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IH > GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. h- 1970 yılı Bütçe Kanunu taısansı-

na dal? Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeıfcsi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan [değişiklikler hakkında Millet Mec
lisli Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(1/280) (S. Sayısı : 155) 

A i— Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi 

- j - Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı Bütçesi 

496 
496 

497 

497 
497 
541 
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C i— Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi 616,647 
D i— Ticaret Bakanlığı Bütçesi 649:676 
2.1-i— Ankara Üniversitesi 1970 yılı 

Bütçei Kanunu tasıarısı ve Bütçe Kanma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (1/287) (S. Sayısı : 
145) I 497,547:553,680:681 

3. j — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
Kıanuinı tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu jıaporuna dair Cumhuriyet Senatosu 

Sayfa 
va Bütçe Rarmia Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (1/292). (S. Sayısı : 142) 497,553: 

558,682:683 
4. — istanbul Üniversitesi 1970 yılı 

Bütçe kanunu tasıarısı ve Bütçe Rarmia 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Rarmia Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (1/295) (S. Sa
yısı : 144) 497,558:564,684:685 

5. — istanbul Teknik Üniversitesi 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (1/296) (S. Sa
yısı : 147) 497,564:569,686:687 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Rarmia 
Romiisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senıajtosu ve Bütçe Kanma Romisyon Baş
kanlıkları tezkereleri (1/293) (S. Sayısı : 
143) 497,569:571,688:689 

7. — tktisıadi ve Ticari İlimler Akade
mileri 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Rarma Romiisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Rarma Ro-
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Sayfa 
müsyon Başkanlıkları tezkereleri (1/297) 
(S. Sayısı : 148) 497:540,541: 

547,571:575,690:691 
8. — Vakıflar Geme! Müdürlüğü 1970 

yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komijsyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (1/301) 541,677:679 

9. — Devlet Su İşleri Genıel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporunla dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu "başkanlıkları tezkıeresi (1/290) (S. 
Sayısı : 153) 575,611:614,692 

10. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yonu başkanlıkları tezkereleri (1/302) 
(S. Sayısı : 152) 575:599,600: 

611,614:616,693 

11. — Karayolları Gentel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu taısarosı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuma dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/298) 
(S. Sayısı : 140) 616:647:649,694 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi kabul 

olundu. 
Parti grupları adına Türk Silâhlı Kuvvet

lerine Millet Meclisinin inanç ve şükranlarının 
teyidine dair önergesi Genel Kurulun bilgisine 
sunuldu ve gereğinin Başkanlıkça yerine geti
rileceği bildirildi. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
ara verildi. 

İkinci Oturum 
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlü

ğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçeleri 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

Elektriklerin sönmesi üzerine Birleşime sa
at 16;55 te 10 dakika ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlü

ğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile, 
Adalet Bakanlığı bütçeleri kabul olundu. 
25 . 5 . 1970 Pazartesi günü saat 9,00 da top

lanılmak üzere Birleşime 21,03 te son verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Kayseri 
Fikret Turhmıgil Şevket Doğan 

'Kâtip 
Silini; 

Zeki Çeliker 

II - GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 

1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi 
Nahit Altan"m, 24 . 12 . 1964 gün ve 521 sayılı 
Danıştay Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi. (2/354) (Ada
let, İçişleri ve Plân komisyonlarına) 

2. —.' İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
3 arkadaşının, İstanbul lâğımlarına (kanalizas
yon) idaresi (ili) kuruluş ve işletme kanun tek

lifi. (2/355) (içişleri, Sağlık ve Plân komis
yonlarına) 

Rapor 
3. — Kara Avcılığı kanunu tasarısı ile Bur

sa Milletvekili Kasım Önadım ve 12 arkadaşının 
kara avcılığı kanun teklifi ve İçişleri, Turizm, 
ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Plân komisyon
larından seçilen 2 şer üyeden kurulan 4 Numara
lı Geçici Komisyon raporu. (1/118, 2/53) (S. 
Sayısı : 163) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 9,00 

BAŞKAN — Başkanveldli İsmail Arar" 
KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 88 nci Birleşimini açıyorum. 

III - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

i. [— 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısına dair 
VumHuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değip/dikler 
hakkında Millet Meclisi Bütçe Karına Komisyonu• 
raporu. (1/286) (S. Sayısı: 155) 

A-.— MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇE
Sİ: 

2. |-r- Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Ka-
7iunu\tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa \iair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komi$yon Başkanlıkları tezkereleri- (1/287) (S. 
&n,yıs\ : 145) 

3. — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cufnhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (1/292) (S. Sayısı : 
142). \ 

4. \— İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa \Aair Cmnhuriyet Seııatosu ve Bütçe Karma 
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (1/295) (S. 
•Sayıs\ : 144) 

5.; — İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe1, kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu \raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe] Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(1/2ÖÛ) (S. Sayısı: 147) 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (1/293) 
(S. Sayısı : 143) 

7. (T— İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
1970 \füı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (1/297) (S. Sayısı; 148) 

BAŞKAN — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
üzerindeki görüşmelere, kaldığımız noktadan 
ve Yüce Heyetinizce kabul edilen esaslar daire
sinde devam ediyoruz. 

Bugün ilk olarak Millî Eğitim Bakanlığı ile 
üniversiteler bütçeleri üzerinde görüşeceğiz. 

Bugünkü gündemimizde ayrıca Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
için, açık oylama vardır. Yüce Heyetinizin tas
vibi olursa, bugünkü müzakerelerin sonunda ay
rıca açık oya sunulacak olan üniversiteler büt
çeleriyle birlikte bu açık oylamaya da öğleden 
sonraki oturumda hep beraber yaparız. 

Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler büt
çeleri üzerinde gruplar adına söz kaydı yaptır
mış olan arkadaşlarımızın sırası şöyledir: 

C. H. P. Grupu adına Sayın Çetin Yılmaz 
ve Sayın Mustafa Üstündağ, G. P. Grupu adına 
Sayın Nebil Oktay, A. P. Grupu adına Sayın 
İhsan Ataöv ve Fahri Uğrasızoğlu. 

Yüce Heyetinizce evvelce kabul edilen ka
rara göre, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversi
teler bütçesi üzerindeki görüşme süresi yarım 
saattir, iki sözcü göstermiş olan gruplar her hal
de bu yarım saati bu iki sözcü arasında taksim 
ederek görüşeceklerdir. Bu zaman ölçüsünü söz
cülerin takdirlerine bırakıyorum. 

Şimdi söz sırası... 

SALİH AYGÜN (Amasya) — Şahıslan adı
na söz alanları da okur musunuz efendim? 

BAŞKAN — Şahısları adına söz alanlar şu 
sıra ile kaydedilmişlerdir: 

Sayın Hayrettin Uysal, Hüseyin Dolun, Ha
san Basri Albayrak, Memduh Ekşi, Sabri Yahşi, 
Hasan Tosyalı, Kenan Mümtaz Akışık, Ahmet 
Mukadder Çiloğlu, Osman Tan, Rıfkı Danışman, 
Ahmet Buldanlı, Sakıp Hiçerimez, Hüseyin 
Baytürk, Hüseyin Abbas, tbrahim öztürk, Meh-
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met Türkmenoğlu, İsmail Hakkı Alaca, Ali Rı
za Uzuner, Hasan Ali Gülcan, Hilmi İşgüzar, 
Özer Ölçmen, Hüseyin Yenipınar ve Zeki Adı
yaman. 

Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın 
Çetin Yılmaz'dadır, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÇETİN YILMAZ 
(İçel) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
Millî Eğitim Bakanlığının değerli mensupları; 

Huzurunuzda Millî Eğitim bütçesini eleştir
mek için bulunuyorum. 

Eleştirilerime başlamadan önce C. H. P. Gru
pu adına yerine getirilmesi gereken ve o ölçüde 
de kutsal bir görevim vardır. 

Cumhuriyet kurulduğundan beri Türk öğ
retmeni yeni Devletimizin yeni insanını yarat
ma ve ona Cumhuriyetin erdemim ve soluğunu 
verme kavgası içinde bulunmaktadır. Kurtu
luş Savaşından bu yana öğretmen, zaman zaman 
ezilmiştir. Siyasi iktidarlar, Türk öğretmeni
nin zaman zaman görevini anlamazlıktan gelmiş
lerdir. Türk öğretmenine kıymışlardır. Onun 
halkla arasını açmaya çalışmışlardır. Oysa öğ
retmen, Türk Devletinin, Türk halkının yücel
mesi için vakit vakit şehitler verme pahasına 
da olsa karanlıkla, bilgisizlikle savaşmıştır. Ata
türkçü ve devrimci çizgisini veya yaşantısını 
haysiyetle ve ulusçulukla sürdürmüş, sürdür
mektedir. 

Bu denli yüce bir görevin kişilerini, Atatürk
çü, devrimci Türk öğretmenlerini Grupıım 
adına saygiyle selâmlıyorum. 

Arkadaşlar, şimdi A. P. iktidarı damgasını 
taşıyan 1970 yılı ikinci Millî Eğitim Bütçesi 
üzerindelri görüşlerimizi sunmağa çalışacağız. 

A. P. Eğitim bütçesinin karekterinin ne ol
duğunu iyice belirliyebilmek için, önce Türk 
Millî Eğitiminin Anayasadan yansımış temel 
ilkelerine bakmak gerekir. Eğitimde kullanaca
ğımız bütün araçları, amacım tesbit ettiğimiz şu 
temel ilkeye varmak için kullanılacaktır. 

«Millî Eğitim ülkümüz Türk milletinin, bü
tün fertlerini kaderde, kıvançta ve tasada or
tak, bölünmez bir bütün halinde millî bilinç et
rafında toplamak, millî, ahlâki, insani üstün 
değerini geliştirmek ve miletimizi hür ve demok
ratik düşüncenin hâkim olduğu ve kişisel teşeb
büsler, toplum sorumluluğuna değer veren bir 
hava içinde bilgi, teknik, güzel sanatlar ve eko
nomi bakımından çağdaş uygarlığın, yapıcı, ya

ratıcı, seçkin bir ortağı haline getirmektir. Bu 
ülküye ulaşmak için gençleri ve yetişkinleri, 
eşit eğitim imkânları içinde istidat ve kaabili-
yetlerine göre en üstün seviyede yetiştirmek, 
memleketimize ve insanlığa yararlı, iyi ve ve
rimli yurttaşlar haline getirmek ve sosyal eko
nomik kalkınma programlarının gerçekleşmesi 
için gereken çeşitli vasıftaki insangücünü ha
zırlamak Millî Eğitimin amacıdır.» 

Görülüyor ki, bu ülkünün harekete geçiril
mesi zorunlu olan temel ilkeleri, bilgi, teknik, 
güzel sanatlar ve ekonomi bakımından çağdaş 
uygarlığa varmaktır; eşit eğitimi kurmaktır; 
yetenekleri yoksulluğuna ve geri kalmış bölge
lere, yönlere bakmadan ortaya çıkarmaktır, 
çağ içi değerleri yansıtan iyi ve verimli yurttaş
lar yetiştirmektir. 

Sosyal ve ekonomik kalkınma plânları, mo
delleri, hedeflerinde bu tercihleri başarıya ulaş
tıracak bir biçimde uygulanacak ve sonuçlana
caktır. Amaç budur. Temel ilkeler budur. 

Bir isıiyasi parti tercihini bu temel ilkeler 
üzerine amaçliadı anı o parti bozuk düzeni mu
hafaza etmekten kurtulup, ulusçu ve Atatürk'çü 
yörüngede toplumu, insianı ve ülkeyi kavrıyan 
gerçek milliyetçi bir pıarti ya da siyasal bir ik
tidar niteliğini kapanır. 

Oysa ki, Adalet Pıartiisii liktidarı çağ içli de
ğerleri değil, çağ dışı geni çizgideki değerlere 
yani Atatürk'çü, ulusçu ve gerçek milliyetçi ol-
mıyan yöndeki bir tercihle saplanmış, ülkeyi, 
insanı ve toplumu kavrıyan bir isıiyasi iktidar 
niteliğini Isazanamamıştır. Bu yüzdendir ki, 
Türk toplumunda öğrenci de, öğretmen de, ve-
15. de bunalım içinde bulunuyor. 

Plândaki açık ve seçik tesbit belgesinin yan
sıttığı ilkelerin uygulanmadığı, hedefine varma
dığı, ya da büyük ölçüde alksıadığmı belirliyen 
bir başka önemli belge daha vardır. 

Bu belge «Devlet Plânlanma Teşkilâtı» nm 
Hükümet onayından geçmiş bağlayıcı 1970 yılı 
programıdır. Bu programda eğitimin durumu 
şöyle saptanmıştır-

«1968 - 1969 ders yılında eğitim kademe
lerinde gerçekleşen yeni öğrenci kayıtlarının 
plân hedefleriyle karşılaştırılması sonucunda, 
ilköğretimde ortaokul ve liselerde öngörülen 
hedeflerin aşıldığı, meslekî ve teknik olicullarda 

i geri kalmalar olduğu görülmektedir, öğret-
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men ofkulianma yapılan önemli harcamalara 
rağmejs yeni kayıtlarda hedeflere göre görü
len ge|"t kalmalar diklkati çekmektedir. Sağlık 
okullajında da tedbirler alınmasını gerektiren 
geri kJBftmalar vardır.» 

özlükle meslekî ve teknik öğretimiin örgün 
jkeslimijıde son yıllarda ülkemizin gerçeklerine 
dayalıj; bilimsel, çağcıl, evrim özelliği taşıyan 
bâzı davranışlara tanıklık etmekteyiz. Mes
lekî ve| iteknik öğretim örgütü, mühendis düzeyi
nin aljanda üç ayrı kademe ve nitelikte tekniîk 
ve be<jirilli insangücünün öğrettim ve eğitimi 
gibi bjır teknolojik çağ, plân ve bilim gereğinin 
sorumîtıluğuııu yüklenmektedir. 

Telaıisyen okulları, sanat enstitüleri, mesleğe 
alanının sınırlı ve dar bölümleri için, belli iş
lemleri hızlı, alışkanlık ve davranışlar içinde, 
yeterUJMıe yapacak becerili operatör işçilerin 
eğitamtaıi amaçlıyan pratik sanat okulları «kişi
lerin ı^ansiyellerinin ve yeteneklerinin tam ola
rak v* üst düzeyine kadar gelişmesini sağla
malı V$ fırsat eşitliği ilkesinin erdeminden sap-
tırılnıiıanıalıdır. Teknisyen okulları yeter sayı
da öğretmenden yoksundur. Atelye ve lâbora-
tuvarl^rın teçhizatı üzüntü verecek derecede 
yetersidir. Bu okullar için gereken kadro, 
cari hfetfcamalar karşılığı verilmemiştir. Kuru
luş v4 düzende fırsat eşitliği kuralını somut-
laştırsjâak burs ve yatılılık olanağı sağlıanma-
mışttırî Programlarınla genel bilgi düzeyi lise 
fen koluyla aynı ölçüde olmasına karşın denk
liği hjliiâ bir anlamsız direnişin adeltsizliği ile 
karşı karşıyadır. 

Prjrtik sanat, okullarını ilkokul mezunu, or
taokul t ya da liseden ayrilmış bir meıslejke sa-
hibolnbyan genç ve yetişkinlere biribirini iz-
liyen pjğretim ünüıteleri ve modülleri İçlinde gere
ken öjmemü yerinde görmek istiyoruz. 

Çejĵ tli olgunluk smavlariyle meslekî ve 
teknik öğretim ofkullarmda eğitim gören ola
naksın i yurt çocuklarına üniversite öğretim ka
pılarımı açma çareleri bulunmalı, teknik örgün 
ve yajjfgın eğitimin öğretmen kaynağı Yüksek 
Tekniğe Öğretmen Okulu reforme edilerek Po-
litelkııfk Fakültesine dönüştürülmelidir. 

özetle eğitim yaygın, sürekli, üretimle yakın 
ilişkili, teknolojik, esnek, insancıl, hümanist 
yaklaşıma yöntem veren, özgür, hoşgörülü, yö
resel ta evrensel nitelikler taşımalıdır. 

O halde Türk Millî Eğitim politikasının bü
tün yurttaşları kapsamı altına alamamış olması, 
diğer yandian da devrimci ve üretici niteliğe 
kavuşturulmamış bulunması karşısında yeni va
ziyetler almak, eğitim politikamızı kökten yeni
den düzenlemek zorunluğu (karşısında bulunuyo
ruz. 

Örgün eğitimlimiz ıtemel öğretimden yüksek 
öğretime dek Türk toplumuna nitelik kazan
dıran, toplumu değerlendiren ve kişilerini be-
lirliyen, toplum sorunlarını kavratan, yurttaş 
hakkını en iyi, en bilinci bir biçimde kullan
dıracak amaca hâlâ erişememiştir. Aksaklıkla
rı, muhteva yeıteraizlikleri, program ve plânda 
tesbit edilmiş bulunmasına rağmen âdeta bu 
program ve plândaki ilke ve tesbitler; bakınız 
derdi ve ihtiyacı tesbit ettik, başjka ne istiyor
sunuz der gibi askıda ve rafta kalan sözler ha
linde kalmıştır. 

ilköğretim zorunluğu olmasına rağmen, oku
ma çağındaki çocuklarımızın tümünü kapsıya-
mamış, dengesizliler bir yana teokratik ve 
çağ dışı özlemleri ve fakirleri doğuracak, uyan
dıracak gizli ve açık eğitim dışı yuvalar belir
miş, siyasal iktidarlar tarafından korunmuş, 
beslenmiş, siyasal ve ekonomik ikbal ve çıkar 
örgütleri halline gelaıilmiştlir. 

Gizli ve açık medreseler, Kuran kursları, 
kendi politikalarının tercih ve hedefleriyle, çağ
daş eğitim düzeninin karşısında, yeni insanı, ye
ni toplumu değil, Orta - Çağ insanını, Orta - Çağ 
toplumunu ortaya çıkarmaya ve huruç yap
maya uğraşmaktadır. İktidar, hırsına sahip 
politikacıların her ne hal ise sıkı sıkıya sa
rıldıkları bu tutucu, toplumu kavurucu ve atı
lımlardan yoksun bırakıcı, eğitim birliğini yoz
laştırıra organizasyona, AtJatürk'ün ulusumuzu 
çağdaş uygarlık seviyesine ça]karma işareti adı
na dikkati çekmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Türkiye'de okur - yazar oranı 1930 - 19f5 

döneminde, % 19 dan % 48 e yükselere|k % 29 
bir artış göstermiştir. Bu artışın yıllık ortala
ması % 8 dıir. Türkive'de ilkokul çağını ge
çirmiş olan ve okul dışında mevcuda ek olarak 
yaratılacak eğitim imkânlarından yararlanması 
gereken okuma - yazma bilmiyen nüfus sayısı 
1967 yılında 11,5 milyondan 1972 yılında 14 
milyona ve 1977 de ise 18 milyona çıkacaktır. 
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Bu acıklı duruma karşılık ilköğretimin dışında 
olkuma - yazma öğreten kurumların çalışmaları 
son derece sınırlı kalmaktadır. Ortada olan ve 
•bir yüz karası durumunda bulunan bu hal üze
rinde Devlet olarak ne düşünüyoruz ve ne gibi 
hızlı bir çözüm yolu getireceğiz, bunu bilmek 
mümkün değildir. Endenozya gibi geri kalmış 
bir ülkede çok Hasa bir zamanda 80 milyonu 
aşikın bir toplumda okuma - yazma oranının % 
90 ta yakın bir ısıeviyeye çıkarılmış bulunması, 
okuma - yazma seferberliğinin başarı ile sonuç
lanması, sorun ciddî olarak ele alındığı zaman 
geri kalmış ülkelerde bile bu dâvanın nasıl hal
ledilebileceğini gösıtermektedir. 

Eğitim hizmetlerinin niteliğini yükseltmede 
çok önemli bir imkân olan eğitim araçlarından 
yararlanma, üzülerek ifade etmek lâzımdır ki, 
bu yüzden çok sınırlı olmakta, yığınlar bir tür
lü erişilmesi mümkün olmıyan bir gömü halin
de kalmaktadır. 

Milyonlarca zekânın meydana çıkmasını en-
gelliyen, yığınların okuma yazmada yoksun
luğu, yani süratle ve öncelikle bir yığın eğiti
mine gidilmemesi, Türk aydını ve sorumlular 
için utandırıcı bir olaydır. 

Bütünü ile, çağdaş bir yapı ve işleyişe ka
vuşturulamamış modeliyle eğitim düzenimiz, 
ulus topluluklarını kavrıyamıyan, eskimiş, ulu
sallıktan uzak, kopye bir görüntü ve eylem du
rumundadır. Bu model bugünkü siyasal ikti
dardır toplumsal ve ekonomik .olanı koruma ve 
devam ettirme isteğine uygun olabilir. Ne var 
ki, çağcıl koşullara asla uygun olmıyan bir 
model ve eylemdir. Anayasamızın sosyal yapı
sına, eğitimin yetenekleri oranında her insanı 
kavrama ilkesine de ters düşmektedir. Yara
tıcı ve üretici değildir. Belli çevrelerin ya
rarlanma sınırıma sıkıştırılmıştır. 

Orta Doğu Âmme Enstitüsü araştırma ra
kamlarına göre, 1965 yılındaki valilerin % 
48 inin babaları 1926 yılında vali idi. 1965 Tür
kiye'sinin müsteşar ve genel müdürlerinin % 
32 sinin dedeleri 1905 te aynı derecede yük
sek memur idiler. Bu araştırma gösteriyor ki, 
bu ulusun zekâ kaynaklarına, halk kökenine 
eğitimimiz ulaşamamakta, sosyal, kültürel, eko
nomik taban geçiş olanaklarına kavuşturu-
lamamaktadır. 

insan yaşantısı üzerinde başlıca etken en
düstri ve teknoloji olduğuna göre, tarım gibi 

doğaya yakın işler mekanizasyon ve teknik 
dönemine girdiğine göre, ulusal ekonominin 
istediği nitelikli insangücü üıetme görevi ne 
kadar değil, neyi öğretmek ve vermek gerek
tiği sorununu ortaya çıkarmaktadır. Okuma 
yazma bilmek, şu veya bu okulu bitirmek üre
tici, yapıcı, yaratıcı insan olmak için yetme
mektedir. Müfredat ve muhteva olarak en ka
rışık makinalan kullanmak, tarlada çağdaş 
araçlarla toprağı işlemek, ürün çıkarmak, ya
şantısına ve ülkesine iyi koşullar hazırlamak, 
daha iyiyi, doğruyu, güzeli bulma ve yapma 
yönünde, kişiliğini, girişkenliğini geliştirmek, 
çağdaş dünya görüşü sahibi olmak eğitimin 
temel ilkesi olmalıdır. Birey ve toplumun mut
luluğunun ilkel koşulu bu anafelsefededir. 
Eğitimin iş içinde iş için olma ilkesi de endüstri 
aşamasının anakoşuludur. 

Demokratik ve sosyal adaletçi bir anlayış 
Linde her devredeki başarıyı değerlendiren 
çağdaş eğitim sisteminde sınıfta kalmak yok
sul ekonomiden yersiz bir israfın ta kendisi
dir. 

'Ayrıca tek kitap düzenine dönüş, az geliş
miş ülk3 öğretimlerinin fonksiyonel ders aracı 
olarak kullandıkları kitapların üç yıllık yarar
lanma hesabı ile bu ülkeye ilköğretimde yılda 
200 milyon, ortaöğretimde 150 milyon lira ka
zandıracak ve yanlış, yavaş öğretimin zararları
nı bir ölçüde ortadan kaldıracaktır. 

Öğretimin ana önemli unsuru sınav düzeni 
yeniden gözden geçirilmeli, çağdaş insanı ye
tiştirmenin geçiş gereklerine uydurulmalıdır. 

Ortaöğretimin ve teknik öğretimin bütün 
olanakları nüfusmuzun % 35 inin imtiyazında-
dır. 1963 yılında % 1,5 olan yatılılık oranı 
1970 yılında anlamsız bir tutku ile % 0,8 e düş
müştür. îlkojkulu bitirenlerin plân hedeflerin© 
göre % 70 inin teknik ve meslek okullarına 
gitmesi gerekirken, % 73 ünün kuramsal bilgi 
veren ortaöğretim okullarıma gitmesi de eleşti
ri ikonularımızdandır. 

Kalkınma çabalarına araçlık etmryen, kül
tür değerlerini ve miraslarını yenli toplum kat
larına aktarmıyan, düşünce, davranış ve bece
ri olarak çağdaş olmıyan, teknolojik ve sosyal 
iadalet özlemini doyurmayan bugünkü eğitim 
düzenini temelden eleştiriye değer bulmıaîktıayız. 

Bu arada, yurt gerçeklerine uymayan 15 - 20 
milyon liraya malolan, yılda 3 bin lira masraf -
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la ancaİE 300 yoksul çocuğu beş yıl eğittikten 
sonra <f*krar mağara yaşantısına terk eden, 
yoksul ıbolge eğitimini sağlama amaciyle kuru
lan böl̂ je okullarını »az, yatırımlarını da lüjks ve 
pahalı' j bulduğumuzu söylemek isterim. 

Çevre ekonomisine uygun işgücü sağlamaya 
yöneltijiıiş bu okullar orta ve teknik öğretime 
dayandjünldığı ölçüde, ulusal yarar Bağlıyacak
tır. 

Bir jöflkenin eğitim düzeni her türlü eğitimde 
fırsat \jş imkân eşitliği veremiyorsa, sosyal ada
leti ge&memişse, biliniz ki, o ülkede her tür
lü adaTjötsizlik, her türlü eşitsizlik, her türlü 
sömürü) vardır. 

Değjörü arkadaşlarım, 
Ne Örgün eğitimin ve ne de yaygın eğitimin 

uygulainada ve plânda öngörülen unsurları, 
hedefledi kapsamaktan uzak bulunması, eğitim 
sektörüaiin ciddiyetle dikkate alınmadığını gös-
tennelk(36dir. 

Diğ^- tanaftan A. P. iktidarı, plân hedefle
rini gej^ekleştirıici ilköğretlian yatmmllarını da 
kesmektedir. İlköğretim yatırımları için 222 
sayılı Jâptim ve öğretim Kanunu kesin bitf 
yargı ile Devlet bütçesinin % 3 ü oranında bir 
ödenek) {konulmasını öngörmüştür. Oysa yılar
dan be$ A. P. iktidarı her yıl Türk halkının 
bu mas|̂ m hakkıma el atmakta ve bütçeye bu pa
rayı ĵoymama)kta direnmektedir. Bu açık 
haksızl|ik bir yana, A. P. Hükümeti bu yıl ge
çen y4a göre eğitim yatırımlarından 73 mil
yon 848 bin lira kesmekte dahi bir satanca gör
memişler. %7,9 oranında olan bu azalmaya bir 
büyük iînlıf uydurmuş, yatırımlar için çevre 
SkatM'ajandan büyük ölçüde yararlanılacaktır 
denilmjîtir. Oysa, kesin bir araştırma sonucu
na dayttomıyan bu görüşle 1970 yılına kadar 
222 sayılı Kanun ve plân hedeflerine varılmak 
mümkijm olmıyacaktır. Türkiye'de 1963 - 1965 
yıllarımla yeni yapılan okul sayısı oranı ortala
ma % ı8,5 a yakın bir artış gösterirken 1968 -
1969 yıllarında bu durum % 3,7 oranının altına 
düşmüştür. 1965 ten bu yana ortalama oran 
gittikçf s azalmıştır. A. P. iktidarı bu oyunlar
dan, TJirk halkının eğitim imkânları için ayrıl
ması gppeken paraları kesmekten, eğitimi en
gellemekten kesin olarak vazgeçmelidir. 

Demiri arkadaşlarım, 
OrtaJögTetimdeki durum ise, ilköğretimden 

daha farklı bir özellik ve başarı göstermiş de

ğildir. Plân hedefleri ve stratejisi ne derse de
sin, A. P. iktidarının ulusal bir eğitime daya
nan politikası yoktur. Kendi ifadeleriyle 
«kıraatçı öğretime dayanan maarif politlikası» 
vardır. Bu politikadaki kültür anlayışı Misisipi 
ırmağının uzunluğunu ezbere bilmektir. Diğer 
taraftan ortaöğretim, tüm eğitim düzeninin 
üzerinde en çok durulması gereken bir temel 
kademe olduğu halde, öğrenciye doğrudan doğ
ruya üreticilik, bilgi ve beceri vermesi gerekir
ken, bu hayatî önemini yitirmiş, yurdun kültü
rel ve ekonomik kalkınmasında nitelik ve sevi
ye etkinliğinin dışına düşmüştür. Kalitatif 
plânda değil, kantitatif plânda geliştiği için yö
rüngesinden çıkmıştır. Birinci ve İkinci Beş 
Yıllık Kalkınma plânlarında özellikle ortaöğ
retimde teknik ve meslekî eğitim ve öğretime 
öncelik ve önem verilmesi amaç saptanmış olma
sına karşın, A. P. iktidarı bu sağlam görüşü si
yasal bir tâviz olarak amaçtan saptırmıştır. 

Gerçek türk milliyetçileri olarak eğitimimi
zin yabancı etkisinden, taklidinden, montajın
dan kurtulması, ancak, yabancı, ama çağdaş bi
lim ve teknikten yararlanması gerekliliğine inin-
maktayız. 

Ülkemizin diğer taraftan en önemli sorunu 
öğretmen yetiştirme sorunu olarak görülüyor. 
iyi yetişmiş, iş eğitimi esaslarına göre ve Tür
kiye'nin insanına kişilik verebilecek nitelikte, 
sayıda öğretmene gereksinme vardır. Oysa bu
gün öğretmen okullarımız sayı, öğrenci, nitelik 
olarak bu gerçeği yansıtmaktan çok uzaktır. 
öğretmen okullarımızın Anayasa ilkesine uygun 
eğitim muhtevası içinde düzenlenmesi program
larının bu ilke esasları içerisinde geliştirilmesi 
ve yeniden biçimlenmesi gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bir başka konu da devrimin, ulusun insan 
mayasını insan yapmakla görevli öğretmenin 
kıyımdan, ezilmekten, borçlanmaktan kurtarıl
masıdır. 

öğretmen dostu olunuz. Maddi bakımdan 
Özel bir düzen içerisinde değerlendirmek zorun
da bulunduğumuz Türk eğitim topluluğunu in
sanca ve baskısız yaşama ve görevini korkusuz 
yapma düzenine kavuşturmalıyız. Bütün dünya
da evrensel ve toplumsal olgu, kişi ve toplum 
haklarının kolay kazanılmadıgı gerçeğini orta
ya koymaktadır. 
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Toplumsal hukuk devletinin güzel ve çağdaş 
bir belgesi olan Anayasa içinde sendikaların et
kili eylem olanaklarına kavuşturulması, sendi
ka yöneticilerinin güvenliğinin sağlanması, si
yasal iktidarlar tarafından sarı sendikaların bes
lenmesine ve üretilmesine özlem duyulmaması 
gereklidir. Atatürk ilkelerine en fazla bağlı 
bir kamu görevi kesimi olan öğretmenlerin sen
dikaları «sefalet ücreti» denilen ücret değerlen
dirmesine, köklü ve soylu eğitim devrimlerinin 
gereğine inandıkları için ve Devletimizi bir top
lumsal hukuk devleti olarak gördükleri için, 
hakkı kutsal saydıkları için direnmişler, hak
kın gerisinde kalmış Anayasa dışı kanunların 
hışmına uğratılmak istenmişlerdir. Geri çizgi
de bile yargıya saygı duymıyanlan elbet kını
yoruz. Siyasi tercihlere göre kurulan Bakanlık 
ve il disiplin kurulları da temelden antidemok
ratiktir ve insancıl değildir. 

Değerli milletvekilleri; 

Zulmün insanlar arasındaki ilişkileri düzenli-
yen yasal yöntemlerde bile araç olarak kulla
nıldığı görülmüş, ama uygulayıcılarına uğur 
getirmemiştir. Siyasal yönsemli kişilerin ve 
emir kullarının düzenlediği il disiplin kurulları 
tutanakları, Bakanlığın «boykotçuya görev ve 
yetki verilmiyecektir, azledilecektir, sürülecek
tir» yargısı, Bakanlık disiplin kurulları tuta
nakları 20 200 öğretmenin akpak, devrimci, yok
sul, ama onurlu yaşantısını kara iplikle doku
maya başlamış, yargı organlarının sesi karşısın
da yetkililer kas katı bir taş suskunluğuna bü
rünmüşler, duyarlıklarını kaybetmişlerdir. 

Tekrar ediyorum, soyunuzun süreci olan ço
cuklarınıza sevginiz ve saygınız oranında onla
rın öğretmenine zulmü bırakınız, öğretmen dos
tu olunuz. Bundan ulus yararlı çıkacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Almanya'ya ekonomik zorunluklar nedeniyle 

göç etmiş işçilerimizin 50 bin okul çağında ço
cuğu eğitim ve öğretimden yoksundur. Doğal, 
fiziksel ve ruhsal büyümeyi güçleştiren işyerle
rinde eğitimden uzak 6 bin küçük çocuğun ça
lıştığı, 22 bin çocuğun hiç okula gitmediği, 22 
bininin Alman okullarında okuduğu ve pek ço
ğunun anadilini unuttuğu elçilik raporlarından 
öğrenilmiştir. Yalnız Alman okullarında Türk
çe derslerinin öğretilmesine yardımcı olan 17 
Türk öğretmeni, 50 bin yabancı bir toplumun 

etkisindeki ulus çocuğunun eğitimine ne ölçüde 
katkıda bulunabilir, takdirlerinize arz ediyo^ 
rum. Almanya'da ilk ve orta dereceli Türk oku^ 
lu yoktur. Berlin'de 1 000 okul çağında çocuk 
ve bir öğretmen vardır. Yavaş yavaş Almanya 
kesimi özel eğitim dükkânlarının açılacağı bir 
iştaha sahası olacaktır. Bu durum Almanya 'da-
ki vatandaşlarımız iğin yaygın ve örgün eğitim 
plânlamasının zorunlu olduğu gerçeğini ortaya 
koymuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
1970 Millî Eğitim Bakanlığı bütçesini bu kı

sa zaman parçası içerisinde eleştirerek sizlerin 
ve kamuoyunun şaşmaz yargısına, aldatılmaz 
sağduyusuna teslim ediyoruz. ' 

Grupum adına hepinize saygılar sunarım. 
(C, H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Üstünclağ, siz şimdi mi 
görüşeceksiniz? Yarım saatllik konuşma süre-
«inden, boş dakika kaldı. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, gruplar adına konuşulsun, üniversitıe-
\&n sonra konuşalım. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, Millî Eğitim 
ve üniversiteler hakkında tüm olara|k gruplara 
yarım saat tanındı. Bâzı gruplar iki ısözcü 
tâyin etmişler. Başında da söyledim, «sür© ya
rım saattir, bölünmesinin takdirini sözcülere bı
rakıyorum» dedim. Sayın Yılmaz Çötlin, tam 
25 dakika konuştu. Demek M, O. H. P. Grupu-
nun bu dik konuşmadan daha 5 dakikalık bir 
hakkı var. Ayrıca ikimoi kez söz alma hakikini^ 
var - ki, o da 10 dakikadır - demıek ki, isıbersıe-
niz şimdi 15 dakika konuşabilirsiniz. Ama, o 
zaman ikinci söz hakkı kalmıyor. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, gruplar adına yapılacak ilk konuş
malar 20 dakika, ikinci konuşmalar 10 dakikadır 
'efendim. 

BAŞKAN — Millî Eğitim yarım saat efen
dim. Millî Eğitim için özel bîr karar var. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAÖ (Konya) — Sa
yın Başkan, ben konuşmamı 5 dakika olanak ha
zırlamadım ki. 

BAŞKAN — Efendim, arz ediyorum. Sayın 
Çetin Yılmaz'dan kalan 5 dakikanız var. Ay
rına. jqrup adma ikinci defa söz isıtsme hak
kınız var, bunun da süresi 10 dakikadır, etti 
15 dakika. Belki, Yüoe Heyet sizin talebiniz 
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üzerinpj 5 dakika daha müsaade buyurur, olur 
20 dakika. Onun için istiyorsanız şimdi konu
şun. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — O za
man k^ıuşurum. 

BAŞKAN —- C. H. P. Grupu adıma Musta
fa Üstftaidağ, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA ÜS-
TÜND|İĞ (Konya) — Sayın Başkan, sayın mıil-
liatveMfleni, üniversitelerimizin sayın temsilci
leri; j ; ' 

197p( yılı Üniversiteler bütçesi kanun tasarısı 
üzerin4»ki O. H. P. Millet Meclisli Grupunun 
görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunu-
yorumi 

Süratle değişen sosyal ve ekonomik şartlar, 
değeri^ sistemi, eğitim kumrallarının yönetim 
ve programlarına, tutucu yöneticiler tesiri 
ile yöıj.ı vererelk gerekli değişikliği getiremez
lerse, litplum bünyesindeki huzursuzluklar ve 
problemler artar. Özelikle üniversitelerimizin 
çağdaş: uygarlık düzeyinde, üzerine düşen ay
dınlatıra görevlini yetiştirme, araştırma ve uy
gulama eylemleriyle yerine getirerek, toplum 
sorunlarına yararlı katkılarda bulunabilmesi 
içıin, djşvamlı olarak toplumdaki gelişmeleri ta-
kibedejrek, toplumun ihtiyaçlarınla cevap ve
rebilecek düzeyde kendilerini geliştirmeleri ve 
yendle^neleri gerekmektedir. 

