeniden açılan 16.730 ncu Tören giderleri maddesi 
edilmiştir. 

Yapılan bu değişiklik Koimsyonumuzca da yerinde görülerek aynen benimse 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 
Ankara 

1. S. Hatipoğlu 

Cumhurbaşkanınca S.Ü. 
E. Üner 

Eskişehir 
î Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Rize 
E. Y. Akçal 

Başkan V. 
Ay'dın 

/ . Cenap Ege 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Çanakkale 
Ş. tnan 

Gümüşane 
S. Savacı 

İzmir 
I. Gürsan 

Samsun 
Y. Akal 
Trabzon 

A. B. Usuner 

Millet Meclisi 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 
Aydın 

Muhalifim 
M. Ş. Koç 

Elâzığ 
K. Nedimoğlu 

İstanbul 
Muhalifim 

S. Aren 
Kayseri 

A. Hacıpaşaoğlu 
Samsun 
S. Kû%ç 

Uşak 
M. F. Atayurt 

(S. Sayısı : 642) 

î 

A 
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Bütçe Karma Komisyonunun 
No. Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi kabul ettiği 

45 
45 

45 
45 

45 

46 

46 

22.000 

23.000 

22.000 

23.000 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

Yapı, tesis ve büyük onanm giderleri 16 135 000 
Eğitim sektörü 

Kesim toplamı 16 135 000 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 14 935 OOö 
Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve 
onarımları 500 000 

23.811 Makina, teçhizat alımları ve büyük 
onarımları 500 000 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Bölümü toplamı 16 135 000 

Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve 
onarımları 

Bölümü toplamı 500 000 

101 Lâboratuvar giderleri 
Kesim toplamı 389 500 

101 16.217 Yiyecek alım ve giderleri 1 500 
101 Temsil, ağırlama ve tören giderleri 

Kesim toplamı — 
101 16.730 Tören giderleri — 

mum 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 642) 

Cum'huriyet Sen 
değiştirerek kab 

15 635 

15 635 

14 435 

1 000 

1 000 

15 635 

1 000 

388 

3 
1 





Donam : 2 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 643 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 

1/431; Cumhuriyet Senatosu 1/863) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1050) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8890 

1968 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi ; 20 . 1 . 1968 gün ve 1/431-108 sayılı yazınıza kargılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen kabul 

olunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Not 

Açık oy neticesi '(137) 

Kabul : D3t6 
Ret 
Çekinser 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/431 C. S. 1/863 
156 

Bütçe Karma Komisyonu 

MİLLET MECLlSt BAŞKANLIĞINA 

9.2. 1968 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1968 tarihli 29 ncu Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 





Dönem : 2 CCft 
Toplantı : s M l L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : O O U 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/442; 

Cumhuriyet Senatosu 1/864) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1060) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 9.2. 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 8891 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 20 . 1 . 1968 gün ve 1/442-109 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1968 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not r 

Açık ay neticesi (13'5) 

KaJbuI : im 
Ret : 13 • 

Bütçe Karma Komisyonu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 9.2. 1968 
Esas No. : 1/446 C. S. 1/864 

162 
MlLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 2 . 1968 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu, Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 