Bugünkü meslekten gelen sorumlu Bakan 
Sayın; Oğuz'un samimî kişisel çabalarınla rağ
men, A. P. iktidarının tutucu yönetimi diğer 
alanlarda olduğu gibi, ünıiversiter ıseviyede ihti
yaç durulan reformları yapacak dinamizmden 
yoksuldur. Plânın gerektirdiği tedbirler dahi 
sahipsiz, kitap sayfaları arasında yatmakta
dır. 0. H. P. Koalisyon Hükümetinin ele aldı
ğı üniversite reformu işinin hâlâ gerçekleşme
miş otamasında, özel okul sermayedarlarının ve 
gününküzün bozuk yüksek öğrenim düzeninden 
çıkarl'^ı olan bâzı öğretim üyelerinin etkileri 
olduğJL kanısındayız. 

Difer yönden, üniversite reformunu, mev
cut Ü|rjiversiteler Kanununda yapıliaoajk bâzı 
maddelerin tadili olarak ele almak istiyenlerin 
görüşftoe katılmıyoruz. Üniversite reformu, 
Türk toplumunun bugün içinde bulunduğu eko-
nomify: sosyal ve kültürel durumu bir bütün 
olarak ele alıp bu bütünlük içerisinde üniversi

te sorunlarına, yaklaşmak ve halka dönük bir 
yüksek öğretim düzeni yaratmak olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, üniversite sorunlarını, 
genel eğitim sorunlarından ayrı bir şey gibi dü
şünmek yanlış olur. Üniversitelerde karşılaştı
ğımız problemlerin pek çoğu, aslında genel eği
tim sorununun üniversite düzeyinde ortaya çık
masından başka bir şey değildir. Bunun için, 
üniversite sorunlarının ortaöğretim basamak
larında çözümlenmek üzere plânlamaların ya
pılması gerekir. Millî eğitim plânlaması kal
kınma amaçlarına uygun olarak düzenlenmeli 
ve uygulanmalııdır. Günümüzde bu konu ümit 
verici değildir. Teknik alana verilen önemle, 
dananı - hatip okulları meselesi bunun en güzel 
işaretleridir. Uygulamalar göstermektedir ki, li
seliler, mezunlarını hayata değil, üniversiteye ha-
zırlıyan kurumlardır. Meslek okullarından me
zun olanlara üniversite giriş kapılarının kapa
nışı, liseye olan tahacümü artırmaktadır. Mes
lek okullarının bütün kademelerinde yetiş Gir
dikleri teknik ve uzman elemanlara ihtiyacımız 
çok olmasına rağmen, yukarıda arz ettiğim yan
lış uygulama nedeniyle liselerin adedi süratle 
çoğalmakta, bunun neticesi olarak üniversite
ler üzerinde yarattıkları baskı ile kontenjan 
üstü talebe alımına gidilerek, sınıfların ka
labalık oluşuna, dolayısiyle de verim düşük
lüğüne sebebolmaktadır. Senelerden beri de
vam edegelen bir haksızlığın kaldırılarak, mes
lek okulu mezunlarının da üniversiteye girme 
hakkının tanınmasiyle liselere olan tehacüm 
azalacak, teknik ve meslekî okullara olan rağ
bet artacaktır. 

Diğer yönden ortaöğretimde, özellikle tek
nik, ticari, okulların meslek okullarının ol
madığı küçük şehir ve kasabalarda çok gaye
li programların yürürlüğe konulması hem 
plân hedeflerine hizmet, hem de üniversite so
runlarının pek çoğunun çözümünde fayda
lı olacağı görüşündeyiz. liseler arasındaki 
seviye dengesizliğinin, bilgi yetersizliğinin, 
kullanılan öğretim metotlarının, ders kitabı 
sorununun ele alınarak çağımız gereklerine gö
re düzenlenmesi, eğitim bütünlüğünün ileri 
halkalarından birisi olan üniversite sorunla
rının hallinde yardımcı olacaktır. 

Sayın Milletvekilleri, üniversite, öğretim 
üyeleri,, öğretim üye yardımcıları ve öğrenciler-
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den oluşur. Bu bir olgudur. Bunlardan her han
gi birinin üniversitenin eylemlerine katılma-
masiyle, üniversite özelliklerinden çok şey kay
beder. 4936 ve 115 sayılı Üniversiteler Kanu
nu, bir bütün olarak incelenince, öğretim üye
lerinin seçilmesi, yetiştirilmesi, katıldığı ku
rullar, bu kurulların görevleri, fonksiyonları, 
yetkileri, ilişkileri ve bunlara benzer konular 
etrafında toplandığına, fakat üniversiteyi eleş
tiren asıl öğenin, öğrencilerin ele alınmadığı 
görülür. 

Sosyal ve psikolojik gerçekler odur ki, üni
versite öğrencisi ilkokul çocuğundan, çeşitli 
yönlerden farklıdır. Onlar yetişkindirler. Ken
dileri için olumlu kararlar alabilecek özellik
lere ve olgunluğa sahiptirler. Yüksek tahsil 
seviyesinde yenilikleri devamlı olarak öğren
mek süreci içerisinde olan bu genç külle, ge
nellikle devrimcidir. Bu yönyile, öğrenciler ge
leceğe açık, dinamizmi olan gruplardır. Bu 
önemli niteliklerine rağmen, öğrenciler mev
cut mevzuata göre üniversite dışı bir topluluk 
durumuna itilerek, üniversiteyi meydana geti
ren bir öğe olarak görülmek istenmemektedir. 
Üniversite reformu, mutlaka büyük dinamizmi 
olan öğrencileri bugünkü edilgen durumdan 
kurtararak etken duruma çıkarmalıdır. Öğ
renci, üniversite içerisinde fikir ve eylemle
rini ortaya koyarak yönetimde söz sahibi ola
bilmelidir. Kanımız odur ki, nasıl öğretim üye-
siz bir üniversite olamazsa, öğrencisiz bir üni
versite de düşünülemez 

Sayın milletvekilleri, yüksek öğretimimizi 
perişan duî'uma getirerek olumsuz katkılarda 
bulunan özel yüksek okullar, tüm üniversite
lerimizin öğrenci sayısının yarısını, beş yılda 
kendi kuruluşlannda toplamışlardır. Adadi 
43 e yükselen özel yüksek okulların durumu 
ile Hükümet ilgilenmemektedir. Yeni Hü
kümet, özellikle meslekten gelen Millî Eği
tim Bakanı,, bu okulların hangi şartlar altın
da, kimler tarafından nasıl işletildiklerini, Se
nato Araştırması Komisyonunun, özel yüksek 
okullar üzerinde yaptığı araştırma raporun
dan tetkik buyursunlar 

Meclis veya Senato araştırmaları, toplum
da mevcudolan aksaklıkların keşfedilerek gi
derilmesinde yardımcı olmak için yapılır. Se
nato araştırması raporu, özel yüksek okullar 
sorunu üzerine süratle eğilinmesi gerektiğini, 

bu okulların kanun hükümlerine uymadıkları
na, belirli eğitim hedeflerine ulaşmak için ge
rekli çabayı göstermediklerini açıkça ortaya 
koymasına rağmen, dünkü veya bugünkü A. 
P. hükümetleri, millî menfaatlerimizle yakın
dan ilgili olan bu önemli konuda en küçük 
olumlu bir davranışta buluunmamışlardır. Hü
kümetin bu bozukluk karşısındaki ilgisizli
ği, 40 bin Türk gencini, okul tacirleriyle baş-
başa bırakarak, bâzı özel veya resmî kuru
luşların dahi özel yüksek okulların diploma
larını kabul etmeme yönünden aldıkları ka
rarlara olan aldırmazlığı, Hükümet etme so-
rumluluğiyle bağdaşmamaktadır. Çoğu apart
man katlarında açılan bu okulların bir tane
sinin bir, iki ve üçüncü sınıflarında ortalama 
yüzde 98, 1 i başarı ile sınıf geçme olmasına rağ
men, son sınıf bitirmelerinde, üniversite ve Ba
kanlık temsilcilerinin bulunması sebebiyle ol
sa gerek, başarı seviyesi binde 4 e düşmüştür. 
Bu sonuç, bizlere diplomanın parayla satıldığı 
kanısını verir. 

Bir milletin eğitimiyle oynamak tehlikeli
dir. Bu oyun, memleketin kaderinde en önem
li sorumluluklar alması beklenen gençlerimizi, en 
son buluşlarla toplumumuza kazandırmak du
rumunda olan yüksek okullarımızda olursa, teh
like bir kat daha büyümüş olur. Dünyada hiç 
bir memleket okulu, ticarethane yapmamıştır. 
Bir okulun okul olabilmesi için gerekli yatı
rımı yapması lâzımdır. Bu yatırımları yapmı-
yan özel okullara karşı kamu oyunun itimadı 
yoktur. Diğer yönden bu okulları, ticaret mer
kezi olarak para getiren yönde geliştirme ar
zusu, kapasite gelişmelerini üısangücü ihtiya
cına göre aharlamaya imkân vermemektedir. 
Özel yüksek okullar, üniversitelerimizde mem
leketimizin uzun yıllar boyunca büyük mas
raflarla yetiştirdiği öğretim üyelerin}, emper
yalist ülkelerin hazır beyinleri çalma takti
ği içinde daha fazla ücret vererek devlet 
üniversitelerinden koparmaktadırlar. Bu okul
lar, bugüne kadar öğretim üyesi yetiştirme 
konusunda fonksiyoner olmamışlardır, olabi
leceklerini de gösterir bir belirti yoktur. 

Bu konuda sonuç olarak Millî Eğitim Ba
kanlığı ve üniversitelerimizin her yıl artan 
yüksek öğretim taleplerini Devlet olarak kar
şılayıcı tedbirler alarak özel yüksek okullarda 
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okumakjta olan tüm öğrencilerin üniversiteler
de günqüz ve akşam öğrenimi yapmaları sağ
lanarak] Varlıklarına ihtiyaç kalmıyacak olan 
özel yüksek okullar tasfiye edilmelidir. Bu 
güne dejk verilmiş olan yüksek okul diploma
larının i intibaklarını sağlayıcı eğitsel tedbir
ler alınmalıdır. 

Sayıö milletvekilleri, «üniversitelerde genç
lik bozuldu, gençlerimiz siyasetle uğraşıyor» 
diye onj*rı suçlama yerine, bu davranışların
dan olujslu yolda faydalanmaya çalışılmalıdır. 
«Talebe} dersine çalışmalı, başka işlere karış
mamalı^ görüşü, üniversite gençliği için ge
çerliği I olmıyan,, demode olmuş bir görüştür 
bugünkü dünyada. Ünivernite gençliği, toplu
mumuzun sorunlarının daha iyi, insan mutlulu
ğu doğrultusunda, sosyal adaletten ve özgür
lükten jpana çözümünü istiyorlar. Bu arzula
rında g^yrimillî bir özenti yoktur. Dünya mil
letleri, jijıiversite gençlerinin haksızlıklara kar
şı direBJmelerini yeni ve faydalı bir ses ola
rak tariıyarak, toplumsal düzenin gelişmesin
de yararlanmaya başlamışlardır. Çekoslovak-
ya'daki; gençlerin Sovyet emperyalizmini pro
testo ölmeleri, bizdeki gençlerin üniversite 
bünyesijttdeki bozukluklara karşı, örneğin, haf
tada üıjdversitede iki saat dahi görev yapmı-
yan,, fajmt özel okullarda yirmi saat çalışan 
profesöjîefin «Full - Time çalışmalarını tale-
betmelejri, daha iyi yetiştirilmeyi ve adaletli 
bir dü^en istemeleri» yadırganacak hareket
ler değildir. 

Devamlı tartışmalar içerisinde bulunduğu
muz toplumumuzda, her Türk vatandaşı gibi, 
gençleriniz de dengeli bir düzenin özlemi içe-
risindeıjürler. Gençlik sorunlarını iyi değerlen
dirmelimiz. Gençlik reaksiyonlarının arttığı bir 
dönem I geçiriyoruz. Kaba kuvvet ve polis sal-
dırılari^le öğrencileri sindirmeye çalışmak 
içinde bdr yaklaşım tarzı, özellikle taraf tu
tan bir yaklaşım tarzı, memleketimizdeki 
problemleri daha da artırarak zorlaştırmak
tan başjlça bir^işe yaramıyacaktır. Gözler önün
de gençlerin kurşunlattırılması, kâatillerin ko-
runmas^ en azından kamu oyunda bu kanının 
uyanmışına müsait davranışlar, devlet yöne
timi ciddiyetle bağdaşmaz. Temel hakların.. 

SAİIH AYGÜN (Amasya) — Polisin ne ka
bahati jvar da onu buraya getiriyorsunuz. 

TURGUT ARTAÇ (Kars) — Dinle dinle. 
Oradan bağırma, evvelâ dinlemesini öğren. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Sa
yın aygiin, burada ehemmiyetle tebarüz ettir
diğim şeye dikkatinizi çekerim. 

BAŞKAN — Efendim, karşılıklı görüşmeyin. 
Sayın Üstündağ, siz lütfen konuşmanızı yapın, 
Sayın Aygün, siz de müdahale etmeyin efendim. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — En 
azından kamu oyunda bu kanının uyanmasına 
müsait davranışlar vardır. Büyük Millet Mecli
si kürsüsünden bunu ifade etmek zorundayım, 
gerçeği belirtmek zorundayız. En azından, ka
mu oyunda bu kanının uyanmasına müsait dav
ranışlar, Devlet yönetiminin ciddiyetiyle bağ
daşmaz. 

Temel hakların çiğnenmesinde, üniversite 
öğrencisi seyirci kalamaz. Bilim meşalesini elle
rinde tutan üniversiteler, toplum sorunlarına 
eğilerek, politikayı da etkilemelidirler ve etki-
liyeceklerdir. 

Bütün bunların ışığında, gençlik hareketle
rini, eli sopalı polisimizle karşılama yerine, sos
yolog, psikolog ve sosyal psikologlardan müte
şekkil bilim kurullarımızda karşılama yolunu 
tercih etmeliyiz. Unutmıyalım ki, millet olarak 
başımız dara düştüğü zaman, gençlikle reaksi
yonlarımızı dünyaya duyuracağız. Gerekirse bu 
kürsüden, üniversite gençliğinin bugünkü bu
nalımlarını ayrı bir celsede ifade ederek, açık
lama durumuna getirebiliriz. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizde üniver
site mezunlarından sosyal, kültürel ve ekonomik 
kalkınma bakımından büyük insangücü kaybı 
vardır. Üniversitelerimiz, kalkınma çabalarımı
za cevap veren gerekli insangücünü yetiştire-
meme durumundadırlar. Devlet Plânlama Teş
kilâtı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma 
Kuruluyla üniversiteler arasında koordone bir 
çalışma yoktur. Millî Eğitim Bakanlığının bu 
konuda yardım teşebbüsleri henüz görülememiş
tir. Bunun tabiî bir sonucu olarak, toplumumu
zun ihtiyacı olmıyan alanlarda yüksek öğretim 
kütleler halinde yetiştirme yapmasına rağmen, 
ihtiyaç hissedilen sahalarda eleman yetiştirme 
derecesinin düşük olduğu görülmektedir. 

Dil - Tarihin çeşitli bölümlerinden mezun 
olan pek çok öğrenci, iş alabilmek için Millî 
Eğitim Bakanlığı dairelerinde sıra beklerken, 
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«Akşam öğretimi reformu» adı altında Dil - Ta
rih ve Hukuk fakülteleri faaliyete geçmeye te
şebbüs ederlerse, Türlüye'deki insangücü ha
zırlama işlemindeki plansızlığın ve koordinas
yonsuzluğun en güzel örneğini görmüş oluruz. 

Diğer yandan, memleketin büyük ihtiyaç 
duyduğu teknik sahada çok yerinde bir karar
la, istanbul Teknik Üniversitesinin daha fazla 
öğrenci yetiştirmek için, plân hedeflerine uygun 
olarak plânladığı akşam öğretimi çalışmaları 
için, gerekli parayı iktidar vermek istemez, Kar
ma Bütçe Komisyonunda reddederse, bu davra
nış, plansızlığın dışında, daha ağır temelde ya
tan ciddî nedenlerin olduğuna işaret eder. 

Cumhuriyet Halk Partisi seçim bildirgesin
de açıkça işaret edildiği gibi, Türk eğitim dü
zeni; Türkiye'yi etkiliyen çağ değişimini izliye-
bilmek şöyle dursun, çağımızın isterlerinin git
gide daha gerisinde kalmaktadır. Bunun en be
lirgin bir örneği; kalkınmamız yönünden büyük 
önem. taşıyan fen ve tabiat bilimleri dalında 
yüksek öğrenim yapmak istiyen gençler, başka 
dallarda öğrenim yapmak istiyenlerin iki katı
dır. Fakat, fen ve tabiat bilimleri dalındaki öğre

nim kurumlarının kabul ettiği öğrenci sayısı, baş
ka dallarmkinin ancak tam yansı kadardır. De
mek ki; gençler, kalkınmamıza en çok katkıda 
bulunabilecekleri sahalara yönelme, eğilim ve 
hevesini göstermektedirler. Fakat Devlet ve 
üniversiteler onların bu eğilim ve hevesini 
destekliyecek yerde, kösteklemektedirler. Genç
leri, okumuş işsizliğe çekenleri, kalkınmamıza 
yeterince katkıda bulunamıyacaklan sahalarda 
yüksek öğrenim yapmaya zorlamaktadırlar, în-
sangücünün... 

BAŞKAN — Sayın Ustündağ, bir dakika 
efendim. Ne kadar var konuşmanız? Siz Sayın 
çetin Yılmaz'dan artan 5 dakikayı kullandığı
nız gibi, gruplar için tanınmış olan 10 dakikayı 
da doldurdunuz, Onun için Yüce Heyetin tas
vibini alalım. Konuşmanız ne kadar sürecek? 

MUSTAFA USTÜNDAĞ (Devamla) — Zan
nederim, 5 ilâ 7 daldka civarında. 

BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız «5 ilâ 
7 dakika» diyor. Bunu toparlak hesap «10 da
kika» diyelim. Lûtfunüzu rica ediyorum efen
dim. 10 dakika için müsaade buyurun, bitirsin. 

AHMET MUKADDER ÇÎLOĞLU (Burdur) 
— Daha önce alman karar var efendim. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, 
siz müsaade edin. Kararı bozmıyalım. 

BAŞKAN — Peki. 
Sayın Ustündağ, buyurun efendim. 
MUSTAFA USTÜNDAĞ (Devamla) — In-

sangücünün, bu şekilde düzensiz kanalize edil
mesine ilâve olarak, üniversite mezunlarını işe 
yerleştirme güçlükleriyle de karşılaşılmakta, bu
nun neticesi olarak, bir yandan insan üzerine 
yapılan yatırımlardan yararlanamazken, diğer 
yandan topluma küskün insanların sayısı artı
rılmaktadır. 

Üniversiteler, toplum ve kalkınma ihtiyaçla
rını karşılayıcı bilimsel araştırmalara daha ge
niş katkıda bulunarak, plân hedeflerine uygun 
programlarla memleketin içinde bulunduğu çık
mazlarda yardımcı olmalıdırlar. Hükümet üni
versiteye sırtını değil, yüzünü çevirerek ilme da
yanmalı, yetişen gençlerimizi kabiliyetlerine 
uygun yerlerde kullanarak, en yüksek verimi 
elde etme yolunda gayret sarf etmelidir. 

«Şu genç okulda iken solcu idi, bu sendi
kalı idi, öbürü maksistdi» psikozundan kendi
mizi sıyırmak mecburiyetindeyiz. Bugün gelir 
dağılımı adaletsizliğinden, haksızlık ve yolsuz
luklardan bahseden, bilinçli olarak memleketi
mizin içinde bulunduğu acı durumu eleştiren-
herkese, komünist, marksist damgası vurularak, 
idari mekanizmalarda menfi bir seleksiyon ya
pılmaktadır. Bu gidişle, kıymetli elemanları
mızı kendi elimizle atâlete teketmiş oluyo
ruz ki, bunun memleket için zararları büyük 
olur. Bu yanlış uygulamadan süratle dönül
mesi, memleketimiz için yararlı olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bizim üniversitelerimi
zin ihmâl ettikleri ve ihmâl etmeye devam et
tikleri halk eğitimi konusunu, diğer kalkın
mış milletler üniversitelerinin hemen hemen 
tümü çoktan ele almışlar ve her geçen gün bi
raz daha geliştirmek çabası içerisindedirler. 
Türkiye'de halk eğitiminin bütün yönleriyle 
üniversiteler tarafından ele alınmasında, mem
leket büyük faydalar sağlıyacaktır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma plânında belirtil
diği gibi, eğitim, sermaye birikimi ve emek gibi 
ekonomik gelişme unsurlarından birisidir. Kal
kınma hedeflerine erişmek için, gerekli kalifi
ye insangücü stokunu artırmak ve mevcudun 
kalitesini yükseltmek zorundayız. 
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Türkiye, 1968 ile 1982 yılı arasındaki 15 yıl
lık dememde plân hedeflerini gerçekleştirmek 
üzere,, mevcut kalifiye insangücü stokuna 10 bin
lerce mjühendis, doktor ve diğer yüksek seviyede 
meslek) adamiyle 200 bine yakın teknisyen ve 
2 milyona yakın sanatkâr katmak zorundadır. 
Şayet, I eğitim arzını artırıcı tedbirler alın
mazsa, i 1972 yılında teknisyenler katagorisin-
de açık 33 bini, sanatkârlar katagorisinde ise 
520 bini aşacaktır. 

Türkiye'nin kalifiye insangücü stokunu kı
sa sürejde gerek sayı, gerek kalitede yükselt
mek ainaciyle, üniversitelerimiz akşamları ka-

\pılannjı yetişkinlere açarak sunacağı çeşit
li kufşlarla yetiştirme fonksiyonuna vakit 
geçirmeden girmelidirler, üniversitelerimizin 
çeşitli meslekî, teknik ve kültürel sahalarda 
açacakları kurslarla pek çok yetişkinin mes
lekinde ilerlemesini veya yeni meslek edinme
sini sağlıyarak, diğer yönden memleket çapın
da lüzjumıı hissedilen halk eğitimi örgütü
ne pcr^onol yetiştirerek, mevcut insangücü sto
kuna : katkılarda bulunacaktır. 

Sayın milletvekilleri, üniversiteler genellik-
le öğretim üyesi sıkıntısı içindedirler. Üniver
sitelere öğretim üyesi yetiştirilmesi işi, birin
ci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ki
tap sayfalan arasında ele alınmışsa de, dış ül
kelere) öğretim üyesi namzedi yetiştirilmek 
üzere, I bu yıla kadar tahsis edilen 3 600 kişilik 
konteıuanda-n, ancak 818 aday dışarıya gön-
derilepflmiştir. Her yıl yüzde 15 oranında art
makta olan yüksek öğretim taleplerini kar-
şılıyabilmek için, yeni açılacak üniversiteler
le mevcut üniversitelerimize gerekli olan öğ
retim myesi yetiştirilmesi konusunun ciddî ola
rak ele alınmasında sayısız faydalar vardır. 
Burs jbahsislerinin, hiç olmazsa bir miktarının, 
üniversiteler emrine verilerek, asistanların 
yurt (tısında yetiştirilebilmeleri sağlanmalıdır. 
Üniversitelerdeki kadro sıkıntısı probleminin 
katî cilarak halledilmesi gerekir. Halen kad-
rosuzfak yüzünden, doçentlik kadrosunda bek-
liyen profesörler ve asistanlık kadrosunda 
bekliyen doçentlerimiz vardır. 

Sajpn milletvekilleri, aksak bir denetim da
hi, denetimsizlikten daima iyidir. Bugünkü uy
gulanmada üniversitelerimizde olması arzu edi
len, özerkliğine zarar getirmiyen iç denetim 

mekanizması işlememektedir'. Halen yürürlük
te bulunan 4936 ve 115 sayılı Kanuna göre, klâ
sik üniversitelerimizde rektör, fakülte profe
sörler kurullarından teşekkül eden Seçim Ku
rulunca seçilir. Fakülteler, Profesörler Kurulu
nun kalabalık oluşu, pratik olarak rektörün 
denetimine imkân vermemektedir. Rektörlüğün 
fakültelerde sıra ile seçilmesi esas olduğundan, 
en iyi rektör seçme imkânı da önlenmiş olu
yor. Fakülte kurallarında, profesörlerin birbir
lerini karşılıklı denetlemeleri, rolleri maalesef 
iyi işlememektedir. 

Diğer yönden; etkili bir üniversite iç dene
tim mekanizmasının kurulabilmesi için, full -
time çalışma usulünün eksiksiz olarak sağlan
ması gerekir. Bunun faydaları çoktur. Dünya 
bunu kabullenmiş durumdadır. Öğretim üye
lerini ekonomik bağımsızlığa kavuşturarak, 
kendilerini ilmî çalışmalarına vakfetmelerinde 
yardımcı olmalıyız. 

Üniversitelerimiz için, Sayıştay denetimlinden 
uzak malî bir özerklikten ziyade, Hacettepe 
Üniversitesinin Kanunuyla da sağlandığı gibi, 
işlerin yürütülmesinde tutucu mahiyette olan 
malî mevzuatın düzeltilmesi yoluna gidilene!: 
kolaylıklar sapanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, dünyanın her tarafın
da eğitim ve öğretim 'anlayışı değişmiştir ve de
ğişmektedir. Üniversitelerde kalabalık sınıf 
salonlarında 3 - 5 saatlik dersin anlatılması, öğ
rencilerin bunu dinlemesi, «îstiyen, öğrenir, is-
temiyıen Öğrenmez» zihniyetinin ve öğrencinin 
sosyal ve ijktisadi sorunlarına eğilmeme görüşü
nün karşısındayız. 

Yüksek öğretim gençliğimin beslenme, yurt, 
burs, okuma, sağlık ve spor sorunlarının eğitim 
ve öğretim çalışmalariyle yakından ilgili oldu
ğu sayısını kabul ederek, 'bu konulardaki ye
tersiz şartların biran evvel düzeltilmesinde, Hü
kümetin üniversitelere yardımcı olmasının za
ruretine gönülden inanıyoruz. 

Yüksek öğretimdeki gençlerin yüade 90 ımn 
verimli bir iş olmadığından, aylık gelir seviye
leri oldukça düşüktür. Genellikle öğrencilerin 
yüzde 70 inin geliri 300 lira civarındadır. Öğ
rencilerin yüzde 75 e yakını, ailelerinden uzakta 
yaşayarak tahsil yapma durumunda oldukların
dan, çok az olan gelirlerinin bir mi|ktarrnı da 
barınma ücretine ayırdıkları için, iyi besle-
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nıememektedirler. Yeterince gıda almayan kişi
lerin, her işte olduğu gribi, eğitim ve öğretim 
çalışmalarındaki verimli de düşük olacajktir. 

Hayat şartlarını yakinen bildiğimiz Ankara, 
îstanbul, izmir gibi büyük şehirlerimizde, gün
de 2,5 lira ile beslenmeye çalışan, geleceğin üst 
yöneticikni olacak 10 binlerce gencimizin bes
lenme ikonusu, ıaıcı bir soran olarak hepimizin 
Önünde durmaktadır. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 
1968 yılında 12 400 olan yatak kapasitesini, 
1970 de 14 298 e çıkarmıştır. 1972 de 20 000 e 
çıkarmayı planlamaktadır. Ayın yıl öğrenci sa
yısının 180 000 civarında olacağı düşünülürse, 
1972 de yurtlar kurumu bugünkü ihtiyacı karşı
lamadaki yüzde nisbetinıin altınıa düşecektir. 
Diğer bir deyişle: Yüksejk öğretimle gelecek öğ
renci yüzdesi, yurtlar kuramunun kapasite 
lartırmıa çabalarından daha yüksek olduğu için, 
bu düzeyde geleceğin daha da fenıa olacağını 
şimdiden görebilmekteyiz. 

Diğer yönden, Kredi ve Yurtlar Kurumu, 
kredi almak için müracaat ©den tüm öğrencile
rin yüzde 9 nun ancak yüzde otuzuna yani tüm 
öğrencilerim yaklaşıfk olarak yüzde 3 üne (kredi 
verebilmektedir. Hailen kredi ve burs alan öğ
renci sayısı 14 432 civarındadır. Bu konuda da 
duyulan ihtiyacın yüzde 70 gerisindeyiz. 

Üniversite gençliğinin sosyal sorunlarının 
çözümündeki yaklaşımda, her şeyden önıoe üni
versite olarak, Hükümet olarak öğrencilerin 
24 saatlerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi 
prensibine inanarak, geçmişte verdiğimiz yük
sek köy enstitüsü örneğini göz önüne lalarak, 
burs sayısı lartınlmalı, bunun ötesinde 'devrim
ci bir anlayışla, köklü eylemlere geçilmelidir. 

Diğer yönden, yurt tesislerinin kuruluşunda, 
yüksek öğrenim yapan öğrencilerin çok yatak
lı koğuşlar yerine, bir iki kişilik odalarda çalış
maları ve boş zamanları değerlendirmeleri daha 
randımanlı olacağından, yurt projelerinin, bu 
anlayışta ele alınmasını faydalı görmekteyiz!. 

Burs ve krediler zamanla değişen Şartla
ra göre layarlanmalı, ihtiyalcı karşılayabilmesi 
için, Kredi ve Yurtlar Kurumunun bütçesinin 
yeterince desteklenmesi görüşündeyiz. 

Yüksejk öğretimdeki öğrenci sağlığının ko
runması, hasta öğrencilerin tedavisi konuların
da mevcut mevzuatta değişıikliklere ihtiyaç var

dır. Gittikçe komplekslesin hayat içerisinde, 
öğrencilerin çeşit! problemlerinin halinde yar
dımcı olacak rehberlijk bürolarının, üniversitele
rimiz bünyesinde kurulmasının faydalı olacağı 
kanısındayız. 

Sayın milletvekilleri, üniversitelerimizin 
yurt ısathına dengeli bir şeMde dağılması sağ
lanmalıdır. Bu dağılım, bölge plancılığı ilke
lerine uygun olarak, yeni kültür ve bilim mıer-
ikezlerinlin, özellikle Doğu iiHerinde kurulup ge
lişmesi için, üniversitelerden yararlanmalı ve 
kültürel erozyonu önleyecek tedbirler alınmalı
dır. Üniversiteler yurt sathına yayılarak, çevre 
öasılldkleriyle ilgi! gerekli araştırmalarda bu
lunup, örnek çalışmalara girişilerek, bölge kal
kınması çabalarında etkili olabilirler. Iktcsa-
den geri kalmış bölgelerimizin kurtuluşunda, 
o bölgelerde kurulacak üniversitelerimizin ro
lünün büyük olacağı kanısındayız. 

iSajyın milletvekilleri; sözlerimin sonuna gel
miş bulunuyorum. Son olaralk şunu arz etmek 
isterim: 

Tüm toplumsal kurumlar birbirlerini fonk
siyonel olarak etkilemektedirler. Değişen dün-
yamıızdaJki baş döndürücü gelişmeler, insanoğ
lunu oluşturan toplumsal kurumlar sarsarca-
&ma etki altına almıştır. Daha mutlu ve daha 
müreffeh bir toplum istiyorsak, öncelikle birey
lerimizi sosyalleştirme anlamında yeniden yara
tarak, âdeta imal etmek zorundayız. Bu yeni-
df.n imal ediş, yani bireylerimizin istenilen şe-
Ikilde yetiştirilmesi, bir eğitim işidir. Bu işde, 
(büyük fonksiyonu olan üniversitelerimizi, çağ
daş gelişimin gerisinde pragma tutuculuğunu 
birtarafa iterek; halka dönük bir eğitim dü
zeni içerisine girmek mecburiyetindeyiz. Eğitim
de fırsat eşiMiğini sağlıyarak, üniversite eğiti
mini yalnız varlıklı ailelerin çocukları için de
ğil, kabiliyetli olan her Türk gencinin yapa
bileceği bir düzeye getirelim. 

IMversiteleriimiz reform istiyor. Bu, Hükü
metin ve yasama organının görevidir. Sorum
luluğu şuraya veya buraya yükliyerek bunu 
geciktirmekte yarar yoktur. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; memleketin 
ekseriyetini teşkil eden köylü, işçi, çoban ve 
çırak çocuklarından kabiliyetli olanlarının da 
dokter, avulkalt, mühendis olabilmelerini sağlı-
yacaik bir üniversite öğretim düzeninin özlemi 
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i'e Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına say
gılar sunarım. (O. H. P. sıralarından alkışlar). 

'BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
Sayın jNebifl. Oktay, buyurunuz efendim. 

Oüvten Partisi Grupu da, grup başkanları 
Vefa Tanır'm imzası ile ikinci sözcü olarak Sa
yın îbjsan Kabadayı'yi seçltiklerini bildiriyor. 

Efendim, grup sözcülerinin, lütfen, Meclisçe 
daha evvel kaJbul edilen süreye riayetkar ol
malarını bir kere daha rica edeceğim. 

NBBİL OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, 
daha eftrvel ihtar etmenizi arzu ederdim. 

BAjŞKAN — Daha evvel söyledim efendim. 
»Sizs de elimizden gelen kolaylığı göstereceğiz. 
Falka't lütfen sözcüler de biraz dikkatli olur
larsa iyi ölür, zannedenini. 

Buyurun Sayın Oktay. 
G. P. GRUPU ADINA MEHMET NEBİL 

OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

(Milİlî Eğitim Bütçesi hakkında Güven Par
tisinin görüşlerini izah ötmek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Kalkınma çabası içindeki her ülkede olduğu 
gibi, Türkiye'mizde de üzerinde durulması ve 
er kısa sürede halledilmesi gereken önemli 
dâva, hiç şüphesiz ki, eğittim davasıdır. Eği
tim "nıelselelefini bir düzene sokmamış milletle
rin, btı konuda belirli bir seviyeye ulaşamamış 
milletlerin, sarf edilen çalba ne olursa olsun, as
rın icaplarına uygun bir kalkınma hızı sağlıya-
bilmelerine imkân yoktur. Milletimizin geleceği, 
eğitim, araştırma ve teknoloji alanında yapı
lacak hamlelere bağlıdır. 

'Sayın mileltvelkillleri; Türkiye'nin eğitim 
oorunijarı, dün olduğu giibi bugün de, halledil
memiş ve alınmakta olan tedbirlerle kısa sürede 
halleidjileceğe benzemiyen sorunlar olarak önem-
3i-rini İ devam ektirmektedirler. 1970 yılı Bütçe
sinin, Millî Eğitime ayrılan rakamları, bu sa-
hadakfi geri kalmışlığımızı gidermekten ve İkin
ci Beş Yıllık Plânın öngörüldüğü hedefleri ger-
çckleşltarmekten uzaktır. 

Evvelemirde şunu ifade etmek isteriz ki, 
1970 yılındaki Bütçe artışı ile Millî Eğittim 
Bütç'ejslnıdeki artış arasında büyük bir denge
sizlik ! vardır. Bütçedeki artış, büyük önemine 
rağmen, belirli bir oran dairesinde Millî Eğitim 
Bütçesine initikal ettirilmemiştir. Plânın 1970 
yılında hedefime uiaşalbilmesi için, okullara 361 

milyon liralık yatırım yapılması gerektiği ka-
ıbul edilmiştir. Hallyuki, 1970 yılı Bütçesinde ilk
okul ve yatılı bölge okulları için ayrılabilen 
miktar, sadece 117 050 000 liradır. 1969 yılı 
Bütçesinde de, plânlamaca öngörülen 472 500 000 
liraya karşılık, bunun yarısı kadar bir mikta
rın konmuş olduğu dikkate alındığında, plân 
'tavsiyelerinin çok arkasındaki bir yürüyüşle 
ilk öğretim probleminin değil 1972 yılında, 
1983 yılında dahi halledilemiyeceği hususundaki 
samimî kanaatlerimizi ve endişelerimizi ifade 
'etmek isteriz. 1970 yık Bütçesinde ortaokul ve 
liseler için ayrılan miktar, plânlamanın öngör
düğü rakamın 1/5 idir. öğretmen okulları, mes
lekî ve teknik okullar için ayrılan ödenek mik
tarı da aynı seviyededir. 

iSayın milleltıvekilleri; İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının hedefi ilköğretim çağındaki ço
cuklarımızın tamamını 1972 yılında okula ve 
öğreian'ene kavuşturmaktır. Plânlamanın mem
nuniyet verici olan bu hedefine ulaşmak, elibet-
teki plânda göslterilen meblâğların eksiksiz ola
rak Bütçeye intikali ile mümkün olabilir. Ge
rek bu yıl, gerekse geçen yıllar bütçelerdeki 
ödenekler, devamlı olarak plân rakamlarının 
altında kalmıştır. Bu açık durum ve yurt sat
hında müşahade edilmesi mümkün vakıalar, he
defin kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm oldu
ğunu göstermektedir. 1970 yılı Bütçesinde mes
lekî ve teknik okullar için konan ödenekler, ge
çen yıllara nazaran bir farklılık arz etmemek
tedir. Bu durum, meslekî öğretime öteden beri 
verilmemekte olan önemin devam ettiğini gös
termektedir. 

Sayın milletvekilleri; 
Hızla kalkınma zaruretinde olan memleket

lerde meslekî ve teknik öğretime gereken önemi 
vermek, kalkınmanın başarıya ulaşmasının ilk 
şartıdır. Eğitimin kalkınma ihtiyacına uygun 
olması, eğitimle kalkınma stratejileri arasında 
paralellik olması lâzımdır. Türkiye'de bunun 
•tamamen aksine bir gelişme görülmekte, bu se
beple teknik elemana olan ihtiyaç gün geçtikçe 
daha da artmaktadır. 

Tarımın Türkiye'deki büyük önemine rağ
men, meslekî öğretim içinde en az rağbet gö
ren eğitimin, zirai eğitim oluşu, üzerinde önem
le eğilinmesi ve çare bulunması gereken bir 
husustur. 
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Sayın milletvekilleri; 
Eğitimdeki tek hedef, okul çağındaki her 

çocuğu okula kavuşturmak, kabiliyetine göre 
cıaha üst okullardan yararlanabilmesi imkân
larını sağlamak değildir. Onu memlekete ya
rarlı, müspet ve sağlam bilgilerle mücehhez kil
in ak lâzımdır. Fikir gücünü yükseltici yönde 
ve nitelikte olmıyan bir eğitim, yalnız ve yal
nız sayıyı önplânda tutan bir eğitim faydalı 
olmaktan, memleket (kalkınmasına etkili ol
anaktan uzak bir eğitimidir. Bu itibarla, Türki-
yemisiin okula olan ihtiyacı kadar, Türkiyemi-
2in eğitilmiş insana ihtiyacı kadar günün şart
larıma, değişen ihtiyaçlarına cevap verecek mo-
fiern bir eğitime, faydalı bir eğitime ihtiyaç 
yardır. Böyle bir eğitimin sağlanması için temel 
unsur, öğretmendir. 

Türkiye'deki öğretmen sayısı, üserinde has
sasiyetle durulmalsı gereken bir meseledir. 
70 - 80 kişilik bir sınıfa ders vermek 
mecburiyetinde olan bir öğretmenden, köy 
okullarında 5 sınıfa ders vermek duru
muyla karşı karşıya olan bir öğretmenden, el-
'betteki büyük faydalar beklenemez. Yarının 
Türkiye'sinde söz sahibi olacak insanları, mâ
nevi ve alhlâki değerlere sabibolarak, cemiyete 
yararlı unsurlar olarak yetiştirmek gibi bir bü
yük görevi, bir millî görevi yüklenmiş bulu
dan öğretmenin huzur içinde olması, siyasi bas
kıların, partizanca hareketlerin dışında tutul-
•ması, yarınından emin, maddi endişelerin ve sı-
Inntılarm ötesine itilmesi şarttır. 

Sayın milletvekilleri; eğitimi faydalı olmak
tan çıkaran bir diğer mesele, vekil öğretmenlik 
aiıeselesîdir. î siil öğretmen, mevcudunun eksik
liği sebebiyle bilhassa geri kalmış bölgelerde 
ve köylerde büyük çapta istifade edilen vekil 
öğretmenlik meselesine çare bulmak şarttır. He
nüz ortaokulu bitirmiş, talebelik psikolojisinin 
içinde bulunan bir kimsenin, kendi yaşındaki 
cğreneilere gerekli bilgiyi verebilmesi, bilgi, 
ihtisas, psikolojik vasıflar isitiyen öğretmenin 
yerini tutabilmesi, elbetteki mümkün olamaz. 
Ailesinin geçimine katkıda bulunmaktan başka 
bir maksadı olmıyan böyle bir öğretmenin eği
timi, talebenin ileriki hayatında telâfi kabul 
etmez yaralar açmaktadır. Bu tatbikatın biran 
evvel kaldırılmasını veya bâzı şartlara tabi tu
tulmak suretiyle ıslah edilmesini temenni et
mekteyiz. 

Sayın milletvekilleri; Güven Partisi olarak, 
Türkiye'nin muıhtıacolduğu insan gücünün ye
tişmesinde millî duyguları, fikri seviyeleri, ah
lâki vasıfları yüksek öğretmenlerin ifa etmek
te oldukları vazifelerin büyüklüğünü kabul 
ediyor, öğretmenlerin siyasi iktidarların bas
kısından da, solcu kuruluşların siyasi amaç gü
çlen tasallutundan da uzak tutulmasının gart 
olduğuna inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri; eğitimin niteliğinde 
çok önemli bir unsur olan öğretmenler hakkın
daki görüşümüzü böylece belirbtikten sonra, eği
timin faydalılığında diğer önemli ilki unsur olan 
okul binaları ve ders programları üzierinde kı
saca durmak isteriz. 

Türkiyeımizdeki okul durumu, modern ve 
faydalı eğitimi sağlayıcı, bilimsel araştırmaları 
ııygulayıcı ve tatbikî bilgiler verici olmaktan 
•uşaktır. Bilhassa köy okullarının durumu içler 
acısıdır, İnşaat sırasında yeterli kontrolün sağ
lanamaması, muvakkat ve kati kabullerde çe
şitli suiistimaller, bu okulları kısa zaman içeri
si nde istifade edilmez bir duruaııa sokmakta, 
memleketin milyonlarca lirası heder olup git
mektedir. IslaJhı gerekli okul binalarının bu du
rumu yanında, çoğunun en basit öğretim araç
larından mahrum bulunmaları ve buna rağmen 
Bütçeye bu araçları karşılamak için konan öde-
r eklerin yetersizliği, ayrıda üzerine eğilinmesi 
gerak&n bir husustur. G"3ri kalmış bölgelerin 
okula kavuşmak mazhariyetine 'erişmiş nâdir 
köylerinde, modern eğitilin araçları bir yana, 
büyük ölçüde sıra sıkıntısının dahi çekilmekte 
olduğunu üzülerek ifade etmek isteriz. 

.ıSayın milleüjvekilleri; son yıllarda iikokul-
liai'da tatbik edilmeye başlanan öğretici ve ders
leri talebeye sevdirici programları memnuniyet
le (karşıladığımızı ifade ederken, ortaokul ve 
Etelerde keyfyetin bunun tamamen aksi istdka-
ımeUte olduğunu da belirtmek isteriz. 

Yüksek öğretime basamak ve geçiş noktası 
olan eğitim kademeleri içerisinde büyük önem 
£iz eden, orta öğretim ders programları öğretici 
lühnaiktan, belirli bir gaye ve sistemden uzaktır. 
öğretimin bu kademesinde, ders kitapları bir 
kazanç ve ticaret mevzuu olmuştur. Okutulan 
kitapların çoğu, yeteri bir tetkik ve murakabe
den geçiriknediği için öğretici olmak, hattâ; 
'bazen doğru bilgi vermekten dahi uzak kalnuak-
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ta'dır. Ders kitaplarının her okulda ayrı oluşu, 
kitap (tercihinin dersi okutan öğretmenin sem-
paitis'inja bırakılışı, çeşitli mahzurlar doğurmak
la» yıl İçeriğinde okul değiştirmek mlecburiyetin
de kalmış öğrenciyi de, senelerine malolmak 
gibi, fyaksız ve mağduriyeti mucip durumlara 
solîanafetadır. 

Siyasi yatırım ve tâvizlere konu olan, ba
lkan değiştikçe ve seçim yaklaştıkça değişen 
sınıf geçme sistemleri, talebeye faydadan ziya
de zarfcr getirmektedir. 

Bu j mevzuda netice olarak deriz ki, öğreti
nin niteliğimde faydalı bir yola girmek için, 
cğreltcnten ihtiyacını karşılamakta, huzurlu bir 
öğretmen kütlesi yaratmakta, okul binalarını ve 
ders programlarını ıslah etmekte, ders kitapları 
ve sınıf g&qme sistemlerine istikrar vermekte 
büyük; zaruret vardır. 

Sâ jıaa milletvekilleri, yetişkinlere okuma yaz
ma öğretmek, temel bilgiler vermek, en son de
vam ellikleri öğretim kademesinde edindikleri 
bilgi ve kabiliyetleri geliştirmek ve hayatını ka
zanmasını sağlıyacak yeni imkânlar kazandır
mak gayesini güden yaygın eğitimin büyük öne
mi varçhr. 

Bugün yaygın eğitimi çeşitli kamu kuruluş
ları, k|unu hizmetleri içinde yürütülmektedir. 
Çalışmjalar arasında işbirliği yoktur. Ça-
lışmalair arasındaki ilişkinin Mil]î Eğitim Ba
kanlığı tarafından yapılması ve Plânlamanın 
tavsiyelerine uyarak başlatılacak yeni program
ların belirli bir kamu hizmetinden ayrılamadığı 
durumlar dışında, Millî Eğitim Bakanlığı içinde 
toplantoası ve diğer eğitim tesislerinden yarar
lanılmışı sağlanmalıdır. 

Yapılı bölge okullarının köylü çocuklarımı
zın eğitiminde, yetiştirilmesinde çok büyük fay
dalar sağladjğı geçmiş tecrübelerle tabit olmuş
tur. 

1968 yılında 31 olan bölge yatılı okulları sa
yısının 1969 yılında 42 ye çıkmış olması memnu
niyet verici bir husustur. Geçmiş yıllara oran
la hızlj; sayılmak gereken bu gelişimin 1970 yılı 
bütçesinde ilkokul ve bölge yatılı okulları için 
konan! 117 050 000 liralık ödeneğin yetersizliği 
karşısında devam edebileceği hususunda ciddî 
endişelerimiz vardır. 

Bu okullarda, ortaokullar kademesinde eği
tim verilmeye başlanmış olması, köy ilkokulları 

| mezunlarına etğitim imkânı yaratılması bakı
mından çok faydalı sonuçlar doğuracaktır. Plân 
hedeflerine uygun olan bu çalışmaların daha 
yaygın ve köklü bir hale getirilmesini G. P. ola
rak ümit ve temenni etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, okul çağını geçirmiş 
okuma yazma bilmiyenlerin durumu da Türki
ye'mizde halli gerekli büyük bir problem olarak 
devam etmektedir. 

Okuma yazma bilmiyen nüfus sayısı, 1967 37-3-
lı istatistiklerine gere; 11,5 milyondur. Yapüan 
incelemelere göre bu miktar 1972 de 14 milyena, 
1977 yılında 18 milyona çıkacaktır. Geçmiş yıl
lardaki büyük ihmallerin ve imkânsızlıkların so
nucu olan bu vahîm durum karşısında gerekli 
tedbirler alınmalı, bu sahada son derece smırüı 
olan çalışmalar genişletilmeli, halk eğitim kurs
ları takviye edilmeli, çalışmalar daha rasyonel 
hale sokulmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, millî eğitimimizin ih
mal edilmemesi gereken temel meselelerden bi
ri de; eğitimde fırsat eşitliğidir. 

Eğitim, kabiliyetli olanın değil, imkânı ola
nın imtiyazı olmaktan çıkarılmalıdır. Bütün 
gençlerimiz okuma, yetişme halanımdan yeterli 
imkân ve fırsata kavuşturulmalıdır. Okuma, bir 
imtiyaz değil, çalışan ve yeteneği olan her gen
cin hakkıdır. Köyde ve kentte yayvan her yurt
taşın kabiliyet ve çalışkanlıklarına uygun olarak 
öğretim ve eğitimin her derecesindeki imkânla
rından faydalanabilmesi sağlanmalıdır. 

Ortaokul, lise ve meslekî okullara bağlı köy 
çocuklarının okuyacağı yurtlar açılması, parasız 
yatılı sayısının artırılması, yüksek öğretimde 
burs ve krediden yararlananların sayılarının 
yükseltilmesi, yurt ihtiyacının karşılanması; 
böylece köy çocuklarının ve maddi imkânları sı
nırlı olan bütün kabiliyetli memleket evlâtları
nın en yüksek öğretim imkânlarına kavuşturul
ması tahakkuk ettirilmelidir. 

Bu temennimize rağmen hemen belirtelim 
ki, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasında 
önemli bir unsur olan parasız yatılılık plân he
deflerine uygun olarak gerçekleşmemektedir. 
1968 de verilen 10 bin parasız yatılılık hedefi 
3 500 olarak, 15 bin öğrencilik 1969 yılı hedefi 
ise 9 bin olarak gerçekleşmiştir ki, bu plân he
deflerinin çok gerisinde bir gerçekleşmedir. 

Milli Eğitim Bakanlığının, eğitimin her da
lında plân hedeflerine uygun bir çalışma sistem 
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ve temposu içerisine girmesini temenni eder ve 
bundan G. P. nin büyük H: memnuniyet duyaca
ğım ifade etmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, 
Eğit" u.'imi» ti çözünı Lekîiyen büyük sorunla

rı geri kalm»r> bölgelerimizde, özellikle Dağu ve 
Güney - Doğa âııad-Âa. l>-;igcınk:de dalıcı da bü
yük bir proL-Iom oîaıak kendisini Ld^ütu.ektG-
dir. kalkınmanın her dalında fırsat eşitliğinin 
mahrumiyeti 'ilerisinde olan bu bülgelmimiain 
eğitim alanındaki acıklı durumunu daha iyi te
barüz ettirmek için istatistiklere dayanan bâzı 
bilgiler vermek isterim: 

1065 nüfi?3 sayımına göre; Türkiye'mizde son 
yıllar içerisinde yapılan istatistikler ışığında bü
tün Türkiye'de okuma - yasma bilmiyenlerin 
oram % 51,3, Doğıı ve Güney - Doğu Anadolu-
nun 13 ilinde % 70, Türkiye'mizde şehirlerde 
okuma - yasma bilmiyenlerin toplam oranı 
% 33,1, Doğu ve Güney - Doğu Anadolunun 18 
il merkezinde okuma - yazma bilmiyenlerin ora
nı % 48, Türkiye'nrki köylerinin tamamında oku
ma - yazma bilmiyenlerin oranı % 61,5, Doğu 
ve Güney -• Doğu Anadolunun 18 iline bağlı köy
lerinde okuma - yazma bilmiyenlerin oranı % 79. 

Okul sayısı itibariyle; bu bölgelerimizin bü
tün köylerindeki okul sayısını tesbit için yaptı
ğımız çalışma sonucu elde ettiğimiz rakamları 
burada saymak uzun zamana mütevakkıftır. En 
ilginci olması sebebiyle bir misâl olarak arz 
ediyorum; 

Eruh ilçesinin fındık nahiyesini misal göste
receğim. Bu nahiyeye bağlı 22 köyden sadece 
4 unda okul vardır. Yukarda arz ettiğimiz ra
kamlar bıı bölgelerimizdeki eğitim, sorunlarının 
diğer bölgelerimize nazaran daha büyük önem 
arz ettiğini ve plân hedeflerinin 1972 yılı sonun-
da gerçekleşmesi gibi bir durumun bu tür çalış
ma temposu, ile asla bahis mevzuu olamıyacağı-

m göstermektedir. 

Son Hükümet programlarında bu bölgeleri
mizin eğitim konusu ele alınmış, bölgenin kal
kınmasına programda ayrılan kısmın 1 den 4 e 
kadar olan bölümlerinde eğitim dalında yapı
lacaklar sayılmıştır. Sayılan bu vaitlerin tahak
kukuna çalışılıp çalışılmıyacağmı ve gerçekleş
me oranının ne olacağını hassasiyetle takibede-
ceğimizi G. P. olarak ifade eder, Millî Eğitim 
Bakanlığından ve Sayın Bakandan, geri kalmış 
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bu bölgelerimizin de eğitim sorunlarına önemle 
eğilmelerini dileriz. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye'de eği
timin her kademesinde bir eğitim ve kültür buh
ranının mevcudolduğu ve sebeplerinin çok es
kilere dayandığı inkâr kabul etmez bir gerçek
tir. Üniversitelerimizde daha da belirgin, olan 
bu buhranın en büyük sebebi temele inen köklü 
reformlara bütün Cumhuriyet devrinde gidil
memiş olması ve sağlam bir eğitim politikasına 
sahip bulunmayışımızdır. Zaman zaman yapılan 
hamleler satıhta kalmış meselelere çözüm 370lu 
bulmaktan uzak olmuştur. Üniversitelerimizin 
yş Hardan beri çözüm bekliyen bir çok sorunları, 
Cumhuriyetin 47 nci yılında önemlerinden hiç
bir şey kaybetmeden devam etmektedir. 

Çeşitli bunalımların1 içinde öğretim forksiyo-
nunu yapamaz hale girmiş bulunan üniversite
lerimizde köklü bir reform yapmanın, bunalım 
sebeplerini objektif açıdan tetkik ve tahlile tâbi 
tutulup çarelerini bulmanın çok âcil bir zaruret 
olduğu meydandadır. 4 üniversitede ayrı ayrı 
hazırlanan ve ilgililerce tek metin haline getiri
len üniversiteler kanunu tasarısının, daha faz
la geciktirilmiyerek, Hükümet tarafından Mec
lislere sevk edilmesini temenni etmekteyiz. 

Öğretim üyeleri arasında hoşnutsuzluklara 
sebebiyet veren ve hakikatte de gayriâdil olan 
üniversitelerdeki değişik ücret sistemine, ada
letsizliği giderici ve birleştirici bir hal tarzı bu
lunmasını arzu etmekteyiz. 

Özel okullar konusunun peşin hükümlerle 
değerlendirilmesini doğru bulmamakla beraber 
bu okulların ciddî ve devamlı bir denetime tâbi 
tutulmasının şart olduğuna inanmaktayız. Özel 
okullar mevzuunda G. P. nin teklifi ile Cumhu
riyet Senatosunda çok faydalı neticeler sağlıyan 
bir araştırma yapılmış ve bâzı gerçekler ortaya 
çıkmıştır. Araştırmanın sonucu olarak; Sayın 
Bakan tarafından özel okulların teftiş ve mura
kabesini sağlıyacak bir kurulun teşkil edileceği 
beyan edilmişti. Bu kurulun teşekkül edip et
mediğini. etmişse murakabe görevini ne ölçüde 
yaptığını sormak isteriz. 

G. P. yalnız ilköğretim ve ortaöğretimin de
ğil, yüksek öğretimin de yurt sathına âdil şekil
de dağılmasını ve Türkiye'de kültür merkezle
rinin çoğalmasını istemektedir. Üniversitelerin 
bir kaç büyük merkezde toplanmasının mahsur
ları bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu görü-
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şümüiUn neticesidir ki, Orta - Anadolu, Doğu 
Anad|>ju ve diğer bölgelerimizde yeni kültür 
merkeplerinin açılmasına ihtiyaç görülüyor, son 
yıllarda bu amaca yönelme istidadını gösteren 
tatbikatı memnuniyetle karşılıyoruz. 

Sajjrın milletvekilleri, son zamanlarda had 
safhaîşra varan ve umumi efkârda çok haklı 
reaksiyonlar yaratan, öğretimi adetâ felce uğ
ratan (talebe hareketlerini yalnızca ideolojik bâzı 
sebeplere bağlamak mümkün değildir. Tered-
dütsü^ kabul etmek lâzımdır ki, üniversite ve 
ünivetoe öğrencisinin halledilmesi gerek bir
çok nitseleleri vardır. 

öğtetmen - öğrenci ilişkileri, günün değiş
miş şartlarıma göre düzenlenmiş olmaktan uzak
tır. Öğrencilerin sosyal durumlariyle ilgilenil-
memelffce, boş vakitleri değerlendirici sosyal 
tesislerin kurulması bugünün eğitiminde artık 
bir zaruret olduğu halde bu ihtiyaç dikkate 
alınm'̂ DDaktadır. 

öğrencilerin kitap meseleleri bir şıeklıe bağ-
lanmajaııgtır. »itap fiyatları talebenin satm
alına gfücünün çok üstünde, öğretimi zorlaştırıcı 
bir minele olarak devam etmektedir. 

Yurtlar bakımsız, yetersiz ve sayı itibariyle 
ihtiyaca karşılayamaz haldedir. 

Kıjedi ve burslar ye tersiz, bugünün hayat 
şartlajlun karşılamaktan uzaktır. 

Gsjgen dönem ve bu dönem de tekrarladığı
mız 2) kanun teklifi dile yüksek öğretimde ucuz 
kitıap! dâvasının halledilmesini, ayrıca Yük
sek Öğrenim Kradi ve Yurtlar Kurumu serma-
y^ini^ı 600 milyon liradan 1 milyar liraya çı
kartılmak suretiyle yurt ve burs dâvasının 

ledilmesini dıstemiş bulunuyoruz. 
ttersm milletvekilleri, Türkiye'de yurt 

dâvasının ve bu konuudaki diğer ciddî 
an istismar eden iaşın akışlar vardır. 

Gençlterdmizi millî mıenfaatlerle bağdaşmaz yola
ra sürüklemek emelinde olanlar vardır. Mesele
nin s ^ a l önemi kadar siyasi önemi de haiz ol
duğu j dikkate alınmalı ve üniversite ile ilgili 
tüm sjdrunlan siyasi yatırımların ötesinde bir 
millî teesele olarak bütün partilerce ele alınma
lıdır. j 

Sajym milletvekilleri, G. P. olarak üniversi-
tenıinjve öğrencilerinin halli gerekli birçok ih-
tıiyaçîjECinın mievcudolduğuna ve bl ihtiyaçların 
çok ktsa süre içerisinde karşılanması gerekti-

da hî 

ğine inanıyoruz. Bütün bu meselelerin boy
kotlar, işgaller, tahripler ve kardeş kanma mal 
olan silâhlı sokak kavgaları ile halledüemiye-
C3ği hususundaki inancımızı, dün olduğıı gibi, 
bugün de muhafaza ediyoruz. Öğrenci velileri
ni maddeten ve manen yıkan, öğrenciyi öğren
ci olmaktan çıkaıran, milli birliğimizi parçala
mak is tiyenlere fıraa.t veren, kardeş kanı akı
tan ve vatandaşın alınteri ile elde-edilmiş mil
yonlarına malolan, her yönüyle kanun dışı tah
rip hareketlerini önlemenin ve bunlara bir son 
vernuenin ve bunun tedbirlerini getirmenin lü-
ZIIÎÎÎU, millî bir ihtiyaç halini almıştır. 

Siyasi partilerin, üniversiteden ve bütün öğ
retim müesseselerinden ellerini çekmelerinde 
zaruret vardır, öğretim üyeleri zamanlarının 
tümünü üniversiteye ayırmalıdır, tezini müda
faa edip, yürüyüş tıertibedenlerin savundukları 
bu fikirlerin hilâfına, vakitlerinin çoğunu siya
sı'. parti merkezlerinde geçirenlere bu imkân
ları sağlayan unsurların düzeltilmıesini (istiyo
ruz. (G. P. sıralarından alkışlar) 

üniversitelerin sıelâmeti bakımından öğretim 
üye'ıenimi siyasi partilerde görev almaktan uzak-
l?rahııacak Amayaısıa değişikliği yapılmasında da 
büyük faydalar görüyoruz ve bütün partilerin 
bu dâvaya millî bir dâva olanak bakmalarını 
arzu ediyoruz. 

Sayın nrlletvakileri, Yüce Meclisin ve Di-
v^nm 'aPdı&ı salat tahdidi hususundaki karam 
sav^lı olanak Mütt Eğitim Bakanlığı bütçesi 
hakkındaki; görüşlerimizi burada bitiriyoruz. 

Bütçemin Millî Eğitim sayın mensuplarına ve 
Milletlimize hayırlı olmasını d'ler, Güven Par
tisi adına saygılar sunarım. (G. P. sıratan-
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, ikinci defa siz 
sonra mı görüşeceksiniz? 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Evet efen
dim. Yalnız buradan alacağımız 5 dakika kal
dı, o konuşmamla mıahsubederseriz memnun 
kalırız. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın İhsan Ataöv, buyurun. (Alkışlar) 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (An
talya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yüksek Huzurunuza, Adalet Partisi Meclis 
Grupunun 1970 yık Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesi hakkındaki görüşlerini arz etmek için çık-
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mış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan gru-
pum adına muhterem Heyetinizi saygiyle se
lamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 1970 yılı Millî Eğitim 
bütçesi teklifi, 1989 yılı Bütçesinden yüzde 
8 artış göstermekte ve genel bütçenin yüzde 
15 ini teşkil etmektedir. 33u bütçe genci bütçe 
içerisinde Millî Savunmadan sonra ikinci Bi
rayı almaktadır. Yurt kalkınmasında millî eği
timimize verilen bu değeri yurt gerçekleri ve 
genel bütçe tablosu içerisinde çok isabetli ve 
doğru bulduğumuzu arz etmekte fayda görü
yoruz. Bu bütçe ile sosyal, ekonomik ve kültü
rel kalkınmamızda Millî Eğitim Teşkilâtımı
zın, büyük zorlukları yenerek güzel hedefle
re doğru emin adımlarla yürüyeceğine güveni
miz tamdır. Bu sayede herkese gücü oranında 
eğitim sağlamak, çalışmaları millî birlik içerisin
de yapmak, ekonomik eğitime değer vermek 
ve demokratik eğitimi gerçekleştirmek yolla
rı sağlanacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, Cumhuriyet Hü
kümetinin millî eğitim konusunda istiyeceği her 
talebi Yüce Meclisin anlayışla kargdıyacağın-
dan eminiz. Bugün eğitim sisteminde bir bo
zukluk ve aksaklık var ise, bu sistemi kuran
lar ve teşvik edenler şikâyetçi olmamalıdır. 
Türk millî eğitimi bütün cepheleri ile ıslâh 
etmeye çalışan ve fırsat eşitliğini temin ede
rek köy ve kasaba çocuklarının daha yüksek 
okullara gidebilmesi için ortaokul ve liselerle 
meslek okulları ve teknik okulları köylere, 
kasabalara kadar götüren, parasız yatılı öğ
renci miktarını devamlı artıran, öğretimi, müs
tehlik un sur yetiştiren liseden, teknik okul 
ve meslek okullarına doğru kaydıran, öğret
menlik meslekini cazipleştirip, millî eğitim so
runlarım toptan ele alan Adalet Partisi iktida
rı devraldığı ve günâhlarında bugün kendisi
ne saldıran'ann hissedar olduğu bu sistemi 
memleket gerçeklerine ^aha uygun hale sok
maya çalışmaktadır. 

Türk millî eğitimin ıslâhı tek cepheli ola
maz. Islâhat ne taş, tuğla, çimentodan yapıl
mış bina ile, ne de bir zümre insanın bir araya 
gelerek kâğıdın üzerine sıraladığı bir avuç ya
zı ile olur. Eğitimde ıslâhat kafalarda, vicdan
larda doğacak ve tarihten, maziden, örf ve âdet
lerden, ananelerden, millî hars ve gelenekler

den, islâm dini ve ahlâkından güç alınarak 
ortaya konacak medeni, akılcı davranış ye sis
temli olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, dünyada bizim 
kadar mazisi ile öğünen ve bizim kadar mazi
sine söven ikinci bir millet yoktur. Bu itibar
la, meselelerimizi daha gerçekçi ve daha akıl
cı olarak ele almaya, bütün hislerden, bütün 
ihtiraslardan sıyrılarak dâvanın üzerine eğil
meye mecburuz. 

Geliniz, bütün siyasi partiler olarak hep be
raber olalım, Türk millî eğitimini partiler üs
tü tutalım, ona politikayı karıştırmıyalım, 
okula politikayı sokmıyalım. Öğretmeni, çocu
ğa şekil ve ruh vereceğini kabul ettiğimiz ve 
insan mimarı olarak mütalâa etmemiz gere
ken bu tanrı meslekini, ihtirasımıza ve haris 
emellerimize âlet olarak kullanmıyalım. Pa-
litikayı okullarda değil, meydanlarda, kürsü
lerde yapalım. Kendilerine ilim, ahlâk öğrete
cek olan hocasına tüküren, ona hakaret eden, 
döven, söven anarşist gencin karşısına topye-
kûn bütün politikacılar beraber çıkalım. 

Geliniz kanunu ve kanun saygısını öğret
mesi gerekirken kanunsuzluk yapan öğretme
ni kanadımızın altında saklamaktan vazgeçe
lim. 

Muhterem arkadaşlarım, biz Adalet Partisi 
G-rupu olarak bunun güzel örneklerini C. H. P. 
iktidarında, Meclisteki diğer gruplarla bera
ber vermişizdir. Bir C. H. P. li milletvekilinin 
Öğretmenler Federasyonu Başkanı olduğu se
nelerde Mecliste millî eğitim bütçesi görüşülü
yordu, öğretmenler aynı saatlerde Tandoğan 
Meydanında toplanmış sokak gösterilerine ha
zırlanıyordu. C. H. P. nin Millî Eğitim Bakanı 
Sayın Şevket Raşit Hatipoğlu'na bu kürsüden 
gruplar ağız birliği, gönül birliği ile destek 
oluyor, anarşinin karşısında bütün siyasi te
şekküller Hükümeti destekliyor, «haklar sokak
ta alınmaz» diyordu. Geliniz bu güzel hareke
ti, bu ahlâki yolu terketmiyelim. Türk millî eği
timi bu yolla daha güzel sonuçlara kavuşur. 

Muhterem milletvekilleri, bakınız, bugün 
maddeci bir zihniyetin muhtelif kanallardan 
her dereceli okullarımıza gençlik teşekkülleri
mize, işyerlerimize, öğretmen toplulukları ara
sına ve Devletin çeşitli kuruluşlarına sızma, 
mittî birlik ve bütünlüğü zedeleme, Türk âdet 
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ve annelerini tahribetnıe istidadı gösterdiği 
müşaliâde edilmektedir. 

Büyük Atatürk'ün gösterdiği «Cumhuriyet 
esaslajşna uygun milli terbiye» hedefinin ta
hakkuk için, Atatürk milliyetçiliğine uygun ye
ni nesjiİleri millî birlik ve bütünlük içerisin
de ve I millî mefkure etrafında birleştirmek ge-
rekii'.[Milletin hizmetinde, milletin çocukları
nı bu; gayeye göre yetiştirmek görevini üze
rine allan öğretmenlerin bu göreve lâyik ola
cak Şekilde tam bir tesanüd içerisinde olmala
rı icab|ede>;. 

Hetaimiz teessürle görüyoruz ki, son zaman
larda faşın sol temayüllerine kendisini kaptır
mış kiiçük bir zümre genç ve masum öğretmen 
arkad^lanmnzı tahrik etmek ve onları mesle
kin ulkriliği ile kabil olmıyan yollara çekmek 
istemektedir. Aynı meslekin mensuplarını ay
rı kamplara ayırmaya çalışmaktadır. Kanun, 
nisam| ahlâk ve millî terbiye öğretmekle gö
revli pişileri Anayasa, düzenini yıkmak için 
teşvik! etmektedirler. Bu anarşist tutam ve dav
ranışları tfe meslek haysiyetini zedelemekte
dir. Diaha fenası, halkla Öğretmenin arasını aş
maktadır. 

Büfcı siyaset adamlarımızın bu kanunsuz ha
reketleri masumane göstererek tasvipkâr tutu-
ıiîc gişelerinden cesaret alarak şımarmakta
dırlar] Öğretmenlik mesleki ile kabili telif ol
mıyan) bu durum, millî mefkuremize ve Ata
türk rinlliyetçiliğine tam bir sadakat içerisin
de bulunan vatanperver büyük öğretmen top
luluğunu derinden üzmektedir. Adalet Partisi 
grupui bu büyük camianın haklı üzüntülerine 
katılmaktadır, öğretmenin değerini ve gördü
ğü hiiaıetin ulviliğini, milletimizin, devletimi
zin bejkasındaki rolünü kimse inkâr edemez. 

ı. 
Bâ^a öğretmen sendikalarının teşviki ile 

meydafaa gelen boykot olayları kanunsuz ve 
gayriıjıjeşru grevlerdir. Zira, kanunlar Devlet 
memurlarına «boykot» diye bir hak verms-
mistin Miktarı az da olsa, bir kısım öğretme
nin hu kanunsuzluğa katılmış olmaları bir 
gerçektir. Bu hareketler Anayasamızın <!3 nsı, 
47 ncj, 624 sayılı Kanunun 14 ncü, 657 sayılı 
Kanunun 27 nci, Türk Ceza Kanununun 236 ve 
254 n^i maddeleri ile 275, 789, 1072 vo 5457 
sayılı I Kanunlara aykırıdır, öğretmenlerin ka-

25 . 5 . 1970 O : 1 
nunsuz grevini basit bir olay gibi mütalâa 
etmek ve Devlet vazifesini mer'i kanunlara 
göre yapmryanları masum ve meşru göster
mek kanunsuzluğa pirim vermek olur. Şayet 
höyle kişilere tâviz verilirse bunun sonunun ne
reye varacağı kestirilemez. 

Biz, Adalet Partisi Grupu olarak, bu ka
nunsuz hareketlerin karşısına geçilmesini, asla 
tâviz verilmemesini, hukuk Devletinin icabı
nın yapılmasını istiyoruz. Millî Eğitim Bakan
lığının son olaylar karşısında takındığı tavrı, 
Grup olarak tasvip ve takdirle karşılıyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, biraz evvel konu
şan muhterem grup sözcüleri konuşmalarının 
sıkleti merkezinde bir noktayı Atatürkçülüğe 
'bağladılar. Artık Türkiye'de şu «Atatürkçü^ 
lük» meselesi bitmelidir. O kadar bitmelidir 
ki, Atatürk'ün arkasına gizlenen sahte Ata-
türkçlüler o muhterem insanın arkasından çe
kilmelidir. «Atatürkçüyüz» deyip, Atatürk 
kalkanı arkasında sosyalizm ve komünizm 
propagandası yapan, «Atatürkçüyüz» diye is
tismar ederken, O'nun ilkelerini tahribedenle-
rin maskeleri düşsün ve gerçek yüzleri mey
dana çıksın. Böylece hakiki Atatürkçüler belli 
olsun. Bundan sonra büyük Devlet adamı 
Atatürk'ün ismi, resmi ve ilkeleri, O'nun eser
lerini yıkmak için çalışanların elinde bir nevi 
kalkan olmasın. 

Muhterem milletvekilleri, artık Türk Millî 
Eğitiminde ve onun müesseselerinde üniver
sitesinden köydeki okuluna, profesöründen 
ilk okuldaki öğrencesine kadar sokulmuş olan 
sol - sağ çatışması, ilerici - gerici münakaşası 
bitsin. Hacıbayram Camiinin yanındaki sakallı 
bir Müslümanı «gerici» diye tezyif ederken, 
Kızılay'daki uzun fovorili, çirkin sakallı züp
peyi «ilerici» diye alkışlamaya son vermek 
lâzımdır . (A. P. sıralarından «bravo» sesleri, 
alkışlar.) 

Artık İmam - Hatip okulları ilahiyat fa
külteleri ve İslâm enstitüleri için ifade edilen 
ve dolambaçlı yollardan izafe edilen bu müesse
selere tahammülsüzlük cesaretle, açıkça ifade 
edilsin. Aksi halde, Devletin murakabesinde 
ıbirer millî müessese olan bu okullara bühtan 
edilmesin. Bugün Maarif camiasında bu okul
ları bir fesat yuvası gösterenlerin karşısına 
topyeldin çıkıîsm. 
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Sevgili arkadaşlarını, fırsat eşitliğinden 
bahseden sayın muhalefet sözcülerine birkaç 
hususta cevap vermek isterim. 

Türkiye'de eğitim halka dönüktür, eği
timin halka dönük olduğunun en güzel de
lili, burada konuşan muhalefet sözcüsünün 
bir köyden çıkmak suretiyle Millî Eğitim Ba
kanlığındaki bir müesseseye gelebilmiş olması, 
ondan sonra da, «uzmanlardan istifade ediniz» 
derken, Amerika'ya ihtisas için gönıderalebil-
miş olması, Amerika'dan döndükten sonra 
da ihtısaJs yaptığı yerde hizmet yapmadan bir 
üniversiteye daha güzel imkânlarla iltihak 
edebilmesidir. 

Köy çocuğunu alıp üniversite öğretim üyesi 
yapan bu sistemin eğer bozuk bir tarafı varsa, 
1950 de devralınan sistemin üzerinde De
mokrat Partinin ıslahatı, Adalet Partisinin 
ıslahatı bugünkü seviyesine getirmiş iken, eğer 
bugünkü seviyesi de beğenilmiyorsa, o zaman 
1950 de kime, hanıgi sistemi teslton ettiğini 
insanlardan sorarlar. 

iBugün fırsat eşitliği için çalışan A. P. ikti
darı ne yapmıştır? Devraldığı yirmiüçte... 

C. H. P. SIRALARINDAN BİR MİLLET
VEKİLİ — İmam - hatip okulu açmıştır. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Onun da 
cevaJbını vereceğim. Zaten imamı olanların 
(imanı olur. imam - hatip okulu da imam ye
tiştirir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bölge yatılı 
okullarını A. P. 23 tane devralmıştır, 42 tane 
ilâve etmiştir. Ortaokulları 762 teslim almış
tır, 737 de bunun üzerine ilâve etmiştir. Lise
leri 164 teslim almıştır, 192 ilâve etmiştir. 
imam - hatip okullarını 26 teslim almıştır, 45 
ilâve etmiştir, ilk öğretmen okullarını 73 tes
lim almıştır, 14 ilâve etmiştir. Ondan sonra 
sanat okullarını 112 teslim almıştır, 20 ilâve 
etmiştir. Ayrıca vilâyetlerde ziraat lisesi ola
rak 39 tane meslek okulunu yeniden açmıştır. 
Buraya devam eden çocuklar köylü çocukla
rıdır. öğretmen okullarına devam eden tale
belerin yüzde sekseninin köylü çocuğu olma
sına dair kanun vardır. 

Bursla okuyan çocukların çok büyük bir 
kısmı köylü çocuğudur. Çünkü, yıllık millî ge
lirine göre bu çocuklar okuyacağı için ancak bu 
ölçünün içerisinde en fazla miktar köy ço
cuklarından girmektedir; 

Bugün açılmış olan okulların yüzde sekseni, 
yüzde doksanı köy ve kasaba karakterinde olan 
yerlerdedir. 

Şimdi, devri iktidarında köy ilkokulunu ime
ceyle-yaptıranlar, köy okuluna ta? taşırken jan
darma dipçiğinin altında köylüye işkence eden
ler; «Köyde okul yapamıyorsunuz, yapmıyorsu
nuz, çocuklar iyi okulda değildir.» diye şikâyet 
edemezler. 

İktidarları devrinde köye bir kuruş para 
ayırmıyanlar; koy eğitimini yapmıyanlar; okul
ları şehirlerde kurup da köylü çocuklarını dava
rın arkasında çobanlığa mahkûm edenler «fır
sat eşitliğinden» bahsedemezler. 

Buraya çıkıp da, «orta öğretimin kuralsal 
tarafını teşvik ediyorsunuz» diye imam - hatip 
okulunu kınayanlar, Türkiye'nin kalkınmasının 
millî, ahlâki, örfi, ananevi, harsi ve medeni ol
masına imanı olmıyanlar, inancı olımyanlardır. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

ÇETİN YILMAZ (içel) — Bu Mecliste bir 
tek sen varsın, sen! 

BAŞKAN — Sayın Çetin Yılmaz; müdahale 
etmeyin efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — İnsanları yal
nız maddi bilgilerle değil, aym samanda mânevi 
bilgilerle de teçhiz etmek lâzım. Kur'anı eğret-
miyen Müslüman, orta tedrisatta imam - hatip 
okulları nm, ilahiyat fakültelerinin, isll--ı ensti-
tülerminin karşısına çıkamazlar. 

Muhterem arkadaşlarım; (C. H. P. sıraların
dan «dosya var dosya» sesleri.) 

BAŞKAN — Efendim, lütfen hatir e müdaha
le etmeyin; karşılıklı görüşmelere de sebebiyet 
vermiyelim. istirham ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Saym Başka
nım, onlar konuşsunlar. Biz dinlemeyiz. 

C. H. P. SIRALASIN DAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Gazete var, yazdı. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — O, seninkiydi 
yakılan... 

BAŞKAN — Savın Ataövî «Biz dinlemeyiz» 
dediniz; cevap veriyorsunuz. 

Arkadaşlar, istirham ediyorum, siz de hatibe 
müdahale etmeyiniz. Bu tarz, müzakereleri de
jenere ediyor. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Burada sarı 
sendikanın müdafaası yapıldı; veyahut da «sa
rı sendikayı müdafaa ediyor» dendi. 
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A.İP. iktidarı kanunlar çerçevesi içinde ku
rulmuş olan bütün teşekküllere saygılıdır ve o 
teşekküllerin kanun çerveçesi içerisinde çalınma
sına yardımcıdır. 

A. P. iktidarı, parasını Rusya'dan, Fransa'-
daki bankalar vasıtadyle, Türkiye'ye getirten 
ve bütün masraf mı kızıllardan alan o kızıl sen
dikaların kanısındadır ve devanlı karşısında 
olacalitır. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

HÜSEYİN DOLUN (istanbul) — Allah be
lâm versin senin Ataöv!.. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — A. P., sendi
kaların rengine göre değil, kanunlara uygun 
oluşuna, kanunlara sadık bulunuşuna göre mua
mele yapar; her teşekküle aynı şekilde muamolo 
yapar; (C. H. P. sıralarmdan gürültüler.) 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — ispat ede-
mezsen üzerinde kalacak bu iftira. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) - - Rusya'
dan para alan hangi sendika? Açıkla! 

ÇETİN YILMAZ (içel) — Kimi itham eli
yorsun? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Rusya'dan... 
BAŞKAN — Sayın Çetin Yün* az, ınüdahaTo 

etmeyin efendim. (O. H. P. sıralanndan, gürültü
ler.) 

Efendim, bir sendika ismi zikretmedi, sidn 
bu hassasiyetiniz nereden geliyor? (C. H. P. sı-
: ılarından «ispat etsin», «Sözünü geri alsın.» 
raileri.) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Kalkar cevap 
verirler Sayın Başkan, Oturtacaktan:^ oturtan. 

Millî Eğitim. Bakan- Sayın ibrahim CktcjV-
in zamanında... (C. H. P. milletvekillerinden 
Çetin: Yılmaz, Hüseyin Dolun, Yılmaz Alpaslan 
ve Hayrettin Uysal'm devamlı müdahaleleri.) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin. Bi
tinsin hatip, ondan sonra söyleyin ne istediği
nizi. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — (Kürsü
nün önüne gelerek) Türk öğretmenine haka
ret elliyorsun. Namussuz insansın, haysiyetsiz 
insanjsın, şerefsiz insansın. 

İHBAN ATAÖV (Devamla) — O sözlerin 
hepsini sana iade ediyorum çamaşırcının oğlu. 
Haydi otur yerine! 

HÜSEYİN DOLUN (istanbul) — Açıklamaz
san namussuzsun. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş
kan. Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim müsaade 
buyurun. 

Efendim müsaade buyurunuz, istirham edi
yorum. Bu şekilde müzakere cereyan edemez. 

HÜSEYİN DOLUN (istanbul) — Türk öğ
retmeninin sendikasına «Rusya'dan para alı
yor» diyemez. 

BAŞKAN — Arkadaşlar çok rica ederim... 
HÜSEYİN DOLUN (istanbul) — Satılmış 

adamsın sen. 
BAŞKAN — Efendim, hakaret ediyorsu

nuz bir arkadaşınıza. Bu çatı altında bu şekilde 
görüşemezsiniz. (Gürültüler) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Baş-
kanılm, otururlarsa... 

Sayın Başkanım; İbrahim öktem Beyin Millî 
Eğitim Bakanı olduğu günlerde... (C.H.P. sıra
larından «sözünü geri alsın» sesleri, gürültüler.) 

İzah ediyorum, kah ediyorum... 
BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun, is

tirham ediyorum. Bu şekilde Meclis müzakere
lerine devam edilemez. Hatibin konuşmasına 
müsaade ediniz. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sözünü 
geri alsın Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Efendim alır veya almaz, ica
bı sonra yapılır... 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Türk 
öğretmenine hakaret etmiştir. Kim para almış
tır, açıklasın. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal! Sayın 
Hayrettin Uysal! Oturun yerinize efendim. 

Hem «açıklasın» diyorsunuz, hem hatilbin 
konuşmasına müsaade etmiyorsunuz. Sakin olun 
efendim. Oturun yerinize. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sayın Başka
nım ; ben gayet rahatlıkla açıklarım. Yalnız ar
kadaşlarım (biraz dinlemeyi öğrensinler. Ben 
açıklarım. Bizim meselelerimiz gayet açıktır. 
(C.H.P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim istirham ediyorum. 
Tekrar rica ediyorum. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bir arka
daşım burada «A.P. nin sarı sendikayı destek
lediğini» söyledi. 

YKLMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Hangi 
sendijka Rusya'dan para almış? Açıkla (C.H.P. 
sıralarından gürültüler) 



M. Meclisi B : 88 25 . 5 . 1970 O : 1 

C.H.P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Açıklama istedi. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Açıklama is
temedi; «isan sendikayı destekliyor» dedi ve 
biz bunu üzerimize almadık... 

ÇETİN YILMAZ (içel) — «Desteklenme-
melidir» dedim.. 

BAŞKAN — Sayın Çetin Yılmaz! size bir 
İhtar veriyorum efendim. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Çünkü go
cunacak tarafımız yok. Biz sarı sendikayı des
teklemiyoruz. 

Ben de dedim ki, «Biz, Rusya'dan dolaylı 
yollardan para gelen bâzı sendikalardan... 

HÜSEYİN DOLUN (istanbul) —Açıkla bunun 
kim olduğunu. Buna «namussuzluk» denir. 
(Ü.H.P. sıralarından gürültürler.) 

BAŞKAN — Efendim, bu şekilde müzakere 
olmaz; oturun yerinize. Size de bir iMar veriyo
rum. (C.H.P. sıralarından gürültüler.) 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım; yeni gelen arkadaşlarımız bu sen
dikaların kim olduğunu... 

HÜSEYİN DOLUN (istanbul) — Kim alı
yorsa açıklasın bunu Başkanım. 

HAYRETTİN UYSAL ((Sakarya) — Açıklı-
yacaksın. Kiım ise açıklıyacaksın. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Dinleyin; 
açıklıyorum. (C.H.P. sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Efendim; hatip konuşuyor. 
Kesmeyin' lâfını. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Açıklıyorum; 
dinle. 

HÜSEYİN DOLUN (istanbul) — Açıklıya
caksın ! 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Dolun; bu şe
kilde Meclis müzakerelerini ihlâl edemezsiniz 
efendim. 

HÜSEYİN DOLUN (istanbul) — Kimdir? 
Bunu açıklasın Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bir milletvekilinin, bir millet
vekiline sual sormaya hakkı yoktur. Henüz ko
nuşmasına devam ediyor. (Sakin olun. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bundan ön
ceki devrede, Meclis müzakerelerinde Rusya'
dan, Fransa'daki bir banka vasıtasiyie, Türki
ye'deki bir sendikaya nasıl paranın geldiği; bu 
paranın hangi yollardan gönderildiği Sayın 
İçişleri Bakanı tarafından bu kürsüde açıklan
mıştır. Meraklı olan arkadaşlarımız geçen dev

reye ait geçen seneki bütçe müzakereleri za
bıtlarını okudukları zaman sendikaları da gü
zelce öğrenirler. 

C.H.P. SIRALARINDAN BİR MİLLETVE
KİLİ — Ne muamele yaptınız? 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Yaptığımız 
muamele de: Bu hususta adliyenin dikkati çe-
fo'Mş ve bu kürsüden ihbar olarak ifade edil-
Kİştir. (C. H. P. sıralarından «Hangi sendika
ldır açıklamadın» sesleri, Gürültüler.) 

Hangi seniika olduğunu, o zabıtları açar, 
okur, öğrenirsiniz. O kadar. 

Sevgili arkadaşlarım... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Söz is

tiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim; müsaade buyurun, 

hatip konuşuyor. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Türkiye'de 

Crıılerce sendika var. «Hükümıet sendikalara 
[karşıdır, Hükümet sarı sendikayı destekliyor» 
diye C. H. P. sözcüsü nasıl söyllemişıse; ben de: 
«A. P. hükümetlerinin başka kaynaklardan para 
alan sendikaları desteklemediğini» söyledim. 
Niçin gocunuyorsunuz? Siz niçin alkışlamıyor
sunuz başka kaynaklardan para alan sendika
ları Hükümetimiz desteklemiyor diye, tutmuyor 
diye; Niye alkışlamıyorsunuz. (A.P, sıralarnı-
clan «Bravo Ataöv, bravo» sesleri). 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Biz 
öylo birşey söylemedik. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Sevgili ar
kadaşlarım; burada yapılan beyanların hepsini 
kendinize mâlctmeyiniz. Sizi bundan tenzih ede
lim. Kendinizi koruyunuz böyle ithamlardan. 

SALAHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — İşte böyle yola gel, yola. (A. P. sıra
larından «Sen yola gel Esatoğlıı sen» sesleri). 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Biz kendi
miz yoklayız ve yola getirmeye çalışıyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım; sözlerimi toparlıyorum. 
Şimdi ben, Millî Eğitim Bakanlığının Bütçe

sinin tümü üzerinde fikirlerimi özetledim. De-
5'örli arkadiaşım, grup sözcülerimizden Fahri 
Uğrasızoğlu üniversite konusundaki grupumu-
zım görüşlerini açıklıyacaktır. 

Ben huzurunu M an ayrılırken, memleketin 
bütün Mi'ilî Eğitim sorunları üzerine liyâkatla, 
drrâyetle, cesaretle ve gerçek bilgiyle eğilmiş 
olan muhterem Millî Eğitim Bakanını ve onun 
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• i33ai arkadaşlarını, vazifeyi deruhte ettiklerin
den bugüne kadar oldukları vatanperverlik 
d u r u l a n içerisinde göstermiş oldukları başa
rılandan dolayı tebrik ediyor, grupum adına 
saygılarımı sunuyor, hepinizi hürnısîle selâmlı
yorum. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BALKAN — Bir arzunuz mu var Sayın 
Uysal? i 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sayın 
Başkan; iç^azüğiin 95 nci maddesi mucibince... 
(A. ?. sıralarından gürültüler). 

BAŞKAN — Efendim, lütfen sakin olun ki, 
arkadaşımızın talebi nedir? Bunu anlıyabile-
yim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — TÖS, 
Türk öğretmenlerinin kanunlara giöre kurulmuş 
bir sendikasıdır. Burada A. P. sözcüsü TöS'ü 
ima ederek, «kızıl Rusya'dan para alan sendi
kalar» tâbirini kullandı. TÖS'ün burada kendi
sini müdafaa edecek bir durumda olmaması ve 
onun üyesi olmam, kurucusu olmam hasebiyle, 
95 nci maddeye göre, bütün TÖS üyelerine ya
pılan hakareti cevaplandırmak üzere söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal, bir kere 
£ayın ihsan Ataöv'ün sözleri içinde, ne açıkça, 
ne ima yoluyla «TÖS» sözü geçmemiştir. Sizin, 
< açıkla» diya ? ir talebiniz üzerine de; geçen 
dönemde veya bilmiyorum, belki bu dönemde, 
Mecliste esreyan eden bir oturumda İçişleri 
Bakanının bir beyanına istinadetımiştir. Bir.. 
0. H. P. sıralarından «Yok öyle bir şey» ses

leri). 
Efendim; var veya yok. Bunun tartışmasını 

yapmıyoruz şimdi. 

İkincisi: içtüzüğün 95 nci maddesine gö
re - ki, biz bunu kısaca «sataşma» diye ifade 
ediyoruz - ancak zatına sataşılan veya ileri 
sürdüğü fikir hilâfına kendisine bir fikir is-
nadadilen milletvekilinie bir söz hakkı verir. 
Yoksa, milletvekillerinin kendi meslekî teşek
küllerini burada müdafaa için bu maddeye is
tinaden söz hakla doğmaz. Bugüne kadar ki 
tatbikat böyledir. 

Olabilir: Tartışmalar olur; siz öğretmensiniz, 
ben avukatım, diğori mühendistir. Bu, bisa mes-
1- kî teşekküllerimizin, 95 nci maddeye dayana -
rck sataşma sebebiyle burada müdafaası imkâ
nını bahşetmez. 
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I Sizin şahsınıza bir taarruz vâki olaydı veya 
sizin söylemiş oCduğunuz, burada ifade etmiş 
olduğunuz bir fikir değiştirilerek size mâledil-
miş olaydı. o zaman haklı idiniz. 

Mazurum, bu balamdan size söz veremem 
•fe;iym Hayrettin Uysal, ama direniyorsanız oya 
sunayım; Yüce Meclisin takdiri elbetteki benim 
görüşümün fevkindedir. Ne karar verirlerse 
onu yaparım. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın 
Eaşlkan; TÖS üyesi olmam dolayısiyde TöS'e 
yapılan saldırı burada bana da gelir; buradaki 
TÖS üyesi diğer öğretmenlere de gelir. 

BAŞKAN — Sayın Hayrettin Uysal; hassa
siyetimizi anlıyorum. Haklısınız; fakat bura
da «TÖS» Ikelimıeısli ifade edilmemiş lir. Gayet 
açık konuşma. Ben de dinledim, tâkibeıttim: 
«Biz dışarıdan pıara alan sendikaların karşısın
dayız» dedi. «TÖS» lâfı yok burada. Binıaen-

I aleyh, niçin bu hassasiyeti gösteriyorsunuz? 
HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Sayın 

Başkanım, aynı zamanda bir başka husus da, 
«Federasyonun Genel Başkanı olan bir mil
letvekili» tâbirini de kullandı. Burada, isim 
vermiyerek o tâbiri de kullandı. 

BAŞKAN — Ama bu bakımdan onu kuşan
madı efendim, dışarıdan para alıyor, demedi. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Ama, 
«tahrik ediyor» dedi; «meydanlara götürüyor» 
dedi. 

BAŞKAN — «Sayın Hatipoğlu'nun Millî 
Eğitim Bakanlığı zamıanmda Halk Partili mil
le ̂ vekillerinden bdriiniın başkanı olduğu bir sen-
diîka Tandoğan Meydanında miting yapıyordu. 
Bumda el birliği ile iktidarı destekledik, Millî 
Eğitim Bakanını destekledik» dedi. Ondan 
sonra, «dışarıdan para alan sendikalar» dedi. 
İstirham ediyorum efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Efen
dim, ben direniyorum, lütfen oylayın. 

BAŞKAN — Yok yani, böyte bir söz verme 
imkânı yok. Olsa niçin vermiyeyim, Sayın 
ilayı:';ün Uyjâl; niçin vermiyeyim?.. 

A. P. ikinci bir sözcü göstermiş idi; Sayın 
I'abr' Uğrasızoğlu. Şimdi Sayın Ataöv 25 
dairilı?, görüştü, 5 dakika oradan var, 10 daki
ka ikinci ti:.••; halktanız var; oldu 15 dakika. Beş, 

i on dakika da Yüce Heyetin müsamahasın» sı-
] fanına. 
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Buyurun 'efendim. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

A. P. GRUPU ADINA FAHRİ UĞRASIZ-
OĞLU (Uşa|k) — Muhterem Bıaşkan, değerli 'ar
kadaşlarım ; 

Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülür-
iken, son dakikalarda karşılıklı konuşmalar ce
reyan etti. Bu konuşmalar esnasında değerli 
O. H. P. Grupuma mensup bâzı arkadaşlarımız, 
burada konuşulan sözleri -öğretmenler sendika
sınla söylenmiş gibi, ürerine lalımak ve cevap 
vermsk lüzumunu kisısıa'jtiiler. Tekrar tedısliin 
ki, değer1!!! (arkadaşımın dış ülkelerden çeşitli 
kaynaklar yolu ile memleketimiaa, bâzı sendi
kalara gelen gayrimıeşru piaralardan •batosett'i. 
Bunun ne TÖS ile alâkası vardır, ne öğretmen 
İlerle alâkası vardır, ne de bu sösleri kendi üs
tünüze çejkmeye lüzum ve ihtiyaç vardır. Bu
nu yapmayın, çok rica ediyoruz. Yaptığınız 
takdirde, öğretmenlik meslekini halkın m&z&rın-
d;a küçük düşürmüş olursunuz, buna hakkınız 
yoktur. (O. H. P. sıralarından «Böyle konu
şun» sesöısni') 

Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
1970 malî yıla bütçesi dolayısiyle A. P. Gru-

punun, üniversitelerimiz ve akademilerle ilgili 
görüşlerini, dilek ve temennilerini 'arz 'edeceğim. 
Zaman pek dar olduğu içlin, konuya iancak ıana-
hatlariyle değinmek mecburiyetindeyim. 

Sözümün Iriaşmda, Türk ilim ve tefe|kkür ha
yatında büyük emeği geçmiş ve geçmekte olan 
muhterem zevatı saygı ile selâmlıyor, bu uğur
da fani dünyadan göç ©tmiş bulunan nice değer
leri huzurunuzda rahmetle anıyorum. 

Muht enenı milletvekilleri; 
Sözüme girmeden önce bir hususu iarz et

mek isterim. Üniversite gibi memleketimizin 
çok değorli müesseseleriyle ilgili bir bütçe mü
zakere edilirken, T. B. M, M. nin görüşlerini, 
dilek ve temennilerini 'almak ve tesbit etmek 
üzere üniversitelerimizin değerli rektörlerinin 
büyük kısmının burada bulunmamasını üzüntü 
ile kaydetmek isterim. Aranızda İstanbul Tek
nik Üniversitesi ile Trabzon Teknik üniversi-
nin değerli rektörlerini görmekteyim. Bunun 
dışında değerli rektör arkadaşlarımıza rasla-
mamak, aramızda görmemek bende üzüntü ya
ratmıştır. Bu hususu açıklamakta fayda mülâ
haza ederim. Bu, aynı zamanda üniversitenin 
kendi kabuğu içinde yaşama temayülünün bir 

ı devamı şeklinde tezahür etmektedir, ki, tah
min ederim bu, Yüksek Heyetiniz tarafından 
da doğru bulunmaz, uygun karşılanmaz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Değerli C. H. P. sözcüsü arkadaşımız üni

versitelerle ilgili olarak görüşme yaparken, 
özellikle özel yüksek okullara çattı. Özel yük
sek okulların ele alınmadığı ve memlekete fay
dalı olmadığı noktası üzerine, sözlerinin bü
yük kısmını teksif etti. Bu, takdir edersiniz 
ki, mevzuun dışına çıkmak, esas ana meselelere 
eğilmemek gibi bir durum yaratır. 

Aynı zamanda değerli arkadaşın;, «iktidar 
üniversiteye dönük değildir, halka dönük değil
dir» demek istedi. Ben bu sözlere şu cevabı ver
mek isterim. C. H. P. yıllardan beri halka dö
nük olmaya çalışmaktadır. İfade edeyim ki, 
A. P-. bütün teşkilâtı ile, bütün varlığı ile hal
kın içindedir ve halkla beraberdir. 

j Keza, bir noktaya işaret etmek isterim. De
ğerli sözcü arkadaşım, üniversitelerin gelişmesi 
hususunda A. P. iktidarının üniversiteye yap
tığı hizmetlerle ilgili olarak bir tek rakam söy-
liyemediler. Üniversite nasıl gelişmiştir, üni
versiteye bizim iktidarımız zamanında na&>.l 

I hizmet edilmiştir; bir tek rakam ifade edeme-
j diler. Çünkü, etmiş olsalar, söyledikleri ile ya

pılanların taban tabana zıt olduğu kendili
ğinden meydana çıkmış olacak. Bunu ifade et-

| inekte, fayda mülâhaza ediyorum. Yalnız, şu 
kadarın^, kendilerine cevaben arz edeyim ki, 

j A. P. iktidarı, C. H. P. iktidarının 15 yılda 
yapabildiklerinin üç mislini 4,5 yılda gerçekleş-

ı tirnıiştir. Bunu biraz sonra rakamlarla Yüksek 
j Heyetinize arz edeceğim. 

Muhterem milletvekilleri; 

! Devletimizin en değerli ve başta gelen or-
j gınlarmdan olan üniversitelerimiz, hür demok-
5 ratik düzen içinde Türk Milletine mutlu ve mü-
i reffeh yarınlar hazırlamakta olan millî gücün 
j fikir yönür:ü teşkil eder 
| Ayrıca, yarının büyük ve müreffeh Türki-
j- yesini idare edecek olan gençlerimizi millî 
! karakter, ahlâk ve fazilet sahibi, bilgili ve 
i maharetli insanlar olarak hazırlama zörıın-
i loğu üniversite görevinin bir ba'jka kutsal yö-
| nünü tenkil etmektedir. Üniversitenin görevini 
j kusursuz bir şekilde ifa edebilmesinde emni

yet ve huzur başta gelen unsurlardandır. Bu 
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faktörlerden ayrı olarak üniversitelerimizin 
gelişmesinin, ilim yapma ve yayma imkânları
nın hür demokrat idarenin bahşettiği özgür
lük içinde mümkün olabileceği aşikârdır. 

Özerklik konusunda Türk üniversitelerinin 
erişmiş olduğu seviyenin, tecrübesi daha fazla 
olan Batı demekrasilerindeki üniversitelerden 
daha ileri.b bulunduğunu iftiharla söyliyebili-
riz. Bugün özerk üniversitelerimizin ders ve 
çalışm?, programlarım diledikleri gibi düzen
lemede kullandıkları metot ve teknikleri ser
best seçme ve geliştirmede, her türlü serbest 
araştırma ve öğretim faaliyetlerinde, öğrenci
lerini yetiştirme ve halka en iyi hizmet husu
sunda sahip bulundukları hak ve yetkilerin ye
tersizliği konusunda, en küçük bir şüphe ve 
tereddüt bulunduğunu iddia etmek mümkün 
değildir. 

Üniversitelerimize tanınan ve Anayasa te
minatı altında bulunan bu derece geniş hak 
ve yetlrilor, imkânları kıt olan, fakat kalkınma
ya muhtaç durumda bulunan memleketimiz için 
gerek araştırma, gerek kaliteli insangücünü 
hazırlama, gerekse kendini geliştirme konusun
da üniversitelerimizin halka daha çok fayda
lı olması, en iyi hizmeti sağlaması prensibine 
dayanıl'. Üniversitelerimize büyük umutlarla 
bağlı olan, ona her şeyini veren, üniversite
lerini göz bebeği gibi korumak azminde olan 
büyük milletimizin umudunun ve verdiklerinin 
karşılığında, tek kuruşunun dahi heder edilme
sine arzı olmadan üniversitenin asgari kanu
ni vecibelerini kâmil bir şekilde yerine getir
mesini, sistemli bir tarzda üniversitenin itiba
rını zedeleme gayreti içinde bulunan densizlere 
asla müsamaha gösterilmemesini istemek, en 
tabiî hakkidir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Özerklik emniyet ve huzurun bulunduğu 

yerde değer ve mâna ifade eder. Son zaman
larda üniversitelerimizde ve yüksek öğrenim 
gençliği arasında vukubulan üzücü olaylar Hü
kümetimizi, Yüksek Meclisimizi ve Türk ka
mu cyunu düşündürücü bir nitelik arz etmeye 
başlamıştır. 

Üniversite için vazgeçilmez bir değer olan 
muhtariy ~-z müessesesinin, gerek üniversitenin 
daha iyi gelişmesine gerek kendisinden bek 
lenen çok önemli kamu hikmetlerini sağlama
sında lüzumlu tel; unsur olmadığı kanaati, üni

versite içinde ve dışında gittikçe yaygın hale 
gelmektedir. 

Ancak, şunu da belirtelim ki, üniversitede 
huzurun sağlanmasında iyi niyet sahioi öğren
cilerden rektörüne kadar bütün üniversite or
ganlarının da, en az Hükümet kadar vazifeli 
vo sorumlu olduğunu, ortada bunların öncelik
le yapması gereken pek çok işler bulunduğu
nu ifade etmekte fayda mülâhaza ediyoruz. 

Üniversitelerden beklediğimiz cesur ve 
azimli kararlar Hükümetin tedbirlerine inzi
mam ettiği takdirde, en kısa bir zamanda yük
çe!: öğrenim kurumlarımızın emniyet ve hu
zur içinde aralıksız olarak görevlerine devam 
edebilecekleri inancını taşıyoruz. Böylece, üni
versitelerimizin selâmeti ve geleceği bakımın
dan, Hükümetin de iştiraki ile üniversiteler ara
sı koordineli bir çalışmanın hem huzur, hem 
gelişme imkânları bakımından lüzum ve zaru
reti daha açık bir şekilde anlaşılmış bulunu
yor. Üniversitelerimiz, içine kapanık tutum
dan süratle kendini kurtarmalı; Hükümet - üni
versite işbirliğini özerkliğe aykırı bulan sa
kat zihniyete itibar göstermemeli, bilâkis ce
saretle bu zihniyetin karşısına çıkmalıdır. 

Samimiyetle ifade edeyim ki, Cumhuriyet 
hükümetleri ve Yüce meclisler üniversiteleri
mizin rahat ve huzur t içinde görevlerini yap
malarına yardımcı olmaktan başka bir niyetin 
sahibi olamazlar. Devletin organlariyle üniver
site arasındaki işbirliği sayesinde yüksek öğ
renim gençliği arasında yuvalanmak istiyen 
solcu, anarşist, tahripkâr zihniyet, şanlı ecda
dına lâyik olamamanın utancını yakın bir 
gelecekte idrak ederek mutlaka hüsrana uğrı-
yacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; bu nokta üzerin
de önemle duruyorum. Memleketimizin ve üni
versitelerimizin yüksek menfaatlerinin söz ko
nusu olduğu her yerde, üniversite özgürlüğü
nü bir hedef olmaktan ziyade, Devlete, hal
ka ve gençliğe en iyi hizmet arzı için, üniver
siteye sağlam ve emniyetli bir çalışma zemini 
teminine matuf bir temel vasıta olarak düşün
memiz gerekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
iktidar ve muhalefet farkı düşünmeksizin 

üniversite ve gençliğin pek çok olan problem
lerine el birliği ile çözüm yolu aramamızın za
manı çoktan gelmiştir. Bu, evvelemirde bütün 
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siyaset adamlarımızın ve bütün siyasi parti
lerimizin üniversite ve gençliği siyasi emel
lerine vasıta olarak kullanma hevesinden ken
dilerini kurtarabildikleri ııisbette mümkün 
olabilir. 

Yüce Meclisiniz yüksek öğrenim ile ilgili 
her kanuna saygı ve itibar göstermiştir. Kun
dan sonra da teveccühünü esirgememeye de
vam edeceği kanaatindeyiz. Daha iyi üniver
site, daha kaliteli gençlik özlemi içinde bulu
nan Â. P. Grupu, bunu temin hususunda üni
versitelerimizin ve Hükümetimizin getireceği 
her türlü tedbir tasarılarını, yürekten destek
lemek kararındadır. Muhalefeti teşkil eden gru
pu olsun veya olmasın bütün değerli millet
vekili arkadaşlarımızın da bizden farklı dü
şünmedikleri inanç m taşıyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Kamu oyunu, Yüksek Heyetinizi ve üniver

site camiasını tedirgin eden düzenbaz olayla
ra rağmen, üniversitelerimiz gerek kendi bün
yeleri içinde, gerekse getirdikleri hizmetler ba
kımından gelişmeye devam etmişlerdir, iktida
rımızın, üniversitelerimize, akademilerimize ve 
gençliğe verdiği önem her yıl daha hızlı bir 
tempo ile artmaktadır. Bu sayede, son be? yıl 
içinde yüksek öğrenim kurumlarımızda takdi
re şayan gelişmeler müşahede olunmakta
dır. 

Şimdi Yüce Heyetinize bâzı rakamlar arz 
edeceğim. 1964, 1965 te yüksek öğrenime de
vam eden öğrenci sayısı 79 000 iken, bu sene 
125 000 olmuştur. Özel yüksek okullar hu ra
kama dâhil değiidü". Böylece yüksek öğrenim 
gören 19, 20 yaş arasındaki cağ nüfusu % 4 
ten % 7 ye yükselmiştir. 

1970 rakamlarına göre çağ nüfusu 2 482 000 
di.'. 1964, 1965 ders yıl.nda yüksek öğrenim, ku
rumlarında 4 686 öğretim üyesi varken, bu sayı 
1970 de 8 100 e yükselmiştir. Artış % 73 tür. 

1964 yılında 7 üniversite ve bunlara bağlı 
46 fakülte ve yüksek okul mevcuttu. 1970 yılın
da üniversite sayısı 8, bunlara bağlı fakülte ve 
yüksek okul sayısı 55 olmuştur. 1964 yılında 
üniversite yüksek okul ve akademiler için dev
let bütçesinden toplam -eğitim bütçesinin % 17 si 
ayrılabilmişti. Bu rakam 1969 da % 36 ya, 1970 
bütçesi ile de % 38 e yükselmiştir. 1964 te yük
sek okul, akademi ve üniversitelerin toplam ya
tırmaları 150 milyon lira iken, 1970 bütçesi ile 

bu rakam 470 milyon lirayı aşmıştır. Artı§, 
% 173 oranındadır. 

Kredi ve Yurtlar Kurumunun yatak kapa
sitesi 1964 yılında 7 150 iken 1970 yılında 
14 000 e yükselmiştir, öğrenci bursları da 250 
liradan 350 liraya çıkarılmış bulunuyor. 

Gelişme ile ilgili diğer hizmetlere gelince : 
Durumu elverişli olan fakültelerde gece öğreti
mi imkânları sağlanmış, yüksek teknik okullar 
müşterek !bir statüye bağlanarak akademi hali
ne getirilmiştir. Keza, Yüksek iktisat ve Tica
ret Okulları da bir kanunla akademi haline ge
tirilmiş bulunuyor. Akademi ve yüksek okullar 
büyük şehirler dışında Anadolunun diğer şe
hirlerine de götürülmeye başlanmıştır. Mesle
kî ve teknik okullarına üniversite ve yüksek 
okullara devam imkânları sağlanmak üzeredir. 
Cumhuriyet Halk Partisinin hundan önceki yıl
larda yüksek meslek okullarım bitiren öğren
cilere üniversitelere ve diğer fakültelere girmek 
imkânını vermiyen dar zihniyetini Sayın Millî 
Eğitim Bakanı /ve Bakanlık Erkânı birkaç gün 
önce kırmış, yüksek meslekî okul mezunlarına 
bütün üniversite kapılarını açmış bulunuyor. 

Kadrosuzluktan terfi edemiyen hiçbir öğ
retim üyesi veya yardımcısı kalmamıştır. Mah
rumiyet bölgelerinde (bulunan üniversite veya 
fakültelere öğretim üyelerinin rahat ve huzur 
içinde gidebilmeleri için gerekli tedbîrler alın
mıştır. öğretim üyeliği ve asistanlığın daha ca
zip hale igetirilmesi maksadiyle Üniversite Taz
minat kanunları çıkarılmış bulunmaktadır. 
Gençlik sorunlarına daha yakından ilgi gös
terilmesi ve gençlerimizin daha iyi şartlar altın
da yetiştirilmesini temin maksadiyle ayrı bir 
Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmuş olup, hiz
mete başlamış bulunuyor. Bunlar üniversite
lerimize ve gençlere hizmet bakımından Ada
let Partisi iktidarının cidden övünebileceği eser
lerin sadece önemlilerinden bâzılarıdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Şimdi de birkaç rakamla üniversite ve aka

demilerin 1970 devlete bütçesi içindeki durum
larına göz atalım : 

Malûmunuz olduğu veçhile 1970 konsolide 
devlet bütçesi 29 893 milyon liradır. Ankara, 
Hacettepe, İstanbul, istanbul -Teknik, Ege üni 
versiteleri, İktisadi ve Ticari İlimler Akademi
lerine bu seneki (bütçeden cari harcamalar için 
492 429 bin, yatırım harcamaları için 321 460 
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ibin, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 
75 554 ibin olmak üzere cem'an 889 437 bin lira, 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinde yer alan Or
ta - Doğu Teknik, Karadeniz Teknik ve Ata
türk üniversiteleri için de cem'an 147 675 bin 
lira ödenek ayrılmıştır. Bu suretle 8 üniversite 
ile İktisadi ve Ticari İlimler Akademilerine 1970 
konsolide devlet bütçesinden ayrılan ödenek 
toplamı 1 037 milyon lirayı aşmış bulunmak
tadır. Bu rakam konsolide devlet bütçesinin 
% 3,4 ne tekabül etmektedir. Batı üniversite
lerinde bu oran % 4 ilâ 5 arasında değişmekte
dir. üniversitelere ayrılan ödeneğin tüm Millî 
Eğitim Bütçesinin % 8 i oranında olduğuna yu
karda işaret etmiştim. 

Sayın milletvekilleri, 
İktisadi gelişme ve kalkınma ihtiyacı içinde 

adeta çırpınmakta olan aziz milletimiz büyük 
bir fedakârlıkla bu kadar ödeneği üniversite
lerine seve seve vermekte ve kendisine daha çok 
hizmet; etmesi için .ona binbir ümitle bağlanmak
tadır. Adalet Partisi Grupu olarak üniversite
lerimizin. bu ödenekleri, vatansever duygularla, 
hattâ kuruşunu dâhi zayi etmeksizin ve ettir
meksizin en faydalı hizmetler için yerine sarf 
edeceğinden asla şüphemiz yoktur. Bu düşünce
mi büyük bir vicdan huzuru içinde ifade etti
ğimi belirtmek isterim. 

Sözlerimi bitirmeden önce grupumuzun bâzı 
dileklerini arz etmek istiyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının yüksek öğre
nim gençliğinin sağlık ve sosyal ihtiyaçları üze
rine süratle eğilmesini temenni etmekteyiz. 

Devlet Plânlamanın rakamlarına göre mü
hendis, fen memuru, teknisyen, fizik - kitmya 
gibi diğer fen meslekleriyle ilgili olarak şu an
daki teknik insangücü açığı 25 bin civarında
dır. 'Üniversitelerimiz âcil tedbir almazsa 
bu açık 1982 de 200 bini akacaktır. Bu rakam
lar muvacehesinde üniversitelerimizin daha çok 
fen adamı yetiştirmesi hususunda ciddî tedbir
ler almasına lüzum vardır. Tüm üniversiteleri
miz mevcut kapasitelerini artırma imkânını ara
malıdır. Daha verimli bir çalışma istemi içine 
girebilmek ve üniversitelerimizdeki huzurauslu-
ğa kesin bir şekilde son vermek üzere, üniversi
telerimiz ile Hükümet ve diğer Devlet organları 
arasımda daha sıkı bir işbirliği ve koordinasyon 
için üniversitelerimiz gerekli teşebbüslerde bu
lunmalıdırlar, 

Üniversite reformunu gerçekleştirmeye çalı
şan Batı demokrasilerde üniversitedeki eğitim ve 
eğretimin fonksiyonel hale getirilmesi hususun
da büyük çabala:- sarf edilmektedir. Üniversite
lerimizin de bu yolda ciddî teşebbüs ve gayret
lerine ihtiyaç vardır. Yeni açılan üniversite 
ve fakültelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşıla
mak üzere ciddî tedbirler alınmalıdır. Üniversi
tenin kendi bünyesi iyinde sıkı bir denetleme ve 
kontrol sistemi kurması zarureti ortaya çıkmış 
bulunuyor. Lise ve dengi okul mezunlarının ka
biliyetlerine göre fakülte ve yüksek okullara 
yerleştirilmesi için alman tedbirleri yeterli gör
müyorum. 

Yüksek öğrenim gençliğinin şahsi ve ortak 
problemleri üzerinde üniversitelerin daha çok 
alâka göstermeleri gerekmektedir. Teksir ve ki
tap iğlerinin üniversitelerin bünyesi içinde bir 
döner sermaye sistemine bağlanmasına mutlaka 
ihtiyaç vardır. 

"üniversitelerde disiplin işleri ciddî olarak ele 
alınmalı, okumak ve imtihanlara girmek istiyen-
lerin bu haklan, her ne pahasına olursa olsun, 
korunmalı üniversitelerdeki hizmetin devamı 
sağlanmalıdır, 

I\\külte ve yüksek okulların yurt sathına ya
yılması için üniversitelerimiz her türlü fedakâr
lıklarını esirgememelidirler, öğretim üyelerinin 
büyük şehirler dışındaki fakülte ve yüksek 
okullarda belli sünelerle hizmet görmeleri bir 
osasa bağlanmalıdır. 

Üniversite reformunun esasları üzerinde, üni
versitelerimizin ortak bir görüşe varamamış ol
maları bu önemli işin gecikmesine ve sürünceme
de kalmasına yol açmaktadır. Millî Eğtiın Ba
kanlığı gerekli koordinatörlüğü yapmalı memle
ket şart ve gerçeklerine en uygun şekilde reform 
tasarısı Meclise sevk edilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Gençlik arasında zaman zaman vukubulan 

iıslieü obyları vesile i'r.ihaz ederek, bâzı öğretim 
üyelerinin maksatlı bildiriler yayınladıklarını, 
bunların yapıcı bir özellik taşımak şöyle dur
sun, bilâkis üniversitenin taşıdığı yüksek sorum
luluk düşüncesiyle bağdaşmadığım, gençliği da
ha çek bölücü ve bizzat üniversitenin ve memle
ketin yüksek menfaatlerine ayları bir nitelik 
taşıdığım, hattâ üniversitenin itibarını sarstığı
nı, Yüksek Üniversite organları ile kamu oyunun 
takdirlerine arz etmek isterim. 
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Muhterem milletvekili, zamanın müsaadesi 
nisbetindo Adalet Partisi Grapunun üm,errite 
ile ilgili görüşlerini dilek ve temennilerini arz 
etmiş bulımnu yorum. 

Bütçenin memleketimize, üniversite camiası
na hayırlı, uğurlu olmasmı diler, grupum aılma 
Yüksek Heyetinizi saygı ile ilâmlarını. M. P. 
sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın îhsan KaJbadayı, buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABA
DAYI (Konya) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım; 

Türkiye'de nüfus süratle artmakladır, 
her sene 700 - 800 bin arasında çoğalmaktayız. 
Bu çoğalma ile orantılı olarak da gençlikte 
üniversiteye devam etmek arzusu gelişmektedir. 
Ama, buna karşılık hemen hemen üniversite 
miktarı yerinde saymakta, açılmış olan orta
okul ve liseler de kemiyet ve keyfiyet bakanın
dan kifayetsiz bulunmaktadır. Yeni ortaokul 
ve lise açışta maalesef iktidarlar plânlamaya 
riayet etmemektedir. 1969 yılında 80 ortaokul 
ve lise açılması plânlanmış olduğu halde, bu 
aded 300 ü geçmiştir. Bu kadar fazla 11,3e ve 
ortaokul açmak, bu okulların pekeoğımu 
«müdür ve mühür» olarak bırakmış, kadro ba
kımından kifayetsiz kalmıştır. Eğitim görülen 
binalar da çok kere kifayetsiz yerlerdir. Bu 
arada bir misal olarak Kulu'nun Dörtoğlu kö
yünde bir kahvede ortaokulun eğitim yaptığı
nı üzüntü ile söylemeye mecburum. Okul, 
kışla ve mahkemelerin mehabeti olmadıkça ruh
larda arzu edilen işlendi yaratılamaz. Bu ka
bil derme çatma binalardan vazgeçip biran ev
vel okulların mehabetine uygun binalar kur
maya mecburuz. 

Yüksek okul ve üniversitelerde maalesef ih
tiyaca göre ihtisas dalları planlanmamıştır. Kimi 
dallarda lüzumundan fazla aydın yetişiyor, 
kimi dallarda kifayetsiz bir havaya terkedil
miş durumdadır. 

Teknik bölümlerde biran evvel artışa, ede
biyat bölümlerinde de ihtiyaçtan fazla olan 
akışa çare bulmaya medburuz. Bunu Plânlama 
ve üniversiteler yapacaktır. Fakat maalesef bu
güne kadar bu konunun ciddiyetle ele alın
mamış olduğunu, Güven Partisi Grupu olarak, 
üzüntü ile söylemeye mecburuz. 

Gençlerimizin pek çoğu üniversiteye gire
meyince maalesef naçar kalarak özel yüksek 
okullara gidiyorlar. Bu giden çocukların, 
zannetmeyin pek çoğu zengin aile çocukları
dır. Bize gelen haberlerden anlamaktayız ki, bun
ların pek çoğu orta ta/baka, hattâ fakir tabaka ço
cuklardır. Özel yüksek okullara devamın, gerek 
o çocuğun ailesinde ve gerekse şahsında aşın
dan, eşinden, işinden tasarruf ederek,, müm
kün olduğu aşikârdır. Bunların üzerinde Hü
kümetin ve dinamik Bakanımın hassasiyetle 
durmasını, Güv&n Partisi Grupu olarak, iste-
mekte^z. 

Özel okullar, maalesef kısa tarihçelerine 
ra|;men üniversitelere yardımcı kuruluşlar ol
maktan çıkmışlardır. Özel yüksek okullar sa
hiplerine kasa zımanda büyük kazançlar sağ-
lıyın özel darphaneler olarak işlediği bir ger
çektir. Bu okulların pek çoğu okul olma nite
liğinden yoksun binalarda eğitim yapmakta
dır, kadrolarının pe'k çoğu da kariyeri olan 
kimseler değildir. Bu, bir vakıadır ve misal 
olarak ismini açıklamadan söylemeye mecbu
rim ki, bir yüksek okulda serbest elektrik
çilik yapan, bir mühendis ile serbest eczacılık 
ya,pan bir eczacı öğretmenlik yapmaktadır. 
Bunu Güven Partisi olarak hoş karşılamıyo
ruz. 

Özel okulların bu kontrolsüzlüğü böyle 
giderse haber veriyorum size, özel okullar bir 
eğitim mütaahhitliği şeklinde isliyecek ve mem
lekette her dalda iki üç sene sonra diploma 
enflâsyonu doğuracaktır ve bu husus bir ger
çektir. 

Sayın dinamik Bakamımdan özel okullara biır 
çare oüarak, Işık kolejinin yapı/idığı gibi, bir 
•vakıf haline getirilmesi hakikaten maşeri vic
danda işîiyen pekçok yaraları dindireceğine 
gençlik ve memleket için hayırlı olacağına, Gü
ven Partisi Grupu olarak, inanmaktayız. 

Bu yolda ıslah şarttır, diyoruz. İnşaallah 
bu ıslahı da, tekrar ediyorum, daima hâdiseler
den yıOmıyan, müspet, soğukkanlı ve her tür
lü tesirden uzak yapıcı görüşlerle Sayın Hoca
mın yapacağına parti olarak güven beslemekte
yim. 

Üniversite demek, sadece kuru malzeme ve 
bina demek değildir. Nasıl ki, harbin değişmi-
yen silâhı insan ise, öğretim ve eğitimin de de-
ğı^miyen yapısı, anavarlığı eğitim kadrosu, ho-
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çalardır. Üniversiteler birden yetişemsz, kuru
lamaz. Nasıl ki, bir meyva ağacı yıllara orantılı 
claraJk yetişir ve gelişirse üniversiteler de şim
di anlattığım kadrosu ile yıllara oranla gelişir
ler. 

Hal böyle iken, Türkiyede kurulmuş ve ku
rulacak olan üniversiteler Türkiye'de gençliğin 
ihtiyacına cevap verecek durumda olmadığı gibi, 
geleceğe cevap verecek bir plâna da bağlanma-
r/iiştır. Bu hususta bir plân olmadığını da duy
duğumuz için Güven Partisi olarak üzüntü duy
maktayız. Açılacak üniversitelerin de hatıra 
göre değil, plâna göre yapılmasını Güven Par
tisi olarak beklemekteyiz. 

Dünyadaki üniversitelere şöyle bir göz ata
cak olursak, hakikaten halimizin pek de hoş ol
madığını göreceğiz. Londra Üniversitesi 40 000 
kişilik, Moskova üniversitesi 40 000, Berlin Üni
versitesi 35 000 kişiliktir. Avrupanın diğer mem
leketlerinde ve Amerikada üniversitelerin mev
cudu hiç bir zaman on, onbsş bini geçmemiştir 
\e gaçmem'ektedir. 

Hal böyle ilçen, istanbul Üniversitesinde 
40 003 in ürerinde öğrenci vardır. Yalnız Hukuk 
Fakültesinde 12 000 talebe vardır. Ankara üni-
»'•erciıtasinde de son açılan üniversitelerle bera
ber - ki, üç üniversite olmuştur - 40 OOO'i mü-
'-caviz bulunmaktadır. 

İleri memleketlerin hepsinde ana ve büyük 
üniversitelerin siyanetinde ve patronajında, 
ona yaJkm çevrede çırak üniversiteler kurulur ve 
zavallı bu çırak üniversiteler gelişirler, kendini 
kuran üniversite gibi, büyük bünyeye kavuşur
lar. Türkiyede bunu görmediğimiz için üzgü
nüz. Her zaman, her yerde söylerim, üniversi
teler tıpkı arı kovanı gibidirler. Her arı kovanı 
iıer sene bir kaç oğul verir. Oğul ve eski arı bir 
kovanda geçinmez, birbirini kırar ve nasıl yeni 
bir kovana nakli gerekli ise, üniversiteler de 
her sene doçent, profesörleriyle yeni kadrolar, 
yeni kıymetler yetiştirdiğine göre, aynı yerde 
aynı kürsüde barındıramazsınız. Bunu barındır
manın yeri, patronajında kurulmuş olan çırak 
üniversiteye nakletmede bulunur. Bu yapılırsa 
üniversitede huzur doğar. Bugünkü üniversite
lerdeki bunalımın nedeninin ta kendisinden olan 
birisi budur. 

VöMiyle 147 1er hâdisesi, hâlâ üniversitelerde 
ı-'evciat bunalımın bir çıkış yolu idi. 1 
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Hocalık tann meslekidir. Ona mutlak say
gımız var. Eğer şimdi söylemiş olduğumuz çı-
•ıak üniversite müessesesi kurulmuş olsaydı, ho
calığı ve üniversite profesörlüğünü zedeleyici 
bir çok üzücü ve kötü hâdiselere şahidolmazdık. 

On yılık parlömanter olarak ve sonunda 
da Güven Partisi olarak Türkiye'de Edirne'de, 
•Konya ida, Adana'da, Diyarbakır'da yeni üni-
veıvitebr kurulması için hamleler yaptık, gay
retler gösterdik, fakat devren gelmiş geçmiş ik
tidarlara bunu kabul ettirip Yüce Meclisten 
çıkartana imkânı olmadı, hepsi kadük oldu. 

Büyük makam işgal eden politikacılar ya 
töz vermemeli, ya da vermişse mutlaka yapma
lıdır. Bu arada Konyak olarak söylemeye mec
burum. Sayın muhterem ve sevdiğim hemşerim 
Süleyman Demirci, 1965 ve 1969 yıllarında 
Konya'da, iki kere, üniversite açılacağına dair 
ısöz verdiği halde maalesef açmamıştır. Bu borç 
eonedini Konyalı tahsil edecektir ve bunun öden
mesini de biran evvel beklemekteyiz ve Sayın 
Bakandan da ümitvarız. 

Anayasa, «Dengeli Kalkınma» derken sade
ce tsknik ve sanata ait bir yatırımı değil, den
geli yatırımı, eğitim ve öğertime ait bir dengeli 
kalkınmayı da emreder. Esasen kalkınmaların 
en mühimmi öğretim ve öğretime taalluk eden 
(kısımlardır. Ne acı ve hüzün verici bir tablodur 
ki, Türkiyede Ankara'da üç üniversite, istan
bul'da iki üniversite, bunların yanı sıra birçok 
fakülteler, pek çok yüksek okullar açılmış, de
min çizmeye çalıştığım tablo ölçülerine uygun 
olarak memleket sathına yayılmamıştır. 

Artık bundan böyle geçmişi bırakıyoruz, 
güleceği) selâmetle gitmek için tekmil hükümet
lerden ve üniversite kurullarından, gelişi
güzel, istedikleri yerde fakülte açmaktan vaz-
gcçmıs'̂ e.'.-üni rica edeceğiz. İstanbul sevdası, 
Ankara, izmir aşkından vazgeçip Anadolu'ya 
üniversiteleri yayıcı tedbirlerle girmeyi, biz Gü
ven Partisi olarak, mutlak arzulamaktayız. 

Son olarak Buraa'da açılan, Rayseri'de ve 
Diyarbakır'da 'açılmış bulunan tıp fakültelerini 
buna bir adım olarak kabul ediyor, bu yolda 
emeklpri geçenleri de teukdir vıe şükranla anıyo
ruz. Elâzığ Veteriner Fakültesinin de, İnşal
lah memlekete hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni ediyorum. 
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Böylece, üniversite açmıaktıa imtiyazlı şehir 
aşkından vazgeçip, üniversitelerin bölllıi başlı 
bir plân dâhilinde dağıtılmasının mutlak lüzu
muna inanmaktayız. 

Esasen Türkiye'de ve yüksek tahsili gençiii-
ğinde buma-îmıîıann sebebi, temıel yapısı, üniver
sitelerin heMi başlı üç şehirde toplanmış olması, 
iskânda sıkıntıya düşmüş 'olmıaısı ve bu üç bü
yük şehir fonksiyonundaki bâzı etkilerin de bu 
bunalımlara gitmekte sebebolduğunu söylemeye 
mecburuz. 

Mii'lLi2ıil'eruı hakiki hıazinıeıleri, maddi varlık
lardan fazla zekâ ve akıl ha^ineleridıir. Bu ha
zinelerini işleten milletler ısslâmete giderler. îş-
letemiyenıîıer elbetteki çılanazda, felâkette tirıalır-
lar. Aılllahüfeıa.lâ, flikıl ve zekâ hazinesini imti
yazlılara, paşaya, btakaııa, zengine başka, çocu
ğuma başka, bir sanatkârın, çiftçinin, biir dağ 
köylüsünün çocuğunla başka türlü vermıemiştir. 
Eğer eğitimde fırsat eşitliği sağlanmış olsaydı, 
rioe dağ köylarinde bir |küçük eısnaf veya sa
natkârın çocuğu da kim bilir nice şöhret yap
mış, isim yapmış, maliyeci, teknolojüst, kuman
dan yetişecekti. Ne olur bu sosyal1 devlet anla
yışında, eğitim yatırımında fırsat eşitliğine im
kân verelim. 

Güven Partisi olaralk müşahade 'ettiğimiz, bu
gün 'iç;n en mühim dertlerimizden birisi de üni-
veroitıslerdeki sağcı - solcu bölünmesidir. Bu 
husus Haki kamaaUer'imiain bir kere daha tekra
rım lüzumlu görmekteyiz. 

Aşırı sağcı teşekküller, maalesef, memleke
ti Ikendi anlayışında, acırlar galisine, ahiret öl
çülerine göre eğitim yaptırarak milleti kendine 
has fanatizmin ölçüleninde boğmak istemekte
dir. Veya bir kısmı da, Bitlerin, Muısolini'nin 
yanma giden bir dikta anlayışla gençliği bu yol
da eğitip kışkırtmaktadır. Güven Partisi ola
rak bundan üzüntü duyduğumuzu belirtirken, 
aşırı solda olanların da kendine bas Marksist, 
materyalist fikirlerle çok cüretli, bilinçli teşki
lât olarak enternasyonalci fikirleri, kendilerin
ce hazırlamış oldukları manifestoya uygun "bir
takım müesseseleri, yüksek tahsil gençliğinin 
kafasına çizmekte olduğu bir vakıadır, bir ger
çektir. 

Kanaatimiz odur ki, ısıağ kadar aşırı sol da, 
aynı derecede mutaassıptır, cüretlidir, «Ben 
yaparım olur, sen yaparsın olmaz» diye her şe
ye tevessül etmektedir. Aşırı sol da l>ir nevi ir-
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tlcadır. insanları 19 ncu Asrın doğma kalıpla
rında boğacaksın, o ölçülerde eğiteoelksin, in
sanoğlunu haysiyetten, hürriyetten yok edeoek-
3 İn, kurulu bir makina parçası gibi üretim ana
cı telâkki edeceksin, miîletleıi ksndSiîis has ta
rihî yapışımdan Bileceksin. Millî anlayış, örf ve 
âdetlerini bir güve gibi d.ob vacaksn Biz Güven 
Partici olarak bu tip anlayışların kararandayız, 
daimr, da karşısında kalacağız. 

Milletvekilleri tarih boyunca yaşatan millî 
örf ve âdetleri, elbette eğitimlerinin de millî 
köke ve tarihlerine bağlı kalarak çalışmasıdır. 

öönçiikte «düsen değiotirıno» hastahğı başladı. 
Al]ah, inşaaîlah tedavi eder, île düzen değişik
liği? Türkiye'nin düzeni belli; Anayasa düzeni, 
demorkasi düzeni. Eksik, hata elbette bunun ıs.-
laîr;na taraftarım, reformlara taraftarız, Ama, 
ama milliyetçi temele, Atatürkçü köke bağlı ola
rak taraftarıyız. Atatürk doğma değildi, kökü 
dış arda değildi, enternasyonalci değildi. Ata
türk, medeni Türk milletçisi idi. Milletini dai
ma ileriye, selâmete götürmek isterdi. Biz do, 
yedi göbeğe inen, kafa taslarca ölçen bir nıil'ii-
yö£?ilik anlayışım reddediyoruz. Bn topraklar
da yaşıyan, «Türküm» diyen, tasada, kıvançta bu 
memleketin selâmetine ."jönül veren herkesi Türk 
kabul ediyor, bu anlayışta reforma, ıslahata ta
raftar olduğumuzu, ötesini reddettiğimizi söy
lemeye mecburuz. 

Üniversiteler ne haldedir? hicap duyuyoruz, 
üzüntü duymaktayız Güven Partisi olarak. Üni
versitelere Jnzü bayrağı çekeceksin, telsizi so-
kacaksm, Mao'nun, Komünist Partisinin tüzüğü
nü sokacaksın, taş, sopa yığacaksın, raolotof 
kokteyli yığacaksın, bir asker olarak görmedi
ğim dürbünlü silâhı koyacaksın, kanunlara, poli
se karşı geleceksin, silâhlı mukab-ele yapacaksın, 
hocayı döveceksin, rektörü, dekanı hapsedecek
sin - ki, bu hâdise vâkıdır. - imtihan kurulunu 
tabanca ile tehdit edeceksin; bunun adına da 
üniversite muhtariyeti diyeceksin. Hayır arka
daşlar, Güven Partisi olarak biz, böyle bir üni
versite muhtariyetini kabul etmiyoruz. {Â. P. 
ve Gr. P. s?.ralarmdan, alkışlar.) Bu, bir anarşi
dir. Hocasına saldıran, hocasına saygı duyma
yan, eğitim ve öğretim yapmış olduğu müessese
yi, lâboratuvarı tahribeden anlayışı, azınlıkta 
da olsa, çok az bir azınlık da olsa, Türk milli
yetçisi olarak hoş karşılamıyoruz, ıslahını temen
ni ediyorum. 
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Bunlarla kimseyi kasdetmiyoruz, kimseye 
kasdımıg, taanımız yok. Memleket bizim, va
tan bizim. Selâmetinde müşterek, huzur payın
da kardieşiz, ortağız. Felâketinde de bilesiniz ki, 
aynı şekilde hissedarız. 

Konuşmalarım bunların tashih edilmesini 
parti oljsırak işstemekten ve bunların selâmetini 
ve müspet halini arzu etmek duygusundan doğ-
maktadi*. 

Son olarak vukubulan Yüksek Basın Oku
luna girişte savcı, altı saat geç çağırılmıştır. Bi
rinci Şube Müdürü doğulmuş, beyin kanaması 
içinde, ölümle başbaşadır. Bunları üzüntü ile 
karşılıyoruz, üniversite muhtariyetine biz, Gü
ven Partisi olarak taraftarız muhterem arkadaş
larım. Ama, bilesiniz ki, istiklâl, lâyık olan mil
letlerin; hürriyet, sahibolmasını bilen kişilerin 
hakkı olduğu gibi, üniversite muhtariyeti de, 
ona sahip çıkan kadronun hakkıdır. 

Üniversitelerde ilmî muhtariyet var, idari 
muhtariyet vatr, malî muhtariyet var. Malî 
özerklik hariç, diğerleri verilmiş. Ama bu
güne kadar da çok iyi kullanıldığı kanı
sında değilim. üniversite muhtariyeti de
mek, kjanunlardan, memleketin mesuliyetinden 
kopmak» kendi basma âlem olmak demek değil, 
Monacö Prensliği, Sa,n Romeo Prensliği, Andora 
Prensliği değildir. Bu Devletin bünyesidir, bu 
Devleti» kanunlarına bağlı kalacaktır. Polis gi
recektir, ancak hâdise olmuş, silâh atılmışsa gi
recektir, Savcılık karariyle girecektir, üniversi
te tabu değildir, Devlet giremez, polis giremez. 
Yok, biz bu anlayışta değiliz! (A. P. sıraların
dan, alkışlar.) Girecek, bu anlayışla girecek, 
ama, kanunlara dayalı olarak girecektir. 

Hocalardan biz kanunun mehabetini koru
masını istiyoruz. Son olaylarda, basında okudu
ğum, istanbul Üniversitesinde Rektörlük maka
mına yapılan saldırıda Sayın Terzioğlu'nun gös
termiş (olduğu cesareti, yüreği, takdirle anıyo
rum. Kumandanlık ne ise hocalık da odur. Hoca
nın ilini yönü kadar yürek yönü de olacaktır. 
Yüreği; olacak ki, bu hâdiseleri önliyecektir. 
Hocalarda bunları önlemekte, millî mefahirimi
ze bağlı yürek de isteyip arzulamaktayız, üni
versiteler hakkındaki duygularımızın yankıları 
bu kaynaklardan gelmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, vaktiniz dol
muştur: efendim. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim, az kaldı. 

Evet, boykotlar işgallere, işgaller tahriplere 
varıyor. Varıyor ama cemiyette, memlekette hu
zur kalmıyor. Toplasanız iki ay ders yapılmıyor. 
Anne üzgün, baba üzün, ciddî talebe üzgün. Ge
lin bu üzüntülere son verelim, ilmin vatanı, mil
liyeti, sağı - solu yoktur, ilim adamı, korkmaz. 
ilimde daima yenilik, reform vardır. Ama, bu
nu yapmak için ciddiyet, cüret, cesaret de şart
tır. Bunun yapılmasını arzu edip istemedeyiz. 

Sağ - sol anlayışta partiler, siyasiler, yazar
lar, hocalar olarak nefsimize hâkim, vicda
nımıza esir olalım. Bu yollardan vazgeçelim. 
Kışlaya, mektebe, okula politikayı sokmıya-
lım, kötü cereyanları sokmıyalım. Tarih bu
nun kötü ibretleriyle doludur. Gençlik barut 
fıçısıdır, kapsüldür, fazla oynamaya gelmez, 
Bilsinler ki, fazla oynıyanlar bu yolda bir 
gün enkazın altında kalacaklardır. Kesilmekte 
olan ağacın, yıkılmakta olan bir evin altın
da kim oynarsa, çok kere altında o kalır. 
Bunlarla kim oynuyorsa, haber veriyoruz, 
mutlaka altında kalacaklardır. Memlekete bu 
düzen değişikliği ile iyilik gelmiyecektdr. 
Çok şeyler olacak, ama neler olacağını ben de
ğil, Güven Partisi olarak bizler değil, Allah 
bilir, tarih yazacaktır. Ama, açıkça söyleye
lim, bunları okuyan bizler olmıyacağız, gele
cek nesiller okuyacaktır. 

Tahsil, biraz da feragat ister. Yetişme tar
zında ben bu feragati yaşamış insanım. Köyden 
gelmiştim, medrese odasında ninemin gönder
diği yufka ekmeğin kurusunu ıslatıp yedim, 
bulgur pilavı pişirip yedim, idare ile okudum. 
Bu gençlik biraz da feragati bilsin. Bu fera
gati; sayın hocalar, millî selâmet ve gelece
ğimiz için aşılamaya mecbursunuz. Armut piş, 
ağzıma düş, olmaz! Cennet gibi talebelik dün
yanın hiçbir yerinde olmadı, olmıyacaktır da. 
Bu fakir milletin köyü, tezek, çıra, çarık kul
lanıyor ve 3 milyar lira para veriyor üniversi
telere, daha ne versin, imkânları derecesinde 
versin, verilsin istiyoruz. 

Güven Partisi olarak talebe burslarının 
yetmediğini, kitabının pahalı olduğunu, site
lerinin kâfi gelmediğini biliyoruz, artırılsın 
diyoruz, gayret ediyoruz ve edeceğiz. Ama, bu 
verilmiş olanı da az g'Örerek anarşi havasını 
sureti katiyede hoş görmüyoruz. Bu memleket 
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yoktan var olmuştur, yüzbinlerce yüce şehidin 
aziz kanları üzerine kurulmuştur. Bu aziz va
tanın üzerinde aziz toprakların kaderiyle oy
namaya hiç kimsenin, hiçbirimizin hakkı 
yoktur. Siyasiler, parlömanterler, hocalar, ya
zarlar, gelin memleket kaderinde asgari müş
tereklerde birleşelim. 

Dediğimi tekrar ediyorum. Nefsimize hâkim 
vicdanımıza esir olalım, her türlü kayıtlardan 
kurtaralım, bunu yapalım. 

Sözlerimin sonuna geldim, 
Herkes kendi eserini sever, kuzgun kendi 

yavrusunu sever. Baba, ne kadar kötü olursa 
olsun evlâdını sever. Ressam, en kötü dahi 
olsa tablosunu sever. Öyle ise kişi, yaptığını 
sevmek, korumak zorundadır. Socrates bile 
idamdan kaçmadı. «Benim kanunlarım, o asa
caktır» dedi. Yüce Meclis olarak kanun yapı
yoruz. Yaptığımızı biz korumaya mecburuz, 
kanunların hakkını biz vermeye mecburuz. Bu 
yolda Yüce Meclis olarak gelişmeye, aksi fikir
lere düşmiyelim, burada anlaşalım, beyler. 

Milletleri yaşatan da, selâmete ve felâ
kete götüren de eğitim ve öğretim kadrosu
dur. 

iSaym hocalarım, milletin yarınlara selâ
metle gitmesinde büyük hisseniz olacaktır. Ta
rih, sizi şerefle yazacaktır. Yok, aksi olursa, 
'bunun vebali, günahı size olacaktır. Ne olur 
'bir nebze bunun alarmında seferber olalım. 

Güven Partisi olarak istediğimiz, samimî 
olarak gönlümüzün aşkı inançlarımızın ta 
kendisidir. 

Bizi dinlediniz, Yüce Meclise, muhterem ho
calarıma, başta bakanlık erkânı olmak üzere, 
saygılar sunar, başarılar dilerim. 

Saygılarımla. (Güven ve Adalet partilileri 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miştir, altı arkadaş da görüştü. 

Sayın Bakan, konuşacak mısınız, efendim?. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Eskişehir) — Evet efendim, konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Millî Eğitim 

Bakanı. (Alkışlar) 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, çok muhterem ar
kadaşlarım ; 

Millî eğitim bütçesi; ister komisyonlarda 
görüşülsün, isterse Genel kurullarda görüşül

sün, devamlı olarak senatör ve milletvekilleri
nin iigisıiıe mazhar oimaKtadır. 

Üugun yuie muhtelif gruplara mensup ar
ka aaşiarıniiz değerli fikirler ortaya koydular 
ve bütçemizi eleştirdiler. Bu bakımdan gerek 
paltomuza ve güreıüje Bakanlıgıınıza kargı gös
termiş oldukları, bu yakın ilgiden ötürü ev
vela teşekkürlerimi arz etmeyi vazife bilirim. 

Diğer taraftan, muhterem arkadaşlarımızın 
bir çoğu değindiler, iiyııı nokta üzerinde ioen 
de bir neoze durmak istiyorum. 

Milli iigıtim sorunlarını, meselelerini gün
lük politik çekişmelerin üstüne çıkaraDİİdıği-
iiüü gün, hem nııiii eğitimimizin tümüne, hem 
da mensuplarına büyük faydalar temin ede
cek vo gereK meslekdaşlarımızı ve gerekse mes
lekimizi yüceltecektir. 

Biz, bugüne kadarki tatbikatımızın icabı 
olarak bu hususa bilhassa önem verdik ve bu 
iruaus üzerinde titizlik gösterdik. Sayın arka
daşlarımızdan da bunun kargılığım görüyoruz. 

Bir meseleyi, yanlış anlayışa imkân ver
memesi için, açıklığa kavuşturmak isterim. Sa
yın arkadaşım Uğrasızoğlu, üniversite rektör
lerimizin burada bulunmayışlarından yakın
dılar. Gerçek şöyledir, sayın arkadaşlarım: 

Üniversitelerimizle gayet iyi bir diyalog kur
duk, münasebetlerimiz gayet iyidir. Anlayış içe
risinde çalışıyoruz, işbirliği yapıyoruz. Onlar,, 
bize fazla güvendikleri, itimat ettikleri için 
«gelememelerinden dolayı bir mahzur var mı?» 
diye bana haber verdiler. Ben, onları temsil 
edebileceğimi ve bu sefer onlara gelebilecek 
her türlü tenkidleri karşılıyabileceğimi ifade 
ettim. Bu yönden bâzı arkadaşlarımız bugün 
iştirak etmediler. Bir kusur varsa, kusur be
nimdir. 

Bir çok sayın arkadaşım, millî eğitim mese
lelerinin çeşitli yönlerine değindiler, temas 
ettiler. Hepsine ayrı ayrı cevap arz etmek yeri
ne, yine müşterek tarafları toplamak suretiyle 
ortak cevap arz etmeye gayret edeceğim. 

Meselenin ağırlık noktasını yine üniversite
lerimiz ve yüksek öğrenim kurumlarımız teş
kil etti. üniversite sorunları üzerinde, gençlik 
sorunları üzerinde duruldu. Bunların İslah edil
mesi konusu islendi, burada. 

Üniversite ve yüksek öğrenim meselesi, cid
den memleketimizin bugün önem kazanan bir 
meseledir, üzerinde hassasiyetle ve ciddî bir şe-
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kilde durmaktayız ve bu konuda üniverniteler-
le yakın bir işbirliği içerisinde olmaktayız. 

Üniversite ve yüksek okullar soranlarını el
bette iki büyük parçaya ayırmak lazımdır. Tür
kiye'de yüksek öğretim iki bölümde mütalâa edi
lebilir. 

Birincisi, üniversiter öğretim yapan ku
ruluşlar, bu kuruluşlarımızın - üniversitelerimiz 
başta olmak üzere - ayrı kanunları var, özerk
likleri var. Bu kuruluşlar içerisinde üniversi
teler, iktisadi ve ticari ilimler akademileri ve 
son kurulan Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
akademileri, bunun dışında adedleri çok olan 
binlerce genci içinde barındıran, eğiten yüksek 
okullarımız var. Bunlar da ikinci katagoriyi 
teşkil ederler. 

Öncelikle Anayasanın çizdiği sınırlar içeri
sinde kalarak ve yetkimizi kullanarak yüksek 
öğretim kurumlanın günün şartlarına uydur
manın gayreti içinde bu müesseseleri geliştire
cek, bu müesseselere imkânlar sağlıyacak çalış
malar yaptık. 

Tüm Devlet yüksek okullarını kapsıyan 
müesseseleri geliştirecek, reform niteliğindeki 
kanun tasarısını Millî Eğitim Bakanlığı ola
rak hazırladık. Bakanlıkların mütalâsma sun
duk. Bunlar istihsal edildi. O istikâmetteki de
ğişiklikler yapıldıktan sonra Başbakanlığa ge
çen hafta intikal ettirilmiş oldu. Öyle ümidedi-
yorum ki, önümüzdeki günlerde Yüce Meclisle
re kanun tasarısı sevkedilmis olacaktır. 

Bu kanun tasarısiyle bu müesseselerde çalı
şan öğretim üyelerinin statüleri tâyin ediliyor. 
Bu müesseselerde program ve sistem geliştirme 
imkânları tesis ediliyor. Bu müesseselerde oku
yan öğrencilerin yönetime katılması imkânı te
sis ediliyor. Bu müesseselerde çalışan öğretim 
yardımcılarının, yani asistanların dahi yöneti
me katılmaları temin ediliyor. 

Tamamen, bugünkü anlayış düzeyinde bir 
reform niteliğini almış bulunan tasarı, Yüce 
meclislerde daha da olgunlaştırılarak, kanun ha
line gelecek ve Türk yüksek öğretiminin büyük 
bir kısmının ihtiyacına cevap vermiş olacaktır. 

ikinci büyük bölümü üniversiteler teşkil 
ediyor. Muhtelif defalar bu kürsüden üniver
sitelere ait beyanlarda bulundum. Üniversite
ler,, reform çalışmalarını ilerletmektedirler. 
Ama, arkadaşlarım bunun gecikmesinden şikâ

yetçidirler. Arkadaşlarımıza hak vermemek 
elbette mümkün değil. Gönül istiyor ki, bu re
form niteliğindeki tasarıyı da süratle meclisle
re sevk edelim. Yalnız, bu tamamen bizim ini
siyatifimizde olan bir mesele şeklinde görmü
yorum, bu meseleyi. 

üniversitelerin kendi reform çalışmalarında 
geniş ölçüde söz hakları bulunduğunu, Anaya
sa muvacehesinde, kabul etme durumundayız, 

Üniversiteler, reform tasarılarını 1968 den 
sonra, o günkü öğrenci hareketlerinin haleti ru-
hiyesi içerisinde, hazırladılar ve bunu geçen
lerde, yani iktidara yeniden geldiğimiz gün
lerde bize sundular. 

Sundukları bu reform taşanlarını, gayet 
açık ve samimî söylüyorum, üniversiteli arka
daşlarım, hazırlayıcıların bir kısmı dahi beğen
medi. Öğrenciler beğenmedi, öğretim yardımcı
ları beğenmedi, bizzat hazırlıyan arkadaşları
mız beğenmediler. 

Bunun üzerine senatodan yetkili şahısla
rın seçilmesiyle bir komisyonun, Millî Eğitim 
Bakanlığında bir komisyonun kurulmasını ri
ca ettim, «Bu komisyon, bu tasarıyı geliştirsin» 
dedim. Komisyon kuruldu, haftalarca ısrarlı bir 
şekilde çalıştı ve tasarıyı birleştirdi. 

Yalnız, tasarı birleşti, tasarının arkasında 
komisyona katılan temsilcilerin her birinin 
muhalefet şerhi, tasarının miktarı kadardı. Ben, 
bunları üniversite senatolarına iade ettim. Ye
niden gözden geçirilip, muvafakatlerinin alın
masına ihtiyaç hissettim. 

Bugüne kadar birkaç ünivernitenin reform 
tasarısı niteliğinde veya rapor taslağı niteliğin
de araştırma sonuçları Bakanlığımıza intikal 
etmiştir. Bunların dışında bâzı üniversitelerimiz 
henüz çalışmalarını bitirmemişlerdir,, devam 
ettirmektedirler. 

Önümüzdeki ayın sonuna kadar bu işi biti-
rebilecekleri ümidini huzurunuzda belirtmek is
tiyorum. 

Eğer yine de gecikirlerse, biz Hükümet ola
rak, Türk Yüksek Öğretim Gençliğinin büyük 
bir kısmını içinde bulunduran üniversite re
form tasarısını hazırlıyarak önümüzdeki dev
re mutlaka sizlere takdim etme kararında bu
lunuyoruz. üniversiteli arkadaşlarım,, elbette ki 
gönül vermiş arkadaşlarım buna yardımcı ola
caklardır. 
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Bâzı arkadaşlarım, üniversite öğretim üyesi 
konusunda sıkıntıların var olduğunu ifade et
tiler. 

Gerçek sudur ki; Türkiye'nin bugünkü ge
lişmesine, kalkınmasına paralel olarak, har 
kademede yeni öğretim kurumlarının açılması
na ihtiyaç vardır. Buna uygun, buna denk öğ
rencilerin de yetiştirilme mecburiyeti var. El
bette ki, üst öğretim kuruluşu olan üniversitele
rin, yeni üniversitelerin, akademilerin, yüksek 
okımllarm açılması zarureti de ortadadır. Bu
nu Birinci ve ikinci Beş Yıllık plânlarda bul
mak mümkün. Birinci ve İkinci Beş Yıllık plân
larda yeni öğretim üyesi yetiştirmek amaciyle 
her sene Batı ülkelerine, doktora yapmak üze
re, bâzı asistanların veya mezun öğrencilerin 
gönderilmesi öngörülmüştür. 

Arkadaşlarımızın şikâyet etmiş oldukları 
husus doğrudur. Bugüne kadar 3 500 kadar - yu
varlak söylüyorum - doktora yapmak üzere git
mesi öngörülen öğrenci yerine, geçen seneye 
kadaı', yanılmıyorsam, 800 civarında öğrenci 
gitmiştir. Bu sene gönderilen 187 öğrenciyi de 
katarsak tamamı 1 005 öğrenci gidebilmiştir. 
Yani, plânların öngördüğü hususun gerisinde 
kalınmıştır. 

Bunun sebebi, tatbikatın yanlış oluşudur. 
Yani, Avrupaya gidecek öğrencilerin seçimi 
Millî Eğitim Bakanlığınca yapılmaktadır, im
tihan işleri süratle yürütülememektedir. Giden 
öğrenciler takibedilememektedir. 

Bu bakımdan bu konunun tatbikatında bir 
aksama mevcuttur. Biz bu tatbikatı değiştir
me kararındayız. Bu tatbikata değiştiriyoruz 
ve önümüzdeki yıl başka bir tatbikatla huzu
runuza geleceğiz. Yeni kurulmuş olan yüksek 
öğrenim müesseselerine kontenjan vereceğiz, 
yeni kurulacak kuruluşların, müesseselerin, 
yüksek öğretim kurumlarının öğretim üyesini ye
tiştirme külfetini üzerine alan fakültelere, yük
sek okullara kontenjan vereceğiz, onlar takibede-
cekler, seçecekler, gönderecekler, orada yapmış 
oldukları çalışmaları değerlendirecekler ve ondan 
sonra doktorasını yapmış olan öğrenci, neresi için 
yetiştirilmiş ise orada istihdam edilecektir. Bu 
tatbikatı getirdiğimiz takdirde eminim ki, plân
ların öngörmüş olduğu hususu uygulamış olaca
ğım. 

Diğer taraftan, sayın arkadaşlarım fırsat 
ve imkân eşitliği mevzuuna da temas ediyorlar. 
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Ben sadece, bir hususu ortaya koymak ve o 
husus üzerindeki fikirlerimizi, ilerideki konuş
malarda istihsal etmek amaciyle bir noktaya 
dokunmak istiyorum 

Fırsat ve imkân eşitliği; Türkiye'de neke
se okuma imkânını ve fırsatını vermek de
mektir. Bu fakire de, zengine de bedava oku
ma imkânı mânasında mı alınmaktadır? Bu şe
kilde tefsir edildiği takdirde, fırsat eşitliğini 
sınırlamış, daraltmış olmuyor muyuz? Bu mem
lekette senede 2 000 veya 3 000 lira rahatlıkla 
verebilecek insanların çocuklarını da bedava 
okutmak suretiyle acaba, daha fazla yavruyu, 
daha fazla genci okutamamak durumunda 
kalmıyor muyuz? Bu, bize arzu etmiş olduğu
muz imkânı tesis ediyor mu, etmiyor mu? Bu 
hususu dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Bu hususa değinmişken elbette ki, özel okul
lar konusuna da buradan geçmek mümkün 

özel okulların durumu gayet hassas bir ko
nu. Bilhassa arkadaşlarımız önemle üzerinde 
duruyorlar ve bugün özel okulların durumu 
Anayasa Mahkemesinde de tartışılıyor. 

Netice ne olursa olsun, biz Eğitim Bakanlı
ğı olarak, adedi 40 000 i bulan özel okullarda 
okuyan öğrencilerin durumunu da dikkatle 
izlemek mecburiyetindeyiz ve bu müesseselerin, 
seviyeli birer yüksek öğretim müessesesi olma
sı için elimizden gelen her türlü gayreti gös
termek, denetimi yapmak mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlarımızın belirtmiş olduğu gibi, özel 
okullarda okuyan çocukların hepsi zengin ço
cukları değil. Hele özel okulların gece bölü
münde okuyan çocukların çoğu gündüz çalı
şan, kazanan ve gece yüksek öğrenimini temin 
eden çocuklar. Şü halde, ne oluyor? Fırsat ve 
imkân eşitliği bakımından arz ediyorum, ne 
oluyor? Devletin sınırlı imkânlariyle açmış ol
duğumuz resmî kuruluşların dışında, bâzı insan
lara, kendi imkânlariyle, okuma şansını da ve
riyorum. Yani, fırsat ve imkân eşitliğini temin 
ve tesis etme yönünden daha müsait bir şart, 
daha müsait bir zemin ayrılmış olunmuyor mu? 

Tamamen tartışmak için konuyu ortaya at
mış bulunuyorum. Velev ki; bir kısım zengin 
çocukları bu müesseselerde parası ile okusa, bu 
çocuklar devlete külfet olmadıkları yönün
den aynı zamanda, devlet imkânlarını boş bı
rakmaları sebebiyle yani, devletteki kuruluş
ları, akademiler, fakülteler Ve diğer yüksek 
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okullardaki sıraları daha başka kabiliyetli 
olan i lanlara boş bırakmak suretiyle bu fır
sat ve; imkân eşitliğine zemin hazırlamış ol
muyorlar mı? Bu meseleler üzerinde elbette 
ki akajdemik seviyede olsun, bir münakaşa aç
makta! fayda var. 

Yapaız, bununla şunu da bilhassa belirtmek 
istiyoıfnm: Yüksek özel okulların, ne suretle 
olursa; olsun, seviyelerini resmî kuruluşların al
tında tutmayı veyahut onların düşük seviye
de öğretimlerini devam ettirmeyi mazur gös
terecek sebebolmaz. Onu kabul etmiyoruz. Biz 
yüksek okulları mutlaka, en az resmî okullar 
seviyejsinde öğretime devam etmeleri hususu
nu kafbul ediyoruz ve bu konuda hassasiyet 
gösteriyoruz. Yalnız, elimizdeki 625 sayılı, Özel 
OkullfUr Kanunu yeterli değil. Bâzı konular
da MİHî Eğitim Bakanlığını çıkmaza götürü
yor, ejtûsili bir denetim imkânını sınırlıyabili-
yor. 0 bakımdan,, özel yüksek okullar Kanu
nunun bütününü ele aldık ve değiştirmenin ça
relerimi aradık. Bir komisyon çalışması yap
tık, kjomisyon çalışması bitti. Yakında bu da 
tasarı} halinde, diğer bakanlıkların görüşü alın
mak Ciğere, sevkedilecek. 

Takatiyle yüksek öğretim gençlerinin, öğ
retim) sorununa temas ettikten sonra, yüksek 
öğretimde bulunan gençlerin son yıllardaki ve 
son ahlardaki hareketlerine de değinmek mec
buriyeti var. Biz Hükümet olarak bu hareket
leri, sjsdece ideolojik ve politik hareketler ola
rak gömüyoruz. Bu hareketlerin içerisinde ge
niş ölMide ideolojik ve politik tahrikler bulu
nabilip, Biz bir eğitimci olarak ve Millî Eğitim 
Bakajûığı olarak, bu hareketlerin içinde bize 
düşen) sorunları ayıklamaya çalışıyoruz. Bu ha
reketlerin temelinde yatan sorunlar üzerinde 
durmöik istiyoruz. 

Bıjtalarm içinde üniversite öğrencilerinin 
hakla j dilekleri varsa onları tesbit ve ıslah et
mek iftiyoruz. Ayrıca, sadece memleketimizde 
değil,j bütün dünyada olan bu hareketlerin ben
zer taraflarını tesbit etmekte fayda ümidedi-
yorui 

Geçenlerde Avrupalı rektörler Türkiye'de 
toplamdılar, muhtelif vesilelerle onlarla gö
rüştük. Aynı zamanda Avrupa Konseyinin yük
sek Öğretim Komi leşi ele istanbul'da toplandı. 
OnlaTİa da görüşme imkânını bulduk. 

Bütün Avrupa'daki gençlik hareketlerinin 
birbirine benzer tarafları vardır arkadaşlar, bir
birine benziyen tarafları, var! Bu benziyen ta
raflar tesbit ettiğiniz takdirde bunun tedbir
leri sadece reform niteliğinde kanun getirmek
le olmuyor. Onun dışında bâzı tedbirlerin de ge
tirilmesi mecburiyetini ortaya koyuyor. El
bette ki, ciddî bir araştırmaya dayanmadan, 
böylesine bir sorunu halletmek, derhal hallet
mek, derhal kalemi, kâğıdı alarak, bıçağı ele 
almak suretiyle operasyona geçmek mümkün 
olabilir, ama, bâzan yanıltıcı, bâzan isabetsiz 
kararlar da almaya sevkedebilir. 

Onun için, biz de bu konuda psikologların, 
sosyal psikoloji ile uğraşan uzmanların görüşü
nü istihsal etme ihtiyacını hissediyoruz, bu 
konuda ciddî araştırmalara dayanmak mecbu
riyetini hissediyoruz. Ondan sonra yapacağı
mız, getireceğimiz tedbirler, haMkaten tesirli 
olacaktır ve bir daha buna benzer hâdiseleri 
görmek mümkün olmıyacak veyahut azaltmak 
mümkün olacaktır. 

Diğer taraftan, bir çok değerli arkadaşla
rım, orta öğretim sorunları üzerinde durdular. 
Ben A. P. grupu adına konuşan arkadaşları
mın vermiş oldukları rakamları burada tek
rarlamak istemiyorum. Onların dışındaki ve ge
nel mahiyetteki bâzı meselelere temas etmekle 
vaktinizi israftan kaçmıyorum.. 

Ortaöğretim konusunda şikâyetler var. Or
taöğretim cidden ıslaha muhtaç, ilköğretimle 
ortaöğretim arasındaki organik bağ üzerinde 
durmak gerekli. Hazırlanan kalkınma plânla
rında öngörülen hedeflere ulaşmak için bâzı 
köklü tedbirlerin getirilmesi mecburiyeti var. 

Arkadaşlarım haklı olarak şu hususa temas 
ettiler; «Meslekî ve teknik öğretime yönelme 
nisbeti düşük» dediler. Ortaöğretim, klâsik öğre
timle mukayese edildiği takdirde hakikaten, 
arzu etmiş olduğumuz seviyede, bu tarafa 

.yaklaşamıyor. Ama,, bu soruna parmak basmış 
bulunuyoruz. Bu sorun üzerinde köklü değiş
meleri, yavaş yavaş Yüce meclislere intikal et
tirme durumundayız. 

Sayın arkadaşlarım, meslekî ve teknik öğre
tim kuruluşlarını üst öğretim imkânlarına aç
madıkça bu kuruluklara hem nitelik ve hem 
yücelik bakımından seviyeli öğrenciyi gönder
mek mümkün değil. Bu iş zorla olmaz. Şu hal
de; orta öğretimde, meslekî ve teknik öğretim-
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de okuyan öğrenciler için özendirici tedbirle
rin alınması zarureti var. Özendirici tedbirler
den önce, normal tedbirlerin alınmasına 
mecburiyet var. Çünkü, 12 yaşında öğre
tim alanını seçmiş bir çocuğa, «sen bu 12 ya
şında seçtiğin alandan ötürü başka bir yük
sek öğretim kuruluşuna geçemezsin, gidemez
sin, branş değiştiremezsin» diye kapıları kapa
mışız. Bu kapıları açmak mecburiyeti var. 

Bugünkü tatbikat şu; kız teknik öğretim ku
ruluşlarındaki istatistiklere bakıyoruz,, bu bir 
gelişme göstermiyor. Biz kadın nüfusu da er
kek nüfus kadar okutmak mecburiyetindeyiz. 
Türkiye'nin geleceğini, erkek kadar kadına 
da bağlıyan bir fikrin, düşüncenin sahibiyim. 
Şu halde, kız teknik öğretim kuruluşları üze
rinde de hassasiyetle durmak lâzım. Rakamla
ra bakıyoruz; kız teknik okullarında gelişme 
yok. Bir sene gelişme olmuş, yükselmiş, «eğri» 
yukarıya doğru çıkıyor, ondan sonra tekrar 
düşüş başlamış. Tetkik ediyoruz, niçin? Bun
dan üç veyahut dört sene önce alınan bir ka
rar gereğince, bu teknik okullarda okuyan 
yavruların üst öğrenim- kuruluşlarıma geçme 
esası kabul edilmiş, prensibi kabul edilmiş,, 
bunun üzerine bir tahaccüm olmuş, bu okullara 
karşı talep artmış, fakat üç sene ikmal edil
dikten sonra burada mezun olanların yüksek 
öğretim imkânları temin ve tesis edilemeyin-
ce birden bire «eğri» aşağıya doğru düşmüş. 
Sebebi açık. 

Şu halde, meslekî ve teknik okulların mut
laka yüksek eğretime giden kapılarını açmak 
zarureti var. Ben demiyorum, bütün öğrenciler 
yüksek öğretime çıksın. Bütün arkadaşlarımın 
düşüncesi odur - ki, hepiniz öyle düşünüyorsu
nuz tahmin ediyorum - kabiliyetli olan, yüksek 
öğretime gidebilsin. Kabiliyetsiz olanı zorla 
yüksek öğretime sokmanın âlemi yok. Kimse 
bunu savunmaz. Bu fikri kimsenin savunaca
ğını da zannetmiyorum. 

Yalnız bir nokta üzerinde yine durmak 
lâzım; velevki yüksek öğrenim kabiliyeti ol
masa dâhi, bizim çocuğumuzdur, bizim evladı
mızdır., çocuklarımızın mutlaka bir alanda ka
biliyeti olduğunu kabul etmek, çocuklarımızın 
kabiliyetini keşfetmek, kabiliyetleri istikâme
tinde onlara öğretim,, eğitim vermek mecbu
riyetindeyiz. Onu yaptığımız takdirde, bu fakir 
milletin kuruşlarını israf etmemiş oluruz. Ş a j 

K? 

haldü, herkesin kabiliyeti istikâmetinde geliş
mesi. yönünde çalışmak ve onlara zemin hazırla
mak durumu var. 

No yapanız? Bunları kısa yoldan meslek 
mektepleri vasıtasi ile hayata akıtmak, küs
kün insanlar, okuldan belge almış insanlar 
olarak değil, bunlara bir şeyler vermiş, bir 
formasyon vermiş, bir meslekî bilgi, bir bece
ri kazandırılmış insanlar olarak bunları ha
yata atmak mecburiyeti var. Attığımız zaman, 

I bunlar yine kendi alanlarında verimli insan-
1 lar olacaktır'. Bunlar yine memleket ekonomisi

ne geniş öl§üde katkıda bulunacaktır, üste
lik küskün insanlar clmıyacaktır, cemiyetin 
çelirosi biraz daha gülecektir. 

Ü bakımdan, bu insanların eğretim, imkân
larını buna göre ayarlamak, bunun dışında ka
biliyetli olanların, ama hangi mektepte olur
sa olsun, mutlaka üst öğretim kuruluşlarına 
geçmesi için kanalları da açmak durumunda 
ve kararındayız. Bu karar istikâmetinde çalış-
bialanmız gelişmektedir. Bunun gereği ola
rak, ticaret liselerinde okuyan öğrenciler hak
kında bu seneye mahsus olmak üzere bir karar 
aldık, hepsi bayram sevinci içindedirler ve bu 
gerçeğe uygun olarak aldığımız kararı beyan 
ettik. Bütün öğretim kuruluşlarına, yani 9 ncu 
sınıftan başlamak suretiyle yeniden almış 
olacağımız çok gayeli olgunluk sitemine ulaş
tığımız ana kadar, bu sistem dâhi ticaret lise

lerine bir ferahlık getirmiştir. 
Onun dışında geçen gün almış olduğumuz; 

yüksek okulu bitirdiği halde lise mezunu sa-
yılmıyan garip bir durumla karşı karşıya bu
lunuyorduk, sayın arkadaşlarım. Mühendis olu
yor, Yıldız Teknik Okulundan mühendis olu
yor, mastır yapmak için bir müessesemize, bir 
üniversitemize girmek istiyor, almıyorlar. Dok
tora yapmak için girmek istiyor, almıyorlar. 
Neden? Sen mühendis oldun, ama lise mezunu 
olamadın, lise diploman yok.. Aynı çocuk Ame
rika'ya gidiyor, Amerikan üniversitelerine gi
riyor, yüksek mühendis de oluyor, pyeştisini, 
doktorasını da yapmak suretiyle yüksek öğre
nim. imkânlarına .da kavuşuyor. İşte 40 seneden 
beri bir problem olan, bir şikâyet konusu olan 
bu sorunu da hallettik, meslekî ve teknik alan
larında yüksek öğrenim görmüş olan gençle
rimizden lise diploması aranmaması hususun
da kararı verdik ve ilân ettik. 
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Göriiyorsunuz İd, plânların öngördüğü, sisin 
zihinlerimizden geçen, memleketin kaikmması 
için lüzvunlu olan hususlarda adım adım yü
rünmektedir. Biz, sadece sizden destek bekli
yoruz;, sizden teşvik bekliyoruz, sizden müs
pet yapıcı tenkid bekliyoruz. Bu suretteki teş
vik ve tenkidierinis bizlerin daha şevkle, da
ha heyecanla görevimize devama imkan hazır-
İıyacaktır. 

Ortaiöğretim konuusunda tabiatiyle söyle
necek çok süz var. Arkadaşlarımın temaa et
miş olduğu bir - iki hususa da ben değinmek 
istiyorum. Orta öğretimde ders programı ve 
sistemi geliştirilme ihtiyacında. Hakikaten bir 
arkadaşımın burada beyan ettiği gibi, Missisi-
pi Nehıjüıin uzunluğunu soruyoruz çocuğa, onu 
ezberletjtiriyoruz. Bunun yanında daha 'baş
ka verrhemiz gerekli bilgileri lâyıkı ile veıo-
miyoruş. Ders sayısı, ders saati ve ders müT-
redatı yeniden ele alınmak suretiyle mutlaka 
ıslah edilecektir. Bundan şüpheniz olmasın. 

Diğer taraftan, tek kitap meselesi üzerin
de durmak istiyorum. Tek kitap mı, çok kitap 
mı meselesi ortada. Çok kitap sistemini dene
dik Türkiye'de. Gerçeklerden ürknıeınck, kork
mamak! lâzım, gerçekleri olduğu gibi dile ge
tirmek İlâzım. Mademki memleketin gelişmesi
ni, mademki memleketin kalkınmasını sami
mî olarak arzu eden insanlarız. Hepimizin 
amacı bu. Bu amaçta birleşiyoruz. Şu halde 
gerçekleri de dile getireceğiz. 

Çok: kitap meselesi Türkiye'de başaralı ol
mamıştır. Bir çok suiistimal istifhamlarının 
doğmasına, bir çok kitap yazılmasına, enflâs
yonuna [âdeta sebebolmuştur. Arkadaşlarımı
zın ifade etmiş oldukları, muhtelif vesilelerle 
dile getirmiş oldukları hususlar doğrudur. 
Onun için, prensibolarak tek kitabı kabul, et
tik. Tek kitap sistemine girmiş bulunuyora?, 

Yalnız bunu, tek kitap sistemini derhal uy
gulama^- mümkün değil, takdir edersinin, ama 
prensibi kabul edilmiştir. Bu prensip istikâ
metinde! yavaş yavaş bu kitap sistemini ıslah 
edeceğî !, Bâzı düşüncelerimiz vardır, bâzı araş-
tırmalatamız vardır. Bu araştırmaların sonucu 
alındıktan sonra kitap meselesini kökünden 
halletmiş olacağız. 

Sayıin arkadaşlarım, araştırmadan bahsedi
yorum sık sık. Bu ihtiyacı hissediyoruz, hepi
niz de hissediyorsunuz. Şahsi tercihlerimizin öte-

I sinde, şahsi tercihlerimizin dışında biz mecbu
ruz eğitimci olarak ciddî araştırmalara dayan
maya. Yoksa, bunu yapmadığımız takdirde be-

j nim getireceğim politika «Orhan Oğuz Politi
kası» olur veyahut başka bir şahsın politikası 
olur. Hepimizin politikası, millî politika, mem
leketin politikası olması için meseleleri, sorun
ları ciddi araştırmalara dayamak mecburiye
tindeyiz. Bu ihtiyacı hissettiğimiz için Millî 
Eğitim Bakanlığı bünyesi içerisinde Araştır
ma - Plânlama Merkezi kurulmuştur. Elektro
nik cihazlarla teçhiz edilmiştir, araştırmalara 
(başlanmış bulunmaktadır. Muhtelif kademe
lerde araştırma yapmaktayız. 

İlk araştırmayı, biliyorsunuz, orta öğretim
deki öğretmenlerin tâyin meselesi üzerinde yap
tık. 29 bin öğretmenimize anket tatbik ettik. 
29 bin öğretmenimizin fikirlerini sorduk, istih
sal ettik. Bunlardan 20 bin küsurundan cevap 
geldi ve bunları şimdi kartları delmek suretiyle, 
Devlet İstatistik Enstitüsünde değerlendiriyo
ruz. Araştırma Merkezimiz bu değerlendirme 
işini bitirdikten sonra, yakında, önümüzdeki 
hafta tahmin ediyorum, bitmiş olacaktır, o za
man tüm orta öğretim kuruluşlarında çalışan 
öğretmen arkadaşların bütününün görüşü alın
mak suretiyle umumî temayülü tesbit etmiş ola
cağız. O temayül, artık benim temayülüm de
ğildir, o temayül benim meslektaşlarımın tema
yülüdür. Kim gelirse gelsin, o temayül değiş-
imiyecektir. Kim gelirse gelsin o temayül isti
kametinde tedbir almak durumunda olacağız 
ve buna göre, bu araştırma sonuçlarına göre, 
kanun tasarısını hazırlıyarak Yüce Meclislere 
sevk etmiş olacağız. 

Diğer taraftan, bölge yatılı okulları üzerin
de duruldu. Bölge yatılı okulları cidden fay-

I dalı kuruluşlar. Tabiatiyle hiç bunların mahsu
ru yok mu? Akademik seviyede bir münakaşa 
açılırsa, bölge yatılı okullarının da mahzurları 
ortaya çıkacaktır. Meselâ bir mahzurunu ben 
size söyliyeyim; biz öğrenciye öğretiyoruz, ama 
mektepte öğretiyoruz, öğrenciyi ailesine gön
derdiğimiz zaman onun mektepten ailesine bir 
şeyler götürdüğünü hissediyoruz. 

Ben, bizzat kendi ailem üzerinde bu tecrü
beyi yapmışi'mdır. Ben öyle zengin bir ailenin 
çocuğu değilim. 1930 senesinde her şeyini kay
betmiş bir ailenin çocuğuyum. Nasıl yetiştiği-

1 miz gözlerimizin önünde; nasıl okuduk... Bizim 
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okumamızla berata, ailenin iç düzeninin nasıl 
değiştiğini gayet iyi hatırlıyorum. 

Çocukluğumuzda hepimiz oturur, bir ça
nak içerisinde gelen çorbaya kaşıklarımızı sa
lardık. Okuma seviyesine paralel olarak yemek 
düzenimiz dahi değişti. Eskiden yere oturur 
sofra altının üstünde yemek yerdik. Yavaş ya
vaş evvelâ tabakları ayırdık, sonradan masaya 
çıktık. Şimdi baya seviyeli bir ülkenin in
sanları gibi yemek yeme durumuna geldi, be
nim kendi aileni. 

Şu halde ne oluyor? [Mektep eve de hitabe
den bir müessese. Çocuğu sadece alıp yetiştir
mek bizim amacımız değil. Bizim amacımız aynı 
aamanda aileyi de ıslah etmek; mektep yolu ile 
aileyi de ıslah etmek. 

Bölge okullarının mahzuru burada. Çocuğu 
alıyorsunuz, ıslah ediyorsunuz, çocukla evin 
ilişkisini kestiğiniz için, evdeki gelişme durak
lamış veyahut gerilemiş oluyor. 

250 nüfustan aşağı nüfusu olan yerde mek
tep açmıyorsunuz. 250 nüfustan aşağı nüfusu 
olan bir yerde mektep açtığınız zaman bunu yü
rütmek, yine aynı sistemi yürütmek mümkün. 
Bu sefer enfrastriktür karşınıza çıkıyor; altya
pı. Bu kasabalar arasında yol yok. Yol olmayın
ca vasıta işlemiyor, çocuklar sabah gidip ak
şam dönemiyor. Şu halde, yolu olmıyan, yol 
yapılması güç olan bölgelerde mutlaka bölge 
sokulunu tatbik etmek mecburiyeti var. 

Bölge okulunun getirdiği fayda ile mahzu
runu ölçtüğünüz takdirde, fayda ağır bastığı 
için bu yola gidiyoruz, ama bölge okullarının 
yanında yolu olan yerlerde okullar olursa, bun
lara vasıta vermek suretiyle çocukları sabah 
toplamak, akşam köylerine, mahallelerine, 
koralarına, mezraalarına taksim etmekte fay
da yine büyük gözüküyor. 250 nüfusun üstün
de 36 000 köye sahibiz. Bunun aşağı yufkan 
de 30 200 ne okul götürebilmişiz, 250 den faz
la nüfusu olan 6 bin köyümüzde okul yok. Bu
na mukabil 20 küsur bin küçük, 250 den aşağı 
nüfusu olan köyde, mezraada, komda ve ma
hallede yine okul yok. Yani rakam pek küçük 
değil. Ona göre meseleyi plânlamak mecburiye
ti var. 

Bâzı arkadaşlarım, bu meseleye intikal et
mişken, Doğu bölgelerinin eğitim imkânlarından 
çok yoksun olduğu mevzuu üzerinde durdular. 

Doğu bölgesiyle Batı bölgesi arasındaki fark
lılığı kaldırmak için son senelerde yapılan ça
lışmaları, yatırım uygulamalarını size ıarz etmek 
(istiyorum. 

Beş yıl içii-de eğitim ve öğretim konusun
da yirmiüç Doğu ilini kapsıyan bölgede yapı
lan yatırım miktarı (1 003 790 000) liradır. Do
ğu ile Bıatıyı mukayese ettiğimiz takdirde, ar
kadaşlarımın memnun olacaklarını düşünerek 
ıarz etmek üs iliyorum. Pek öyle denildiği kadar 
dışardan görüldüğü kadar, mesele vahîm değil-
dli'. Mesele hallledilme yoluna girmiş ve Doğu
ya öncelijk verir istikamette gelişmeler mevcut
tur. 

7 - 12 yaş arasında meselâ; Hakkâri'de 
14 574 çocuk var. Bunların eğitilmesi için 
(16 597 000) lira ödenek verilmiştir. 

Bilecik'te 7 - 12 yaş grupundan 17 445 ço
cuk var, biraz daha fazla, buna mukabil Bi-
lecik'deki ojkuyan çocuklar için ıayrılian öde
nek (6 620 000) lira. Demek ki Hakkâri'ye 
Bilecik'teki aynı yaş grupuna hitabeden Iko-
nuda biraz daha ağırlık verilmiş bulunmakta-
dii \ 

Gene bir iki rakamla bu mukayeseyi gelişti
relim: Bitlis, Bingöl, Tunceli üçlüsünü ele ala
lım. Bu üçlüde 7 - 12 yaş grupu içinde bulunan 
çocukların miktarı 8ı6 000 bunların eğitilmesi 
için tahsis edilen ödenek miktarı (52 000 000) 
liradır. 

Burdur, Uşak İsparta üçlüsünde, Batı böl
gemizde, 94 500 öğrenci, verilen ödenek mik
tarı (25 0010 000) a mukabil (22 000 OOO) lira, 

Bu rakamları Erzincan, Adıyaman, Ağrı, 
Muş, Amasya Gümüşane, Çanakkale itibariyle 
vermek de mümkün, (12 000 000) llirayıa mu
kabil (57 000 000) 'ılira Batı Bölgesine tahsis 
edilmiş. 

Şu halde Doğudaki öğrencilerimizin, çocuk
larım-! sm okuma imkânını temin ve tesis etmek 
amaıoiylıe, Hükümetimiz o istıilkamette yatırım 
politikasını tâyin etmiştir. Tabiî gönül istiyor 
İli, Cumhuriyettin eilliinci yılını idrak ederken 
Atatürk Türküye'sinde yetişmiş genç kuşakların 
iktidara geldiği devrede, okur yazar oranı yüz
de .!50 olmasın yüzde 100 olsun; hiç olmazsa 
yüzde yliae yaklaşsın. Bunun bir formülünü 
arıyalım. 
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Ço^ittiuhiıerenı arkadaşlarım, bilhassa üzerin
de duıfaıak isliyorum, edinci vıl dönümüne nıe 
yapıp jyapıp bir formül getirelim, şu okur ya
zar olıbıyan nüfusa okuyup yazmayı öğretelim. 
Ben X*oe MeûMerden, Millî Eğitim Biakanı 
olarak} bunu talebediyorum. Aınıa baljk eğitimi 
kanalımdan yapalım hu işi, ıama gönüllü kuru-
l,u§lıan| jharekete geçirmek suretiyle yapalım, 
ama b^şka bir formül bulalım. Biz bunu yapa
bilecek bir güce, bir potansiyele buçün için sa
hibiz. i 

Burnun Türkiye'sinde milyonlarca okur ya
zar var. Bu milyonlarca okur yazar insan bi
raz gajretin içerisine düşerse bu sorunu hallede
bilir. İHer okur yazar, bir okur yazar olmıyana 
okuyuj* yazmayı öğretirse bu mesele halledilir. 
Bunu jıygulamak, belki bu biraz üpotik gibi gö
zükebilir, ama bunun dışında gönüllü kuruluşla
rı harekete geçirmek suretiyle, Yüce Meclisler 
bu sorun üzerinde biraz durmak suretiyle, biraz 
imkân I tesis etmek suretiyle okuyup yazma isini, 
Cumhuriyetin ellinci yılında halledebiliriz, hiç 
olmazsja yüzde 90 oranında halledebiliriz. Bu bi
zim, Sepimizin, Atatürk kuşağının başarısı 
olur a îz arkadaşlarım. 

Diier taraftan, halkımızın eğitim müessese
lerine (karşı yardım durumu üzerinde mütalâada 
bulunanlar sayın sözcüler. Hakikaten biz ha
zan değerli Türk Halkını olduğundan başka şe
kilde görmek, olduğundan başka şekilde göster
mek ejğilimine kendimizi kaptırıyoruz. Kimseyi 
lanamj.yorum, ortadan, kendimden konuşuyo
rum. jBazan bizi , daha başka görmek 
istiyoıjuz, daha başka düşünen insanlar 
olarakj göstermek istiyoruz. Değil. Halkı
mız okuyup yazmaya karşı hevesli. Halkımız 
çoouğıjaıu okur - yazar hale getirmenin gay
reti içerisinde. Halkımız yavrularına kendi
sinden) jiaha iyi istikbal hazırlamak için yatağını, 
yorganını satarak, göçmen olarak köyünü kasa
basını [terk ederek okuma yazma imkânı tesis 
eden gayetlere gelmek suretiyle, mahrumiyete 
katlanmak suretiyle yavrularını okutma heve
sinde [bulunuyor. Şu halde halkımızın içinde 
bu ar̂ m var, Türk Milletinin içinde öteden beri 
bu ar^u mevcut. Halk, Türk Milleti yavrusunu, 
çocuğunu okutmak istiyor. Bize düşen görev, 
bunlara zemin hazırlamak, kolaylık temin ve te
sis etmektir. Şu halde bu duyguya sahibolan 
bir nıijetin kendi yavrularını okutması için ha

miyet duygularını harekete geçirmek her saman 
mümkün. Nitekim bugün bunun şahidi oluyoruz. 

Birçok illerde, birçok klâsik, mesleki ve tek
nik kuruluşlara halkımız geniş ölçüde yardımda 
bulunuyor. Bugün şahidi oluyoruz, birçok vi
lâyetlerde veyahut birçok kazalarda halk, kendi 
çocuğu için değil, kendi hemşehrisinin evlâdı 
için pansiyon yapma gayreti içerisinde. Her ka
zada, siz de şahidi oluyorsunuz, pansiyon binası 
yapmak için dernekler kuruluyor, paralar top
lanıyor, buğday toplanıyor, arpa toplanıyor; de
ğerlendiriliyor. Hükümet kapılarına geliniyor, 
oradan yardım istihsal ediliyor, başka kaynaklar 
harekete geçiriliyor ve bir pansiyon tesis edili
yor. Niçin? ikiyüz köylü çocuğunu orada mese
lâ, ortaöğretim imkânına kavuşturmak için. 

Halkın bu istikametteki duygularını biz tak
dir ediyoruz, bu duygularından ötürü ne kadar 
minnetlerimizi sunsak yeridir. Bunları daha 
faydalı şekilde kanalize etmek bizim görevimiz
dir ve bunu yaptığımız takdirde millî eğitime ge
niş ölçüsüyle halk katkısını da getirmiş olaca
ğız. 

Sayın arkadaşlarım, bir arkadaşımız öğretim 
araçları konusuna değindi. Hakikaten öğretim, 
bugün artık kuru bir sınıf, sıra ve siyah tahta
dan ibaret değildir. Sosyal bilimler dalında da
hi lâboratuvara ihtiyaç vardır. Lâboratuvar de
diğimiz zaman öğretim araçları aklımıza gelmek
tedir. öğretim aracı olmıyan öğretim müessese
lerinde öğretim selâmetle yapılamamaktadır. 
Her kademedeki orta, lise ve yüksek öğretim 
dallarını mutlaka ders araçlariyle müessesele
rimizi teçhiz etmek durumundayız. 

ilköğretimde son beş yıl içerisinde yuvarlak 
olarak 6275 takım tesis ettik, okullarımıza gön
derdik. Tabiatiyle ilkokul sayısı 30 000 olduğuna 
göre, bu ihtiyacımızı ne ölçüde karşıladığımız 
karşınızda; onun ancak 1/5 ini karşılayabildik. 
Ama bu, bir başarıdır, bu bir başlangıçtır. Bunu, 
teşviklerinizle, yardımlarınızla genişletmek 
mümkündür. Orta öğretime 9575 takım gönde
rilmiştir. Takım dediğim zaman, meselâ bir fi
zik takımı 20 000 - 25 000 liradan aşağı değil. 
Aşağı yukarı bunun da malî portesi 
43 000 000 - 50 000 000 liranın üstündedir. Şu 
halde bu ihtiyaca da bir ölçüde cevap verilmek
tedir. Ama ne istiyoruz biz? Daha fazla, (bütün 
müesseseleri araçlarla donatalım. O da kâfi de
ğil, teknolojinin gelişmesi istikametinde bunları 
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ıgeliştirelitrn. Yani, yeni tekniğe uygun araçlar
la devamlı olarak okullarımızı takviye edelim. 

Bunun için «Ders Araçları Yapım Merkezi» 
ni kurmuşuz. Bu merkez gayet (başarılı bir şe
kilde çalışmaktadır. O kadar başarılı çalışıyor 
ki, ben gidip bu müesseseyi tetkik ettiğim za
man iki tane, kalfbi, ciğerleri ve sairesiyle, insan 
vücudu yapmışlar. Bir tanesi örnek olarak Av-
rupadan getirilmiş, öteki .bizim merkezimizde ya
pılmış bir araç. Mukayese ettiğiniz zaman, ka
lite bakımından bizimki bayağı ileri gitmektedir. 
Maliyetini sordum; acaba biz, ithal etmekle da
ha mı ucu'za malederdik, diye. Maliyet muka
yesesini yaptığım zaman gördüm ki, Türkiye'de 
yapılan bu araç, Avrupadan ithal ettiğimizin 
1/4 oranında düşük. «Hattâ» dediler, «Hindis
tan'dan, ingiltere'den, şuradan buradan talep 
var, yani bunu sanayi haline getirmek ve bu 
suretle yepyeni bir sanayi kurarak dünyada re
kabet şansına sahiıbolan bir sanayi halinde ge
liştirmek mümkündür.» dediler. Şu halde bu 
müesseseleri geliştirmekte ve bu müesseseler ka
nalıyla öğretim kuruluşlarında araç problemini 
halletmekte geniş fayda vardır. 

'Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlarım; 
arkadaşlarımın, değerli milletvekillerinin eleş
tirmiş oldukları konularda, zamanın müsaadesi 
nisbetinde, cevaplarımı arz etmiş oluyorum. 
Tatmin edilmiyen taraflar bulunursa her zaman 
şahsan ve bakanlık örgütü olarak emrinize ha
zır bulunuyoruz. 

Hepinize sonsuz sevgiler ve saygılar suna
rım. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı, 
iki soru var efendim. Afyon Karahisar Millet
vekili 'Sayın Süleyman Mutlu önerge ile şu so
rulan soruyor' : 

«İlköğretim mecburi olduğu halde Afyon 
iline bağlı Bayat Bucağında okul çağına gel
miş ve lokulsuzluk yüzünden 1 200 talebe kaydı 
yapılamamıştır. Hal böyle iken, plânda okul 
için hiçbir kayıt görülmemiştir. Sayın Bakan 
ne düşünürler. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — Sayın arkadaşımın sualine ce
vap vermek için durumu tetkik edeyim, müsaa
de ederseniz Sayın Başkanım, yazılı olarak ce
vap vereyim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 

Diğer soruyu arz ediyorum; gene Sayın Sü
leyman Mutlu1 soruyor1 : 

«Ege Üniversitesine bağlı ikinci Tıp Fa
kültesi Afyon'da açılacak mıdır? Afyon'da açıl
mayacak ise sebebi nedir?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım ," 

Sayın Süleyman Mutlu arkadaşıma teşek
kür ederim. Bu surettle bir noktayı ihmal et
miştim, Sayın Kabadayı da temas etmişti, ce
vap arz edememiştim, ıona da fırsat verdiler. 

Biz, üniversitel kuruluşların yurt sathına 
dağılmasını arzu ediyoruz ve bunu plânlıyoruz 
yani; istanbul, Ankara ve izmir'in dışında yük
sek öğretim kuruluşlarını küçük üniteler ha
linde yurt sathına yaymanın birçok faydaları 
olduğuna inanıyoruz. 

Birinci faydası, o bölgenin çocuklarına hi-
tabettiği için, o bölgenin çocukları daha fazla 
okuma şansına kavuşacaklar. 

İkinci faydası, yüksek öğretimin bir ha
vası vardır, bu havası o gidilen bölgeye tesir 
edecektir, bölgemin ekonomik, sosyal, kültü
rel gelişmesinde yardımcı olacaktır. O ba
lkımdan bâzı kriterler bulmak suretiyle yük
sek öğretim kuruluşlarını yurt sathına yayma 
kararındayız, bunu mutlaka uygulayacağız. 

Yalnız burada kaçınacağımız veyahut dik
katten ırajk tutmıyacağımız bir husus var. Bu 
da, memleketin imkânlariyle, olanaklariyle 'ih
tiyacın karşılanmasından elde edilen sosyal ha
sıla meselesidir. Mukayese ettiğimiz takdir
de, hangisine öncelıik vereceğimiz mevzuunu 
bulacağız. Dediğim gibi bu, zamanla yapılan 
bir çok ciddî araş tınmaların sonunda ortaya ko
nulan raporlara dayatılmıştır. 

Bunun dışında Devlet Plânlama Teşkiiâiı 
araştırma yapmaktadır, bunun; dışında Milli 
Eğitim Bakanlığı olarak 'biz araştırına yap
maktayız. Ama, şu bir gerçek ki, üniversite; 
nasıl ilkokul, or I sokul sadece bina açmakla ol
muyorsa, birçok, arkadaşlarım burada tenkid 
ettiler; ojkul açtınız öğretmeni noksan. Bana 
her gün müracaat ediyorlar; müdürü var, öğ
retmeni yok. Şu halde bir ilkokul, bir ortaokul 
dahi öğretmensiz olmazsa, bir yüksük öğretim 
kuruluşu, öğretim üyesi tedarik edilmeden ku
rulamaz. 
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KajMı jki, Türkiye bâr tatbikatın içerisine 
girmiş, çrtaya bâzı modeller koymuştur, onla
rın kritiğini yapmak mecburiyeti de var. Böl
geler arasındaki dengeyi tesis edelim derken, 
kuruluş^rın maliyetini yükseltmek, aynı za
manda bfu kuruluşların basarı sansmıı azaltma)k, 
üzeninde; durulacak hususlardır. Şu halde, dıa-
ha kısa aamanda daha çabuk gelişecek müesse-
sıeİıeni aşaana aşama yurt sathına yaymak konu
su, üzerinde önemle durulacak bîr husustur. 
O balamdan Türk yüksek öğretimine, önümüz
deki yıl iSçin kısmet olursa, bâzı yeni müessese-
lerlıe hız; vermek istiyoruz. Bu yemi müessese
lerin yerlerini tâyin ederken Ebetteki objektif 
kriterleri ortaya koymuş, bu kriterlere göre 
hareket etmiş olacağız. 

Ege tfniversitesi konusunda iarkadaşım, bun
dan önce de tahmin ediyorum bir sual vaz'et
mişti ay&ı nitelikte, o suale verilen cevapta her 
hangi bir değişiklik olmıyaoak. Onun için vajk-
iihıizıi isrjaf etmek istemiyorum. Ama, dediğim 
gibi, kriterlere göre hareket edilecektir. Dalı? 
başka düşüncelerim var, onu da özel olarak :sa 
yın arkadaşıma arz ederim. 

BAŞKAN — içel Milletvekili Sayın Çetin 
Yılmaz şu sorulan yöneîtiyor-

«1. ilköğretim kesiminde değerlendirms 
puvanlaTfı elverişli olduğu halde, boykota işti
rak etti [gerekçesiyle kaç öğretmene yöneticilik 
görevi verilmemiştir, bu karar organı kim
dir? 

Hepsini olcuyayım mı efendim? 
MÎLÎI EĞÎTÎM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Devamla) — Müsaade ederseniz bu konuya 
hemen cevap arz edeyim. 

Tabipliyle rakamları derhal dile getirmek 
mümkün] değildir. İlköğretimde müdürlerin tâ-
yinindekji esas şu- tide bir komisyon var, bir 
değerlendirme yapıyor, bu değerlendirme sonu
cu üç adayı Millî Eğitim Ba|kanhğma inha edi
yor. Üo aday olduğuna göre, Bakana bir sa-
dim imkânı, temin ediliyor, teklif ediliyor, Ba
kan da bu üç adaydan birini tercih ediyor, mü
dürlüğe jatıyor. Tatbikat bu. 

Şu hilde, farz edelim bir aday 20 puvan, bir 
aday 18 jpuvan, bir aday 17 puvan almışsa, bu 
alman pjunana göre Vekilin, birisi üzerinde ter
cihlini kullanması lâzım. Yani, Vekilin bir ter-
o'ih haMtinı kanım tanımış. Dememiş ki, en 
yüksek puvan alanı tâyin edecek. Öyle olsay

dı, üç aday bildirmeye lüzum yoktu, en yük
sek puvanı olan adayı bMirirlerdi, Eakıanlık da 
tâyin ederdi. Şimdi böyle bir seçim hakkı ve
rince, bu üç adaydan, puvanlan dikkate alarak 
başka rauseyman merkezlerini hare'kete geçire
rek. birini tercih ediyor. Millî Eğitim Bakan
lığındaki tatbijkat, umumiyetle «daha yüksek 
puvan (alanı tercih etmek» şeklinde tecelli edi
yor. Daha yüksek puvan alan öğretmen her za
man iyi yönetici olmıyabilir. O bakımdan bu 
tercih üzerinde endişeler oluyor. Eğer yanılmı
yorsam % 80 tatbikat bu şekilde cereyan ediyor. 

Biz, bunu da yeterli görmedik, bu husustaki 
kanun tasarısı Yüce Meclisin Umumi Heyetin-
dedir. Bu tatbikatı da değiştirelim, dedik, ar
kadaşların aklına bir şey gelmesin, ilkokul mü
dürlerinin tâyini işini de Bakanlığın yetkisi 
dışında bırakalım, dedik. Çünkü, 150 000 öğret
men vardır, Türkiye^de okur - yazardık oranı 
% 100 e yaklaştı mı bu, iki üç misline çıka
caktır. Sınıfları azalttığınız takdirde, 70 - 80 
kişilik sınıflardan bahsediyorsunuz, onları 
azalttığınız takdirde bir iki misline daha çı
kacaktır, milyona yaklaşacaktır öğretmen sa
yısı. Milyonlarca kişinin içerisinde iyi yöneti
ciyi Ankara'da Bakanlık makamında oturarak 
seçmek mümkün değildir, eşyanın tabiatına ay
gırıdır. Şu halde bu tatbikatı değiştirelim, yet
kileri ve sorumlulukları devredelim dedik, ka
nun tasarısını şevkettik, Millet Meclisinin gün
deminde ve hemen bütçeden sonra sıradadır. Ko
nuşulacak ve bu suretle kriterleri tesbit etmek 
suretiyle bunu bir esasa bağlamak istiyoruz. 
liunu bir esasa bağladığımız gibi demincek de 
arz etmiş olduğum gibi, orta öğretimin her ka
demesindeki tâyin ve nakilleri de, araştırma 
sonundaki temayüllere uygun istikamette geliş
tirerek, gene Meclislere getirmek istiyoruz. 

BAŞKAN —Soru 2 : 
«Boykot nedeniyle il ve Bakanlık disiplin 

kurallarınca cezalandırılan öğretmen sayısı ne 
kadardır?» 

MİLLÎ EĞÎTÎM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — İl disiplin kurulları, biliyorsunuz, 
vilâyetlerde çalışmakta ve karar vermektedir. 
P.u karar, boyikot yapan öğretmenlere tebliğ 
edilmektedir. Bu karara, Bakanlık Disiplin Ku
mlunda itiraz etmek imkân mevcuttur. 

Son olarak, yanılmıyorsam Ankara'da en ge
niş ölçüde il disiplin kurulu bir karar aldı, ar-

I 
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kadarlarım rakamı benden iyi bilecekler, 20 ka
dar. Onun dışında bu kadar geniş ölçüde il di
siplin kurularının ceza verdiği iller yoktur. Sizi 
yanıltmayayım diye rakamı kesin olarak söy
lemiyorum, hafızamda nıevcudolan bu. öğret
men arkadaşlarımızın Bakanlık Disiplin Kuru
lunda karara itiraz hakkı mevcuttur. Tabiî ka
nuni yargı yolları da tamamen açıktır. 

BAŞKAN — Soru 3 : 
«Personel Kanunun içindeki öğretmenin sı

nıfsal, ekonomik yerinin sağOaııması çalışmala
rına Bakanlık katılmış mıdır? Bu durum Ba
kanlığın yönsıemesi paralelinde midir? 

(Soru 4 : öğretmen okul mezunlarının üni
versiteye girmeleri konusunda bir görüşünüz 
ve hazırlığınız var mıdır?» 

(MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — Efendim, personel rejimi, malûm-

(larmız yeniden ele alındı, öğretim ayrı bir sı-
ıijf olarak personel kanunu tasarısı içinde yer 
almış bulunuyor, öğretmenlik meslekine ağırlık 
verildi. Öğretmen arkadaşlarımızın başlangıç 
noktaisı yüksek tutuldu. İlk tâyinde, bundan 
öncekilerden daha farklı ücret alacaklardır. 
Maliye Bakanlığımızın hazırlamış olduğu reform 
kanunu tasarısını aldıktan sonra, Maliye Bakan
lığına gitmek suretiyle 'temasîlanmız oldu. Bâzı 
noktalarda reform tasarısını ıslah ettik. Bugün 
komisyonda konuşulan tasarıda bir tabaj hatası 
olmuş, o tabaj hatası da tahmin ediyorum, Ko
misyonda ıslâh edilecektir, arkadaşlarımız öner
gelerini verdiler ve bu suretle bu durum tashih 
edilmiş bulunacak. 

iîkinci suali bir daha rica edeyim. 
BAŞKAN — ikinci sual şu idi; «öğretmen 

okulu mezunlarının üniversiteye girmeleri ko
nusunda görüşünüz ve hazırlığınız var mıdır?» 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — Demin de arz etmiş olduğum gibi, 
öğretmenlik meslekî içerisinde bir kere ka
nalları açmak istiyoruz, kanalları mutlaka aç
mak istiyoruz. İlköğretimde öğretmen olan ar
kadaşların kademeli şekilde, eğer arzusu varsa, 
taşar ın ise orta öğretim kurumlarında öğret-
•Î; enlik yapabilecek statüye kavuşturulmaları 
inin yetiştirilmelerine taraftarız, bu imkânı tesis 
ediyoruz. 

Ayrıca, bunların daha yüksek öğretim kuru
luşlarında master, doktora yapmalarına taraf
tarız. Bu suretle getirmiş olduğumuz Devlet 

Yüksek öğretim Kuruluşları Kanununa göre 
bunların profesörlük, doçentlik seviyesine ka
dar yükselmeleri imkânını teklif etmiş bulunu
yoruz. O bakımdan fikrimıüdir şudur: öğretme
nin bir statüde kalmaması, içinde bir gelişme 
ve yetişme arzusu olan öğretmen arkadaşlarımı
zın bu arzusu istikâmetinde her zaman okuma 
s a nsına s ahibolmalarıdır, 

öğretmen okullarını, biliyorsunuz dört sene
ye çıkardık, bir sene ilâve etmek suretiyle. Bu 
suretle öğretmen okullarını liseye denk hale 
getirmiş oluyoruz. Lise tahsilini yapmış olan 
8 rkadaşların da elbette ki üniversitenin muhtelif 
branşlarında yüksek öğrenim kuruluşlarında 
okuma imkânları mevcudolaıcaktır. 

BAŞKAN — Denizli Milletvekili Sayın Sami 
ArSlan; «Hacettepe Üniversitesi doğum klini
ğinde kurulan «Tohum Bankası» hakkında ne 
düşünüyorsunuz? Millî ve dinî âdetlere darbe 
vuran bu durumu önlemeyi düşünüyor musu
nuz?» diyor. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 
(Devamla) — Sayın Başkan, müsaade ederse
niz, bu sual tamamen Hacettepe Üniversitesi ile 
ilgili ve oldukça da teknik bir sualdir, benim 
yetki sınırımı aşağı - yukarı taşıyor. O bakım-
dnn ben, bu sualin cevabını üniversiteden istih
sal ettikten sonra sayın milletvekili arkada
şıma yazılı olarak ulaştırayım. 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Akmumcu, 
buyurun. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
lüfendıim, başı eşarpla örtülü, medeni kıyafetli 
ibâzı öğretmen hanımlar, sırf başlarını eşarpla 
•örttüklerinden dolayı, Bakanlıkça tecziye edil
mektedir. Bu konudaki maksat ve gaye nedir, 
tecziye hangi esasa dayanmaktadır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Devamla) — Sayın Başkan, deminden beri, 
yani bir saatten beri suallere cevap arz edi
yorum. Bana tevcih edilen suallerin mümkün 
o:duğu kadar belli bir düzeyde cevabını arz 
etmeye çalıştım. Cumhuriyet Hükümetinde bu
nun dışında halledeceğimiz çok daha problem
lerimiz m'evcultltur. O bakımdan bu suali sadece 
sükût etmekle ve aynı zamanda böyle bir tat
bikatın da geniş ölçüde memleket bünyesi için
de olmadığını söylemekle yetineceğim. (Al
kışlar) . 
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HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
ayın faskan.. 

[AN — Başka soru mu efendim? Tar
tışma jtok efendim, başka soru ise lütfedin. 

HÜŞAMETETİN AKMUMCU (İsparta) — 
Aynı sıjmlle ilgili bir şey vardı. Bu mevzuda 
kendilerini dörlt beş defa rahatsız etmiştim. 

BAŞKAN — Sayın Akmumcu, şu anda içinde 
bulunduğumuz prosedür, usul, zatıâlinizin 
iBaşkanJM hitaben bir soru sormasını mümkün 
kılıyor. |; 

Efe^üm, «ziyaret etmiştim, şöyle demişti, 
muhtıra vermiştim» şeklinde olunca bu takdirde 
Ibir tartışmaya giriliyor, olmuyor. Net olarak, 
parilh btf sorunuz varsa, sorunuz, soralım Ba
kana. 

HÜSAMETTİN AKMUMCU (İsparta) — 
Yükseki İslâm Enstitüsü mezunlarının tâyinleri 
yapılacöjğı zaman, MİT'ten rapor istihsali 
>oihetine| gidiliyor. 

Başka okulların mezunlarının tâyinleri ya
pılırken MİT' ten rapor istihsaline gidilmiyor 
ise, niçin Yüksek islâm Enstitüsü talebeleri 
hakkınca böyle bir tatbikata gidiliyor? 

AHİİET BULDANLI (Muğla) — Yok böyle 
bir §ey.| 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun 
'Sayın Bjakan cevap versin, Sayın Buldanlı. 

Miljtî EĞİTİM BAKANİ ORHAN OĞUZ 
(Devanjıla) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarımı; 

Say^n Hüsamettin Akmumcu'nun bir me
seleyi, (bir şahsa ait meseleyi buraya gtirme-
sinden jjıtürü cidden müteessirim. 

Bir (öğretmen vardır, raporu vardır, sinü
zit o ld^u için başını örtmektedir. Başı ör
tülü cjljduğu için, bir vali, onu olduğu yerde 
mu!haf4aa etmek istememiştir, bir problem ha
line gejlıniştir. öğretmen de, bir başka yere 
naklinin yapılmasını istemiştir, nakli yapıl
mıştır, I bu problem ortadan kalkmıştır, doktor 
raporujıa istinadetmektedir. Hâdise bu. Bunu 
burada) dile getirmesini teessürle karşılarım. 

Art^k, Türkiye'de bu meselelerin dışında, 
bizim ^.eşgul olacağımız çok daha önemli me
seleler (var, aziz arkadaşlarım. 

2 TC^Â sual de, bütün Türkiye Cumhuriyeti 
içeri&irjde memuriyete alınacak insanların, 
ne yollardan, nasıl alınacağı açık şekilde, 
Memuıfaı Kanununda, Personel Kanununda ya

zılı bulunmaktadır. Buna göre işlem yapılmak
tadır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir soru daha 

var efendim. 
ıSaym Tufan Doğan Avşargil, buyurun efen

dim. Yalnız, net ve kısa olsun, Sayın Avşar
gil. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
Sayın Başkan; öğretmen boykotları dolayısiyle 
öğretmenlere çok çeşitli disiplin cezaları 
uygulanmıştır. 

Kayseri'de, aynı öğretmene - ki, bunların 
adedi çok - 6 çeşit ceza verildi. 7 ncisi de ve
rilmek üzere olduğu için, Sayın Bakandan 
ne gibi tedbir alınması lâzımgeldiğini sormak 
istiyorum. 

Meselâ, öğretmenler açığa alındı, görevle
rine son verildi, görev yerleri değiştirildi, 
müdürler görevlerinden alındı, maaşları ke
sildi ve mahkemelere sevkedildi. Son olarak 
da, boykota katılan birçok öğretmenlerin kı
dem tenzili cezası verilmesi için Disiplin Ku
rulu faaliyeti olduğunu haber aldım. Acaba 
Sayın Bakan, bu hususlar hakkında ne dü
şünmektedir? 

Bir de, ilkokul öğretmeni olup da, hariçten 
eğitim enstitüsünü bitiren ilköğretmen okulu 
mezunlarının, öğretmen veya müfettiş olarak 
tâyinleri yapılmamıştır. Bakanlık olarak bu 
öğretmenler hakkında ne düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI ORHAN OĞUZ 

(Devamla) — Efendim, ben boykot meselesi 
üzerine tekrar dönmek istemedim. Çünkü, bir 
öğretmen olarak, bu meselenin ne şekiller ala
cağını önceden sayın meslekdaşlarana defalar
ca açıklamıştım. Gerek boykottan önce yapmış 
olduğum radyo konuşmasiyle, gerek basma ver
diğim demeçlerimle bu konuya değinmişiandir. 
Bana, boykotu teşvik ve tahrik eden kuruluş
lardan verilen cevap, «Bu iş sayın Bakanımıza 
karşı değildir, o iyi niyetli insandır.» falan şek
linde olmuştu. Ben de demiştim ki, «Bu hareket, 
sonunda Bakanla öğretmeni karşı karşıya geti
rir, çok meseleler karşımıza çıkarır, çok sürtüş
meler olur. öğretmenlik müessesesinin itibarı 
üzerine gölge düşürülmesine, ufak bir gölge 
düşse dahi, buna benim gönlüm yatmaz. Gelin 
bu eylemden vazgeçin» demiştim. 

— 539 
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Nitekim, söylemiş olduğum hususlar birer 
birer gerçekleşti, değişik şekillerde gerçekleşti 
ve üzüntü kaynağımız haline geldi. Hem öğret
men arkadaşlarım, büyük kütle, bundan büyük 
ölçüde üzüntü duymakta, hem de bir meslekdaş 
olarak ve bu camianın başı olarak şahsan üzün
tü duymuş bulunmaktayım. 

Tabiatiyle, kanunlar ortada durmaktadır. 
Yapılan hareket kanunlara tecavüz etmiş ise, 
yargı organlarına intikal etmiştir, normal pro
sedür içerisinde yürümektedir, bizim inisiyati
fimizden çıkmıştır. Ama takdir edersiniz ki, 
kanun sınırı içerisinde kalmak, kanun sınırı içe
risinde bulunmak, bütün kuruluşları o sınırın 
içerisinde görmek, bizim için arzu edilen bir hu
sus olacaktır. 

Sayın arkadaşlar; ben Türk - iş kongresine 
gittim, işçi Sendikaları kongresine gittim. Niye 
gittim? Çünkü, kanunun sınırı içerisinde çalı
şan ve meslekî dâvalarını halletme yönünde ça
lışan bir kuruluş olduğu için. 

O bakımdan, bütün kuruluşların bu ölçü 
içerisinde kalmasında, meslek yönünden fayda 
olduğu, gibi, bize yardımcı ve meselelerin hal
ledilmesi yönünden de faydalı olabilir kanısın
dayım. 

Diğer taraftan, eğitim fakültelerinden mezun 
olan arkadaşları istihdam etme yoluna girmiş 
bulunuyoruz. Bugün eğitimcilik bir uzmanlık 
dalı haline gelmiştir. Eğitim fakültesinden me
zun olan arkadaşları, mutlaka eğitim hizmetle
rinde istihdam edeceğiz, öğretmenlik meslekinin 
dışında, bize yardımcı olan konular vardır. Eği

tim fakültesi yetkilileriyle Millî Eğitim Ba
kanlığında bir komisyon kurulmuştur. Bu ko
misyon birkaç aydan beri faaliyetine devam ede
rek çok önemli neticelere istihsal etmiştir. Aşağı 
yukarı, arada pürüz kalmamıştır, kadro kanu
numuz da çıkmıştır. Bu eğitim fakültesi mezun
larını derhal istihdam edeceğiz. Yeni çıkanları 
da elbette istihdam edeceğiz. Fakülte ile Anka
ra Üniversitesiyle yapmış olduğumuz işbirliği 
neticesinde, gerekiyorsa onların müfredatını, 
programını da değiştirmek suretiyle, bu fakül
teden mezun olanları daha yararlı hale getirme
nin gayreti içerisinde bulunuyoruz. 

Tekrar saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ba

kan. 
Efendim, istanbul Milletvekili Sayın Haydar 

Özdemir'in de bir yazılı sorusu var. Bunu ba
kanlığınıza tevcih edeceğim efendim. Burada 
okunmasını bile sakıncalı buluyorum. Üzücü ve 
çirkin bir tâbir de kullanılarak bir ,soru soru
luyor. 

HAYDAR ÖZDEMİR (istanbul) — Bir hâ
diseyi soruyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Bakan yazılı olarak 
cevap versin. Bahsettiğiniz çirkin bir hâdise, 
tekrarlamaya lüzum yok. 

Müzakerelerin bundan sonraki kısmına, öğ
leden sonra devam edeceğiz. 

Saat 14.30 da toplanılmak üzere, birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanış saati : 13,08 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili İsmail Arar 

KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 

BAŞKAN — 88 nci birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

8. j — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 ydı 
Bütçe \Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma. Komisi/o
nu rakoruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma -Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri (Mil
let Meclisi 1/301; Cumhuriyet Senatosu 1/1095 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 139) (Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1402) 

BAŞKAN — Görüşülmesi bitmiş olan Vakıf
lar Gejnel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı laçık oylarınıza sunulacaktır. Kutular sı
ralar şurasında dolaştırılacak, sonra kürsüde bu
lunduracaktır. Sayın üyelerin lütfen oylarını 
kullanmalarını rica ederim. 

A — MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜTÇE 
Si (Devamı) : 

BAŞKAN — Sayın Bakandan sonra, son söz 
olarak) C. H. P. Grupu adına Sayın Hayrettin 
Uysal, buyurun. 

HtISEYİN DOLUN (İstanbul) — Sayın Baş
kan, yeterlik önergesini oya sunmadınız mı? 

BAŞKAN — Yeterlik sonra efendim. 
C. H. P. GRUFU ADINA HAYRETTİN UY

SAL (Sakarya) — Sayın Başkan, değerli arka
daşların ; 

Gerçekten bir ülkenin, bir milletin kalkınma
sı içinj İleri bir millet olabilmesi için, gelişmiş bir 
millet olması için, milleti millet yapan başlıca un
surlar,; hiç şüphesiz kültür, bilim ve eğitim değer
leridir» Bu değerleri, kendi halkını, kendi mille
tini, kjaıdi ülkesini ileri bir ülke, ileri bir halk, 
ileri bip millet yapabilmek için işleyen, değerlen
diren ye yaşar hale getiren de öğretmendir. 

Bu j bütçe, eğitim bütçesi, Türk öğretmeninin 
bu atılanlarda, bu değerlerdeki yerini, etkinliği
ni, çalışmasını, çabasını tesbit etmek bakımın
dan; yine bu bütçe, eğitim bütçesi, siyasi parti
lerin kendi görüşleri açısından, felsefeleri açı
sından; eğitime hangi yönde, hangi ağırlıkta bak

tığı açısından birtakım meseleleri ortaya çıkar
mada önemli yeri olan bir bütçedir. 

Burada Sayın Millî Eğitim Bakanı, gerçek
ten büyük ölçüde katıldığımız, tasvibettiğimiz 
bir olumlu yönde konuşmasiyle eğitim, bütçesine 
ve eğitimdeki öğretmenin yerine bir bilim adamı 
haysiyeti içerisinde baleti. Kendisine tsşekkür 
ederiz. 

Ancak; iktidar partisi grupunun sözcülerin
den bir sözcü, öğretmene bakış açısı yönünden, 
öğretmenin sendikal hareketi yönünden hoşa git-
miyen ve Türk öğretmeninin sendikalaşma ha
reketini suçlayan, hukuk Devleti ilkelerine bağlı 
olduğunu söylemesine rağmen Hukuk Devleti il
kelerini kendi sübjektif görüşü içerisinde de
ğerlendiren ve bu sübjektif görüşü içerisinde ka
ralamaya çalışan bir üslûpla Türk öğretmeninin 
sendikalarından bâzılarının Kızıl Rusya'dan yar
dım aldığını söyliyebileesk kadar ayıp olan, ger
çek olmıyan, doğru oimıyan, Atatürk'cü devrim
ci ve Anayasaya bağlı Türk öğretmenini kamu 
oyunda lekeleme yoluna ve Yüce Meclis kürsü
sünde lekeleme yoluna gitmesini kınadık. Onu, 
burada devrimci ve Atatürk'çü Türk öğretmen
leri adına o iftirayı, o karalamayı şiddetle red
dediyor ve kendisine iade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; öğretmen görüşüne 
değer vermenin gerçelkten takdirle kıarşılanm>a-
sı lâzımdır. Sayın Bakan burada konuşmala
rında, kendi hayatından bir örnek verdi. Bu 
örnekte dedi ki; «Varlıklı bir aile çocuğu de
ğildim. Okuma düzenline paralel olarak be
nim hayatımda, benim evimde sofra düzeni, ye
mek düzemi değişti.» Niçin değişti? Okuma dü
zenine paralel olarak değişti. Demek ki, düzen 
değişikliği korkulacak bir şey değildir. 

HÜSEYİN AVNÎ KAVURMACIOĞLU (Niğ
de) — O, o düzen değil. 
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O. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN 
UYSAL (Devamla) — izan edeceğim, dinleyin 
lütfen. 

ileriye doğru atılımlar yapmak, Türkiye'de 
eğitimli çıkmazdan jkurtarmıak, eğitimi yaşanır 
'bıiır haile getirmek, insan hayatıma sevgi, ilerle
me, ekonomik değerler vermek, fırsat, imkân 
eşitliği sağlamak başarıldı mı, bugünkü bozuk 
eğitim düzeni değişiyor demektir. Bugünkü 
bozuk eğitim düzemi değiştiği an bugünkü eği
tim düzeni değişmiş demektir. 

O halde düzen değişikliğini insan hayatında, 
toplum hayatında, ekonomik hayatta, eğitim 
hayatında sağlayabilmenin mutlak şartları var. 
Lâkin ille de bu eğitim düzeni doğrudur, bu
nu muhafaza edeceğiz dediğimiz zaman bir fel
sefe oilaralk, bir görüş olarak tutucu ve mu-
hafazacı bir parti oluruz, tutucu ve muhafa-
z&cı bir felsefeye bağlı oluruz ve o zaman insan 
hayatında, toplum hayatında ileriye doğru, bu 
teknolojik çağda ileriye doğru biır Jatılım yap
mak mümkün olamaz. 

Bu bakımdan eğitimimiz gerçekten, Sayın 
Bakanın burada bâzılarını rakamlarla, bâzıları
nı cümlelerle ifade ettiği gibi, eğitim düzenin
de, bugünkü eğitim hayatımızda fair bunalım 
var, eğitim hayatımızda yeberaizlijk var. 

Türk çocuklarını, yoksul halk çocuklarının, 
köylü çocuklarının okuyabilmesi, en yüksejk de
receye kadar çıkabilmesi, avukat, doktor, mü
hendis olabilmesi, teknik hayatımızda istidat 
ve kabiliyetine göre yer alabilmesi içim eğitim 
mekanizmasının hareketini, seleksiyonunu erek-
lemeslmi, kabiliyet ve zekâları en üst seviyeye 
çıkarabilmek için yapabileceğimiz ve tatbik ede
ceğimiz politika var M, olması lâzım ki, bugün 
burada eğitim sorununu tartışıyoruz, yeter gör
müyoruz. Bugünkü eğitim düzeni yetersizdir 
diyoruz, kabiliyetli Türjk çocuklarına fırsat ve 
imkân eşitliği vermiyor diyoruz. Bir öğretmen 
okulu sınavlarına 6 bin, 7 bin tane köylü ço
cuğu müracaat ediyor, 100 kişi allıyoruz diyo
ruz. Bu olmaz, ilkokuldan sonra en yüksek 
ojkula kadar gitmesi lâzıımgelen köylü çocukla
rına bu imkânları açamıyoruz diyoruz. Son
ra 222 sayılı Kanunun öngördüğü esaslar içeri
sinde tamamlayıcı kursları - ilkokulu bitirdik
ten sonra, onlara meslek ve sanat yönünden bir
takım kabiliyetlerini meydana getirmek için ta

mamlayıcı kursları 222 sayılı Kanun emret
tiği halde açmadık bugüne kadar diyoruz. 

Yine 222 sayılı Kanuna göre, eğitim mü
esseselerini, okulları köylerde, kentlerde, İYEM 
Eğitimin kendi organizasyonu içerisinde yap
ması lâzımgelirken Bayındırlık Bakanlığıma 
devretmiş olmamızdan ötürü, benim Sakarya'
dan bir misal vereyim sözü gelmişken, geçen 
yıl «ancak üç tane ilkokul yapabiliyoruz» di
yoruz, «Onbıin köyde daha ilkokul yoktur» di
yoruz. 

Bugün 1991 yılında hızla yapımına başlan
mış olan ve İsmet Paşanın başkanlığındaki 
üçüncü Koalisoyn iş başından ayrıldığı zaman 
sayısı 36 olan Güney ve Güney - Doğu illeri
mizdeki bölge okulalrmı yalnızca 5 sınıflı 
ilkokul öğretimi veren 30 binalı, 20 binalı, 32 
binalı bölge okulalrını, her türlü imkânlar içe
risinde bulunmuş olmasına rağmen çok yönlü 
bölge okulları haline getirip de köylü çocuk
larına burada orta öğretim imkânını, meslekî 
öğretim imkânını, teknik imkânını veremiyo
ruz diyoruz. 

Bu gidişle Türkiye'de fırsat ve imkân eşit
liği sağlanamaz. Yoksul Türk çocukları, köylü 
çocukları okuma imkânına kavuşamaz, dok
tor, avukat, mühendis olamaz ve yalnız bu eği
timi görebilecek, görme imkânına kavuşacak 
insanlar, varlıklı insanların çocukları olabilir 
diyoruz. 

İşte bunları söylediğimiz zaman bizzat eği
tim düzeninin bozukluğunu ortaya koymuş 
oluyoruz. Bozuk eğitim düzenini teşhis et
mek için birtakım büyük lâflar söylemeye ih
tiyaç yok. insan hayatında, yaşayışında, her 
gün milletvekillerine çocuklarını okutmak için 
mektup yazan, Ankara'ya kadar gelen yüz
lerce, binlerce, şurada beklemede şu anda 
gitsek yüzlerce, binlerce halkın kendisini gör
mek mümkündür. Dertleri çoğunlukla çocuk
larını okutamamaktan ve onlara okul bulama
maktan ibarettir. 

işte, böylesine bir teşhis, böylesine bir 
eğitim yetersizliği karşısında elbette ki, bu 
gerçekleri, elbette ki, bu meseleleri burada tar
tışacağız, ama akıl yoliyle tartışacağız bunları. 

BAŞKAN — Saym Uysal, süreniz doldu 
efendim. 

O. H. P. GRUPU ADINA HAYRETTİN 
UYSAL (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

— 542 — 



M. Meclisi B : 88 25 . 5 . 1970 O : 2 

Akıljyoliyle tartışacağız bunları. Halkla 
öğretmedin arasını açmaya kimsenin hakkı 
yoktur. (Halkla öğretmenin arasını açmamak 
için herj şeyden önce öğretmene muhabbet gös
termek lâzımdır, öğretmenin fikirlerini beğen-
miyebilijnz. Sandıktan çıktık, diyoruz, öğret
men sendikasının başındaki yöneticiler, öğret
men topluluğunun meydana getirdiği kongre
lerde oyla sandıktan çıkmadı mı? Sen çıktı
ğın zamj&n sandıktan, mutelber, başka müessese
lerde öğretmenlerin oylariyle sandıktan çıkar, 
idare yarine gelir, yönetici yerine gelir, ha
yır; onların fikirleri bize uymaz, bunları be
ğenmiyoruz diyeceğiz, böyle şey olmaz. 
Hukuk iDevletinde, hukuk anlayışında her şey
den evveli mahkemenin verdiği kararlara iti
bar varıdır. Ben, sübjektif görüşüme gftre, 
her haıjf i bir insan hakkında her hangi bir 
sözü, sjuçlamayı karalamayı yapma hakkına 
sahip djeğilim. Anayasa bunu böyle emretmi
yor. Anayasa bunu engellemiştir. Anayasa her 
şeyden *wel hukuk düzenine bağlı müesse
selerin verdiği kararlara itibar edilmesini söy
lüyor. 

BAŞKAN — Sayın Uysal; istirham edece
ğim, 10 dakikayı geçirdik, bağlayınız sözle
rinizi, ll&tfen. 

HAYRETTİN UYSAL (Devamla) — Bu iti-
'barı yajjmadığımız zaman Türkiye'de birtakım 
meseleleri çözmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi bağlıyo
rum. 

Eğitmenlerin derdi hâlâ çözülmemiştir. 
Geçici öğretmenlerin derdi çözülmemiştir. Bun
ları çökmek lâzım. Türk öğretmeninin sendika
larına, I iyi niyetli olduğunu kabul ettiğimiz 
ve davranışlarında görmek istediğimiz Sayın 
Millî Eğitim Bakanının münasebetlerini, fikir
lerini beğenmese dahi, masaya oturup dinle
mesinde Türk öğretmeniyle onun idare ve 
eğitim lorganı olan bakanlığı yaklaştırmakta 
büyük (fonksiyonu olacaktır. Lütfen öğretmen 
sendikallarının dertlerini, meselelerini bir ma
sada sonusunuz, dinleyiniz. Bir bilim adamı 
olarak! sendikal hareketinin demokrasilerde 
yerininj aıe olduğunu benden daha iyi bilirsi
niz. 

Değjerli arkadaşlarım; Atatürkçü Türk öğ
retmenime, en uzak köyde bilimin meşalesini 
yakan, insan unsurunu yoğuran, ileriye doğru 

gelişmiş bir Türkiye yaratmak için fedakârca 
çalışan Türk öğretmenlerine Bakanlık temsil^ 
çilerine Grupum adına saygılarımı sunar, 1970 
bütçesinin eğitim camiasına, Türk milletine ha
yırlı olmasını dilerim. 

Saygılar sunarım. (0. H. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
iGörüşülmekte olan konu, gereğince aydın

lanmıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla. 

Hüsamettin Başer 
Nevşehir Milletvekili 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti

ni arz ve teklif ederim. 
içel Miilevekili 
Kadir Çetin 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri aleyhinde 
Sayın Hüseyin Dolun, buyurun. 

HÜSEYİN DOLUN (İstanbul) — Dar bo
ğazlarda Anayasaya sığınan, düze çıktığında 
sırt çeviren zihniyete sesleneceğim, Sayın 
Millî Eğitim Batanına bir soru soracağım. 

öğretmeni kanunlara saygılı olmaya davet 
eden Sayın Millî Eğitim Bakanının Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasasının 132 nci maddesinin 
şu bölümünü dikkatle okumasını ve ondan 
sonra saygılı olmasını istirham edeceğim. 

KADİR ÇETİN (İçel) — Yeterlik aley
hinde... 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Efendim, 
önerge ile ilgilidir. Dinlemek lûtfunda bulunur
sanız, öğrenirsiniz. (A. P. sıralarından «sadede 
ıgel» sesleri). 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim, her
kesin konuşma üslûbu değişik oluyor, yeterliğin 
reddedilmesini, ihtimal bu şekilde ifade edecek. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — «Yasama 
ve yürütme organları ile idare, mahkeme ka
rarlarına uymak zorundadır.» 

Sayın Bakan derler ki; öğretmen kanunlara 
saygılı olmalıdır, öğretmen hangi kanunun han
gi maddesine dayanarak boykota girmiştir, gir
mektedir, diye soru soruyorlar. 
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Mustafa Kemal hangi kanunun hangi mad
desine dayanarak saltanat idaresine kafa tuttu, 
bunun da cevabını versin. (A. P. sıralarımdan 
gürültüler). 

MESUT HULKi ÖNÜR (Çanakkale) — öyle 
değil, o. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Dolun, sizden 
rica .ediyorum; siz, Millî Eğitim Bakanlığı ile 
üniversitelerin bütçesi üzerinde yapılmış olan 
görülmelerin yeterliği teklif edildiği bir anda 
bu görüşmelerin yeterli olmadığım iddia edi
yorsunuz, devamını istiyorsunuz. Bu gerekçe ile 
teöz istediniz, lütfen bunu izah ediniz. 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Başüstü-
ne, onu izaha devam ediyorum. 

Arkadaşlarım, bu konuların aydınlanabilmesi 
için bunların amahatlarma değinmek icabedecek 
tabiî. 

Bu nesil 35 - 45 senedir uyutuldu, izin verin 
de biraz artık uyansın. (A. P. sıralarından gü
lüşmeler). 

Karşımızda yargı organlarının kararlarını 
tatbik etmiyen bir Millî Eğitim Bakanlığı var, 
bir. iki; 135 000 ilkokul öğretmeni bir köşede 
dururken, sizin mlini mini yavrularınızın hamur
larını yoğururken, bir alfebeyi tutuyor Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinde bir profesöre yaz
dırıyor ve 5 milyon Türkçe kitabı ile 1,5 milyon 
alfabenin yüzde 6 telif hakkını bu adamlara 
'ödüyor. Bakın, aydınlanmasına lüzum olan me-
ıseleler var, demek. 

OSMAN TARI (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
kifayetle alâkası var mı, istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Osman Tan, dinlerseniz 
göreceksiniz, işte. Bu bakımlardan konu aydın* 
lanmamıştır, diyor, istirham ederim. (Gülüş
meler) . 

HÜSEYİN DOLUN (Devamla) — Değerli 
arkadaşlarım, bu ulusun bir temsilcisi olarak 
şu endişeyi haklı olarak karşılayın, lütfen. Sa
yın Süleyman Mutlu'nun sorusunun cevabının 
yazılı olarak verileceğini söyledi, Sayın Bakan. 
Ben bundan 6,5 ay önce bir yazılı, bir de sözlü 
•soru önergesi tevcih ettim, Sayın Bakana. 100 
metre kadar bir mesafesi vardır, Meclisle Millî 
Eğitim Bakanlığının. Şu anakadar bana cevap 
vermiyen Sayın Bakanın bu tutumu nereye 
kadar varacaktır. Sayın Mutlu'ya Hazreti 
Eyulb'un sabrını dilerim, beklesinler biraz. 
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I Bu ülkede, kimse alınmasın, Anayasamızla 
Türkiye Cumhuriyetinde mebus olmak istiyen 
kişilere okuma - yazma bi%ormusum diyorlar. 
Siliyorum, dediniz mi mebus olabilirsiniz, diyor-
]:,r. Ben kapıcı olacağım, çöpçü olacağım, odacı 
olacağım dersen, git ilkokul diploması getir, di
yorlar. tşte böyle bir Millî Eğitim var Türki
ye ide. Bunun aydınlanması lâzımdır arkadaşlar. 

Mustafa Kemal Türkiye Cıımhuriyetini 
gençliğe emanet etti, diyoruz Pekiyi genç
liğin canım bugfan kime emanet edeceğiz? 
Bunun da meşkûk, karanlık durumu var. Bun
ların aydınlanması elzemdir. Bunların esaslı 
bir şekilde aydınlığa kavuşabilmesi için bu 
önergenin reddedilmesi lâzımdır. 

Toplumun çağdaşlaşabilmesi için eğitim çiz
gisini başarı ile bitirmeleri şarttır. Bu olmazsa, 
alfabedeki; «uyu uyu yat, yat uyu» demeye de
vam edersek, ben de size peşinen bir söz söy
lüyorum; bu ulusun öğretmeni, «kalk yavrum, 
yeraltı, yerüstü servetlerin elden gidiyor, uyan» 
diyecetkir! 

ıSaygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergelerini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi bütçe üzerinde bölümlere geçmeden 
önce Sayın İhsan AtaöVün bir talebi var, arz 
ediyorum. 

«iKürsüde yapmadığım beyanı yapmışım gibi 
göstererek grupumuzu bütün öğretmenlere karşı 
göstermiş olan Sayın Hayrettin Uysal'ın iddi
alarını düzeltmem için İçtüzük hükümlerine 
göre söz verilmesini saygiyle arz ederim.» 

Sayın A'taöv, bu konunun aydınlandığını sa
nıyorum. Çünkü siz daha konuşurken itiraz etti-
kr, siz de o zaman açıkladınız, «Ben TöS'ü kas
rı etmiyorum» dediniz. 

İHSAN A'TAÖV (Antalya) — Sayın Başka
nım, aslında Yüksek Başkanlık benim o şekilde 
beyanda bulunmadığımı zabta geçirmiştir, sizin 
ağzınızdan. Ancak, şimdi yapmış oldukları ko
nuşmadan dolayı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Yalnız, is
tirham ediyorum, yeni bir sataşmaya sebebi
yet vermeden konuşmanıza dikkat etmenizi rica 
ediyorum. Çünkü gündemimiz o kadar yüklü-

I dür, bitirmemiz zorlaşacaktır. 
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İH^AN ATAöV (Antalya) — Sayın Bal
kan, d^erli arkadaşlarım; Grupum adına yap
mış oliiğum konuşmada hiçbir sendika ismi zik-
rötmedji|"im haJlde, 0. H. P. grup sözcüsü ar-
Ikadaşıj» benim konuşmamda Türkiye'deki öğ
retmenleri zan altında bıraktığımı iddia etmiştir. 

A. p?. Grupu, Türkiye ̂ de memleketini seven, 
ınilliıyeltiçi, vatanperver, kanunlara uyan, vazi
fesini (bilen şerefli öğretmenin yanında, hizme
tinde ^e ona saygı duyarak icraatındadır. 

A.P|« Grupu, Türk öğretmenine hiçbir su
retle nja iftira, ne bühtan eder. 

A.P. Grupu, Türk öğretmeninin dertleriy
le hem4ert olduğunu kendi Hükümetinin Millî 
Eğitini Bakanının ağızı ile burada beyan et
miş vej biraz evvel Grupumuzun öğretmenleri 
zan altında bıraktığını iddia eden sözcü de Sa
yın B4lcana bu davranışından dolayı teşekkür 
etmiştir. Yani, A.P. Grupunun ve A.P. hükü
metlerinin Türk öğretmeninin yanında ve hiz-
metinİe olduğunu C.H.P. sözcüsü bir ağızı ile 
itiraf ederken diğer ağzı ile de A.P. nin öğret
mene jsarşı olduğunu beyan etmiştir. 

AIfMET GÜNER (Zonguldak) — Çift ağızlı 
bizim iğimizde yok. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — O çift mi, çok 
mu bipıem, yalnız burada yapılan beyanlar için 
sö^lüyjorum. 

Şiıjijdi, muhterem arkadaşlarım, bizim beya
nımız juldür : Grupunıuza ve Hükümetimize sarı 
sendilfftyı destekliyorsunuz, diyen bir muhalefet 
aözcüsjüjne karşı, A.P. hükümetleri sendikaların 
rengin* bakmaz, A.P. hükümetleri sendikaların 
kanunjl|ır çerçevesi içerisinde kurulmuş oldu
ğuna, |feanun içerisinde yürüdüğüne ve kanuna 
karşı (gelmediğine dikkat eder. Kanun içerisin
deki Ştndikalara saygılıdır, hizmetindedir, de
dim. Aacak, A.P. Hükümeti - dikkat edin sen
dika ijsni söylemiyorum - A.P. Hükümeti çalış
malar! sırasında, 

YlfUYtAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Ne bi
liyorsan söyle.. 

ÎH|$AN ATAöV (Devamla) — A.P. Hükü
meti, ılışmaları sırasında kullandığı paraları 
Moskova'dan Paris'teki bir bankaya, o bankadan 
da Tijifcrye'deki sendikaya getiren sendikacıla
rın k$fşısındadır ve bunların karşısında olmaya 
devanı edecektir, dedim. 

Y1İEMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Kim 
burular, söylesene.. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu sözünden 
dolayı Türk öğretmenine en küçük bir bühtan 
yoktur. Çünkü Türk öğretmeninin yüzde 98 i 
vatanperver, şerefli, faziletli, haysiyetli, çalış
kan insanlardır. Türk öğretmeninin başında 
hasberkader geçmiş birkaç yolunu sapıtmış, onu 
tahrik eden, onu kanunlara karşı getirmek is-
tiyen, onu kötü yola sevk etmek istiyen bâzı sa
pıklar varsa, A.P. bu sapıkları düzeltmek için 
iorai Hükümet etmektedir, dedim. (A.P. sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu itibarla, A.P. ni öğretmenlerin karşısın
da değil, şerefli öğretmenlerin yanında mütalâa 
etmenizi, yolunu şaşıran 3 - 5 tane sapığın da 
devamlı karşısında bulunacağını bilmenizi say-
giyle arz ederim. (A,P. sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanlığı Bütçe
sinin bölümlerine geçilmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul ettmilyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi bölümleri ayrı ayrı okutup tasvibinize 
sunacağım. 

A — MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

(A/l) Cari Harcamaları 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

12 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 2 080 749 630 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 11 527 778 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 83 847 708 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 289 700 411 
BAŞKAN — Efendim bu bölümle ilgili iki 

önerge vardır, önergeleri okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
İlkokul seferberliğini gerçekleştirebilmek 

için konan okul yapım tahsisatı, kâfi değildir. 
Bu sebeple, yatılı öğrenci sayısı azaltılıp gün
düzlü sisteme geçmek mecburij^eti vardır. Millî 
Eğitim bütçesinin bölüm 15.237 kınmından, 25 
milyon liranın 22.000 bölümündeki ilkokullar ve 
bölge yatılı okulları kısmına aktarma yapılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Hüsamettin Başer 

Nevşehir 

BAŞKAN — Komisyon bu okunan önergeye 
katılıyor mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Ka
tılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Milletimizin eğitim davasındaki dertleri ve 

köy okullarında okumak istiyen binlerce köylü 
çocuklarının durumu nazara alınarak, köylünün 

.okuması için eğlencemizden fedakârlık yapmak 
durumundayız. 

Bu nedenle, Devlet Tiyatro ve Opera Balesi 
bölümünden, bölüm 15.331 den 10 milyon, bölüm 
15.332 den 10 milyon, cem'an 20 milyon liranın 
ilkokullar ve bölge yatılı okulları faslının 222 
sayılı Kanun gereğince Bayındırlık Bakanlığı 
22.441 nci maddesine aktarılmasını arz ederim. 

Sami Arslan 
Denizli 

BAŞKAN 
yor mu? 

Komisyon bu önergeye katılı-

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, katılmıyoruz. Zaten Devlet Tiyatro 
ve Opera Balesi bölümüne konulan ödenekler 
ancak maaş ve ücretlere kâfi gelmektedir. Bu 
bakımdan buradan aktarma yapılması kanunen 
imkânsızdır. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Şimdi, bölüm 15.000 i oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümlere devam ediyoruz. 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

77 146 125 16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 5 000 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 62 190 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 108 384 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 3 340 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 26 100 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 4 900 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 18 609 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

Kabul edilmiştir. 
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MdÜi Eğitim Bakanlığı Bütçesinin bölüm
leri bitmiştir. Hayırlı olsun. 

2. — Ankara Üniversitesi 1970 yıh Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(1/28?) (S. Sayısı : 145) (1) 

BAŞKAN — An|kara Üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının maddelerine geçlme-

(1) 145 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

(A/l) 
Cari 

harcamalar 
Lira 

Rektörlük 
Dü ve Tarih - Coğ. Fak. 
Fen Fıâlk. 
Hukuk Fak. 
Tıp Faik. 
Veteriner Fak. 
Ziraat Fak. 
İlahiyat Fak. 
Siyasıal Bilgiler Fak. 
Eczacüık Faik. 
Eğitim Fak. 
Diyarbakır Tıp Fak. 
Adana Ziraat Fakültesi 
Elâzığ i Veteriner Fak. 

Toplam 

2 806 023 
12 029 241 
8 436 308 
4 716 585 
46 444 699 
7 713 924 
10 838 372 
2 343 076 
7 682 569 
3 367 499 
2 280 125 
13 628 774 
1 390 594 
1 458 744 

125 133 533 

25 . 5 . 1970 0 : 2 
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçıe Kanunu 

MADDE 1. — Ankara Üniversitesine aşağı
da gösterildiği üzere (A/l) cari harcamalar için 
(125 136 533) lira, (A/2) yatırım harcama
ları içtin (66 095 160) lıina, (A/3) sermaye teş
kili ve transfer harcamalan için de (10 011172) 
lira ki, toplam olarak (201 242 8,65) lira ödenek 
vertilmişftir. 

(A/3) 
(A/2) Sermaye teşkili 

Yaturım ve transfer 
harcamalan harcamaları Toplam 

Lira Lira Lira 

756 420 
846 000 
513 400 

963 660 
893 000 
424 100 

940 000 
94 000 
197 400 
56 400 
410 780 

095 160 

2 443 743 
500 833 
236 563 
872 215 
339 905 
122 740 
231 831 
92 731 
239 619 
63 451 
71 816 

2 878 938 
1 896 180 

20 607 

10 011 172 

63 006 186 
13 376 074 
10 18)3 271 
5 588 800 
48 748 264 
8 729 664 
12 494 303 
2 435 807, 
8 862 188 
3 524 950 
2 549 341 
16 564 112 
3 697 554 
1 479 351 

201 242 865 
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BAŞKAN — Bağlı cetvelleri okutuyorum. 

REKTÖRLÜK : 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 2 216 837 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... KaJbul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 239 935 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

14.000 Hiızmet giderleri 274 881 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

lt.OOO Çeşitli giderler 74 366 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 3 402 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 54 263 620 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları 
ve onarımları 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

{A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kurumlara katılma payları ve 

sermaye teşkilleri 14 700 
BAŞKAN — Kabul ödemler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 32 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 496 963 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

36J000 Borç ödemeleri 899 780 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KARMA KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ 
MUSTAFA KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sa
yın Başkan, birinci madde okunurken bütün 
fakültelerin toplam rakamları okundu. Eğer 
uygun bulursanız toplam rakamlar okunduğu-
la gtöre, onlar üzerinde oylanması daha mu-
afık olur kanaatindeyim. Değişiklik olursa o za
man değişiklik önergesini de aynı fasıllara... 

BAŞKAN — Ama, bölümleri mutlaka oyla
mak lâzım Sayın Mustafa Kemal Yılmaz. 

Şimdi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. 

DİL VE TARHI - COĞRAFYA FAKÜLTESİ: 

(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 10 280 056 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 435' 887 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 65 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 157 296 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

10.000 Çeşitli giderler 91 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım har camları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 846 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalan 

35.000 Sosyal transferler 500 833 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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FEW FAKÜLTESI 

(A/l) Cari Harcamaları 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 5 805 345 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 163 928 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 430 535 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

(A/2) Yatırını harcamaları 

23.000 'Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 513 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3 jSermaye Teşkili ve Transfer harcamaları 
35.0001 Sosyal transferler 

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

HUKUK FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari Harcamaları 

236 563 

3 369 505 12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13/000 Yönetim giderleri 1 205 610 
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/3 Sermaye Teşkili ve Transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 470 000 

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

32 900 

25 850 

82 700 

Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 402 215 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TIP FAKÜLTESİ : 

ı(A/l) Cari Harcamaları 

12.000 Personel giderleri 21 889 364 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 6 778 349 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hiamet giderleri 3 559 135 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 13 715 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 502 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

lan ve onarımları 1 963 660 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3 Sermaye Teşkili ve Transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 190 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 149 904 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VETERİNER FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari Harcamaları 

12.000 Personel giderleri 5 379 265 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 113 815 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

637 543 14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etaıiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 17 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etaıiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 565 801 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım! harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 893 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

35.000 (Sosyal transferler 122 740 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ZİRAAT FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari Harcamaları' 

12.000 Personel giderleri 7 465 114 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 007 431 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 057 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 9 405 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 298 921 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 ÜVEakina teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 424 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3 İSermaye Teşkili ve Transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

35.000 iSosyal transferler 231 830 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İLAHİYAT FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari Harcamaları 

12.000 Personel giderleri 1 806 286 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 501 890 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 6 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 17 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 10 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3 Sermaye Teşkili ve Transfer harcamaları 

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

92 731 

SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari Harcamaları 

12.000 Personel giderleri 5 091 959 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yöneti mgiderleri 2 274 766 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 42 302 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

266 020 

16.000 Çeşitli giderler 7 522 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/2) Yatınm harcamaları 

Bölüm Lira 

23.000 [Makina teçhizat ve taşıt alını
lan ve onanmlan 940 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3 Sermaye Teşkili ve Transfer harcamalan 
32.000 Kamulaştırma ve satınaimalar 1 

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

35.000 Sosyal transferler 239 618 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari Harcamalan 
12.000 Personel giderleri 1 904 269 

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

13.000 Yönetim giderleri 552 985 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 565 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

20 471 

16.000 Çeşitli giderler 324 772 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatınm harcamalan 
23.000 Makina teo/hizat ve taşıt alını

lan ve onanmlan 94 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalan 

32.000 Kamulaştırma ve satınaimalar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

63 450 

EĞİTİM FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari Harcamalan 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 1 951 991 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 279 634 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 21 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 15 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

(A/2) Yatınm harcamalan 

23.000 ÎMlakina teçhizat ve taşıt alını
lan ve onanmlan 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

197 400 

(A/3 Sermaye Teşkili ve Transfer harcamalan 
35.000 Sosyal transferler 71 816 

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

DİYARBAKIR TIP FAKÜLTESİ : 

(A/1) Cari Harcamalan 

12.000 Personel giderleri 8 447 599 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 895 041 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 2 567 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.00 Kurum giderleri 1 297 783 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 420 851 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/2) Yatının harcamaları 

Bölüm Lira 

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

56 400 

(A/3 Sermaye Teşkili ve Transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 2 820 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 58 938 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ADANA ZİRAAT FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari Harcamaları 

12.000 Personel giderleri 882 727 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 147 368 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmett giderleri 124 552 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 235 944 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım1 harcamaları 
23.000 Makina teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 410 780 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 880 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 (Sosyal transferler 16 180 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ELÂZIĞ VETERİNER FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari Harcamaları 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 1 045 667 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 237 571 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmett giderleri 100 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 75 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3 Sermaye Teşkili ve Transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 20 607 

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

iŞimdi okunan 1 nci maddeyi, bağlı cetvel-
leriyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Ankara Üniversitesinin gelir

leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (201 242 865) lira olarak tahmin edilmişitr. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli oku
tuyorum. 

(B) CETVELİ 

53.000 Diğer verlgiler gelirleri 3 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

61.000 Kurum hasılatı 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşınır mallar gelirleri 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 465 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 197 067 864 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 neü maddeyi okutuyorum. 
(Madde 3. — Ankara Üniversitesince 1970 

yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cet
velde (gösterilmiştir.' Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarih ve tahsiline 1970 bütçe yılında da devam1 

olunur. 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Ankara Üniversitesinin 30.6.1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desine giren hizmetlerine ait kadrolar, bağ
lı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince ge
çici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağ
lı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kad
rolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısiyle Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

'BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler,.. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Ankara Üniversitesinin kurulu
şu hakkındaki 6 . 7 . 1946 tarihli ve 5239 sa
yılı Kanun ile bu kanuna ek 7221, 7352,107,156, 
14, 43, 44, 779, 897, 908, 1030, 1054, 1063 ve 1099 
sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1970 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 
yetkilidir. 

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

Madde 7. — Üniversite Bütçesinin rektörlük, 
fakülte ve okullar ıkısımlanna dâhil tertipler 
arasında, bölümle bağlı kalınmak kaydiyle ak
tarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

Madde 8. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1970 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları) maddelerine Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza 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 1970 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. 

Tasarının tümü açık oya sunulacak, kutular 
sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

3. — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu Başkanlıkları tezkereleri 
(1/292) (S. Sayısı : 142) (1) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi sırasiyle maddeleri ve bağlı cetvelleri 
okutacağım. 

(1) 142 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanunu 
Madde 1. — Ege Üniversitesine, aşağıda gös

terildiği üzere (A/l) cari harcamalar için 
63 877 553 lira, (A/2) yatınm harcamaları 

için 77 380 636 lira, (A/3) sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de 2 416 984 lira ki, 
toplam olarak 143 675 173 lira ödenek verilmiş
tir. 

Rektörlük 
Tıp Fak. 
Ziraat Fak. 
Fon Faik. 
Mühendislik 
Bilimleri Fak. 
Dişhekim. Fak 
î ktisadi Ve Tic 
1 »ilimler Fak. 

(A/ l ) 
Cari 

ıarcamalar 
Lira 

6 858 194 
23 400 700 
11 937 257 
10 966 553 

3 149 540 
2 804 785 

4 760 524 

63 877 553 

(A/2) 
Yatırım 

harcamaları 
Lira 

63 138 
7 000 

950 
1 .180 

3 000 
1 750 

361 

77 380 

197 
001 
001 
001 

001 
678 

757 

636 

(A/3) 
Sermaye teşkili 

ve transfer 
harcamaları 

Lira 

1 725 
215 
195 
133 

33 
39 

74 

2 416 

607 
065 
756 
206 

713 
522 

115 

984 

Toplam 
Lira 

71 
30 
13 
12 

6 
4 

5 

143 

721 998 
615 766 
083 014 
279 760 

183 254 
594 985 

196 396 

675 173 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelleri oku
tuyorum. 

REKTÖRLÜK : 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 3 972 610 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

13.000 Yönetim güderleri 696 830 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

14.000 Hi&nıet giderleri 641 501 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 830 153 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 717 100 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcatmaları 
Bölüm Lira 

21.000 Etüt ve proje giderleri! 1 000 002 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 59 318 194 
BAŞKAN -— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 2 820 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

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

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

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

15 000 
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Bölüm 

B : ! 

Lira 

1 624 606 35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 86 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TİP FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
12.000 Personel güderleri. 12 554 206 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 011 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişjtir. 

14.000 Hizmet giderleri 2 545 602 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 6 635 591 
'BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 653 801 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 7 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 215 065 

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

ZİRAAT FAKÜLTESİ: 

(A/l) Cari harcamaları 
12.000 Personel giderleri 8 150 223 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 067 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 987 401 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 630 050 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

25 . 5 . 1970 

Bölüm 

O : 2 

Lira 

16.000 Çeşitli giderler 1 101 933 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 950 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşküli ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 195 756 

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

FEN FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
12.000 Personel giderleri 6 316 071 

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

13.000 Yönetim giderleri 780 361 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet Giderleri 928 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişjtir. 

15.000 Kurum giderleri 1 282 725 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişjtir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 659 395 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 1 180 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili! ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 133 206 

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

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ: 

(A/l) Cari harcamaları 

12.000 Personel giderleri 1 779 593 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Böüim Lira 

13.000 Yönetim giderleri 461 540 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

424 501 

22 501 15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişitir. 

16.000 Çeşitli giderler 461 405 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişitir. 

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

alımları ve onarımları 3 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 33 713 

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

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ: 

(A/l) Cari harcamaları 
12.000 Personel giderleri 1 534 335 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişitir. 

13.000 Yönetim giderleri 557 343 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 493 156 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 137 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 82 601 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makma, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 1 750 678 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişitir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

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

39 522 

İKTİSADİ VE TİCARİ 
KÜLTESİ : 

BİLİMLER FA-

(A/l) Cari harcamaları 
12.000 Personel giderleri 3 240 568 

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

13.000 Yönetim giderleri 712 151 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 223 601 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 336 202 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 248 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 361 757 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 74 115 

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

Şimdi 1 nci maddeyi okunan bağlı cetvelle-
riyle birlikte oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum; 
Madde 2. — Ege üniversitesinin gelirleri, 

bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(143 675 173) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) cetvelini okutuyo
rum : 

(B) CETVELİ 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 1 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

61.000 Kurumlar hâsılatı 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

\ Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
62.000 i Devlet malları gelirleri 310 000 

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

63.000 Çeşitli gelirler 475 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 141 140 172 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) cetveli ille birlikte 
oyunuşa sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Ege Üniversitesince 1970 yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, mağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. Bu cetvelde yapılı gelirlerin 
tar̂ h ve tahsiline 1970 bütçe yılında da devam 
olunur, 

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

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. 

3650 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek 
^rlfciplsr, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu ta
sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
sırttır i 

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

Madde 5. — Ege Üniversitesince gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde göste
rilmiş tür. 

BAJŞKAN — Maddeyi oylarmza sunuyorum. 
Kabul !«denler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.: 

Maçkle 6. — Ege Üniversitesinin kuruluşu 
hakkındaki 26 . 4 . 1957 tarihli ve 6953 sayılı 

Kanun ile bu kanuna ek 7353, 354, 1096, 1097, 
1098 ve 1170 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1970 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

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

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
ışa/reltli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

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

Madde 8. — Üniversite Bütçesinin rektörlük 
ve fakülteler kısmına dâhil tertipler arasında, 
bolümle bağlı kalınmak kaydiyle aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

Madde 9. — Yabancı devletler veya uluslar
arası kurumlardan yapılmış ve yapılacak anlaş
malar gereğince belli hizmetler, taahhütler, ya
tırım veya projeler için 1970 malî yılında elde 
edilecek bağış, kredi ve imkânların Türk lirası 
karşılıkları ile malzeme ve hizmet bedellerinin bir 
taraftan Ege Üniversitesi Bütçesine gelir, diğer 
taraftan yeniden açılacak özel tertiplere öde
nek kaydetmeye ve harcanmıyan gelir ve öde
nek bakiyelerini devretmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul eednler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
ı/jiş'tir. 

Madde 10. — (-Geçen yıllar borçları) mad
delerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet 
terkiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 
1970 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
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(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
c denir. 

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

Madde 11. — Gider bölümlerinden yapıla-
caik harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Katoul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanları yürütür. 

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

1970 yılı Ege Üniversitesi Bütçe kanun tasa-
u sının tümü açık oya sunulacak. Kutu sıralar 
r rasında dolaştırılacaktır. 

4. — İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Kar
ma Komisyonu başkanlıkları tezkeresi. (Mil
li l Meclisi 1/295; Cumhuriyet Senatosu 1/1102) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 144; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1396) (1) 

BAŞKAN — istanbul Üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe kanun tasarısının maddelerine geçilme
sini oyunuza sunuyorum. Kabul edenelr... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum: 
istanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — istanbul üniversitesine aşağıda 
gösterildiği üzere (A/l) cari harcamaları için 
134 307 597 lira, (A/2) yatırım harcamaları için 
65 882 754 lira, (A/3) sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de 25 210 531 lira ki, top
lam olarak 225 400 882 lira ödenek verilmiş
tir. 

(1) 144 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Rektörlük 
Tıp Fak. 
Hukuk Fak. 
Edebiyat Fak. 
Fen Fak. 
iktisat Fak. 
Orman Fak. 
Eczacılık Fak. 
Dişhekim. Fak 
Cerrahpaşa 
Tıp Fak. 
Kimya Fak. 
işletme Fak. 
Veteriner Fak. 

Toplam 

(A/l) 
Cari 

harcamalar 
Lira 

13 835 654 
30 711 408 
5 746 100 
11 578 220 
13 967 771 
7 137 586 
5 030 779 
4 188 839 
3 398 323 

28 466 817 
6 289 869 
3 906 173 

53 

134 307 597 

(A/2) 
Yatırım 

harcamaları 
Lira 

63 828 850 

2 053 904 

65 882 754 

(A/3) 
Sermaye teşkili 
ve transfer 
harcamaları 

Lira 

20 104 425 
333 230 
96 568 
100 337 
154 895 
132 273 
97 858 
41 035 
48 498 

3 948 930 
63 963 
88 516 

3 

25 210 531 

Toplam 
Lira 

97 768 929 
31 044 638 
5 842 668 
11 678 öö-J 
16 176 570 
7 319 859 
5 128 637 
4 229 874 
3 446 821 

32 415 747 
6 353 832 
3 994 694 

56 

225 400 882 
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BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelleri okutu
yorum. 

REKTÖRLÜK 

(A/İ) Cari Harcamaları 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 

5 676 501 

6 704 626 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir önerge 
var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
istanbul üniversitesi bütçesinin, 1969 yılı 

içinde doçentlik jürilerinde bulunmak üzere 
Ankara ve Ege Üniversitelerine giden öğretim 
üyelerime ödenmesi gereken yollukları 12.813 
ncü (Geçici görev yolluğu) maddesinde ödenek 
bulunmadığından istihkakları ödenememiştir. 
Toplamı olarak 70 000 lira tutan borcun istih
kak sahiplerine ödenmesi için ve üniversite se
natosunun kendisi hakkında verdiği kararı Da-
nıştayda açtığı dâva sonucunda bozduran ikti
sat Fakültesi doçentlerinden Sencer Divitçioğ-
lu'na ödenecek 50 000 lira tazminatın tediyesi 
için rektörlük bütçesinin 13.210 ncu (Su gider
leri) njaddesinden 20 000 liranın, Matematik 
Kongrejai de bu yıl yapılamıyacağından Fen Fa
kültesi bütçesinin 16.410 ncu (Uluslararası yurt 
içi toplantı giderleri) maddesinden 100 000 li
ranın düşülerek toplam 120 000 liranın rektör
lük bütçesinin 36.000 nci «Borç ödemeleri» bö
lümünün 36.320 nci (Diğer geçen yıllar borç
ları) maddesine eklenmesini arz ve teklif ede
riz. 

Hasan Tosyalı 
Kastamonu Milletvekili 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yor muit 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor. 
önergeyi oyunuza sunuyorum.. Kabul eden

ler... Ütmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu siıretle 13.000 nci bölüm 6 684 626 lira 

oluyor. 

Kabul buyurduğunuz önerge gereğince bö
lüm 13.000 i oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 1 101 772 
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. 

207 254 

165 501 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 2 502 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 52 879 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 8 447 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar. 14 522 867 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 11 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 5 389 555 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 181 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TIP FAKÜLTS1 : 

(A/l) Cari harcamaları 
ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 19 166 901 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

571 820 13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 557 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 478 686 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 2 936 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 327 230 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

HUKUK FAKÜLTESİ : 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 4 403 452 

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

13.000 Yönetim güderleri 864 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 21 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 417 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 39 148 
BAŞKAN — Kaibıü edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kurumlan katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 93 507 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

E I) U IH YAT FAKÜLTEM : 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 9 853 216 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 111 366 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 80 135 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 427 8İ8 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 105 685 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sormaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 100 337 

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

FKN FAKÜLTESİ : 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 10 287 086 

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

13.000 Yönetim giderleri 796 889 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 419 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 484 043 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 980 503 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 

Bölüm Lira 

50 002 21.000 {Etüt ve proje giderleri 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
İEtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 'Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 528 902 
•BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 j JVTakina, teçhizat ve taşıt alım-
{ları ve onarımları 475 000 
! BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 6 000 

! BAŞKAN — Kabul edenler... 
iEtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 [Sosyal transferler 148 895 
I BAŞKAN — Kabul edenler... 
iEtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İKTİSAT FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 j Personel giderleri 4 9d6 814 

; BAŞKAN — Kabul edenler... 
| Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 j Yönetim giderleri 525 070 
i BAŞKAN — Kabul edenler... 
\ Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 : Hizmet giderleri 98 950 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

; Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
15.000 i Kurum .giderleri 1 480 942 

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

16.000 Çeşitli giderler 135 810 
• BAŞKAN — Kabul edenler... 
I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 i Kurumlara katılma payla-

; lan ve sermaye teşkilleri 1 
i BAŞKAN — Kabul edenler... 
| Etmiyenler... Kabul edilmiştir. . 

34.000 I Malî transferler 
| BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 000 

Bölüm Lira 

128 272 35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ORMAN FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 3 788 110 

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

13.000 Yönetim giderleri 604 238 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

15.000 Kurum giderleri 109 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli ,giderler 360 980 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 1 000 

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

35.000 Sosyal transferler 96 858 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ECZACILIK FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 2 586 872 

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

13.000 Yönetim giderleri 160 263 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 527 348 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 145 354 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

769 002 
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(A/3) •Sermaye teşkili ve transfer barsamaları 

Bölüm Lira 
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34.000 Sosyal transferler 41 035 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer.,, Kabul edilmiştir. 

J)İS HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ : 

(A/ î ) Cari harcamalar 
J2.000 Personel giderleri 2 7GS 013 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 377 249 
BAŞKAN - - Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 8 050 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer.,. Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum, giderleri 5 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 247 Göl. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 48 498 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

ÜEEUAHPAŞA TIP FAKÜLTEM : 

(A/ l ) dairi harcamalar 
12.000 Personel giderleri 14 200 825 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri G48 500 
iiAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 409 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 9 437 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

18.000 Çeşitli giderler 3 762 891 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
.Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Bölüm Lira 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 200 487 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer.,. Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 3 747 942 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

KİMYA E AKÜ LT Sİ : 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 3 800 İ39 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 442 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 270 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

ı.D.000 Kurum giderleri 155 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 622 096 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kuramlara katılma payları 4 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 59 962 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 

İŞLETME EAKÜ1/TESİ : 

(A/ l ) Cari harcamalar 
12,000 Personel giderleri 3 036 435 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenîer... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

328 290 13.000 i Yönetim giderleri 
I BAŞKAN — Kabul edenler... 
! Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 70 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 I Kurum giderleri 432 701 
; BAŞKAN — Kabul edenler... 
! Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.0001 Çeşitli giderler 38 502 
i BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ve sermaye teşkilleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

: Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 | Malî transferler 2 000 
; BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
35.000 Sosyal transferler 61 516 

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

VETERİNER FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 ı Personel giderleri 26 

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

13.000 •; Yönetim giderleri 14 
I BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.0001 Hizmet giderleri 3 
| BAŞKAN — Kabul edenler... 
; Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000: Çeşitli giderler 7 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

Şimdi 1 nci maddeyi okunan bağlı cetvelleri 
ile birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — istanbul Üniversitesinin gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 225 400 882 lira olarak tahmin edilmiştir. 

İBAŞKAN — Maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum. 

B - ÜETVELÎ 

Bölüm Lira 

9 000 0O0 53.000 Diğer vergiler gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

61.000 Kurumlar hâsılatı 25 000 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşınır malları gelirleri !500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 1 100 001 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 214 775 881 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Üniversitesince 1970 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (O) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı geli
rin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN -
yorum. KaJbul 
edilmiştir. 

- 3 ncü maddeyi oyunum sunu-
edenler... Etmiyenler... KaJbul 

Madde 4. — i s t a n b u l Üniversitesinin 
30 . 6 . 1039 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3056 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 
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Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

[BAŞKAN — 4 noü maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — îstanJbul Üniversitesince gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — İstanbul Üniversitesinin kuru
luşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5247 sa
yılı Kanuna ve bu kanuna ek 5517, 7161, 7259, 
43, 44, 85, 582, 907, 993, 1032, 1082, 1083 ve 1084 
sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvelde yazıttı 
kadrolardan (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1970 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul 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 satmattmalar) 
bölümü arasında aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

IBAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 8. — Üniversite bütçesinin rektörlük, 
fakülteler ve okullar 'kısımlarına dâhil tertip
ler arasında, bölüme bağlı kalınmak kaydiyle 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

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

Madde 9. — (Geçen yıllar borçlan) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı (bulunan borçlar, ilgili olduklan hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) İİ928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
Mulhaıseîbei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış, karşılık
ları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve 

(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçlan) maddelerine, Maliye Bakanlı
ğınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

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

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

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim bakanlan yürüttür. 

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

İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanun 
tasarısının tümü açık oya sunulacak, kutu sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

S. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
na eklidir. 
(1/296) (S. Sayısı : 147) (1) 

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1970 yılı Bütçe kanun tasarısının maddelerine 
geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 1 nci maddeyi okutuyorum. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
Kanunu 

Madde 1. — istanbul Teknik Üniversitesine 
aşağıda gösterildiği üzere (A/l) cari harcama
lar için 55 317 037 lira, (A/2) yatırım harcama
ları için 23 781 060 lira, (A/3) sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de 10 043 453 lira 
ki, toplam olarak 89 141 550 lira ödenek veril
miştir. 

(1) 117 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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Rektörlük 
inşaat Fak. 
Mimarlık Fak. 
Makina Fak. 
Elektrik Fak. 
Maden Fak. 
Kimya Fak. 
Teknik Okulu 
Nükleer Ener. 
ji Enstitüsü 

(A/l) 
Cari 

harcamalar 
Lira 

10 779 440 
7 465 385 
5 134 563 
9 840 485 
5 554 121 
4 471 570 
4 458 235 
6 469 688 

1 143 550 

(A/3) 
(A/2) Sermaye teşkili 

Yatırım 
harcamaları 

Lira 

21 781 053 
1 
1 

• 1 
2 000 000 

1 
1 
1 

1 

ve transfer 
harcamaları 

Lira 

8 246 377 
132 374 
71 030 

166 057 
105 614 
65 290 
52 445 

l 196 013 

8 253 

Toplam 
Lira 

40 806 870 
7 597 760 
5 205 594 

10 006 543 
7 659 735 
4 536 861 
4 510 681 
7 665 702 

1 151 804 

Toplam 55 317 037 23 781 060 10 043 453 89 141 550 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı cetvelleri Bölüm Lira 
okutuyorum. 

REKTÖRLÜK : 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 5 420 212 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

İ Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
13.000 ı Yönetim giderleri 2 839 550 

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

14.000 Hizmet giderleri 1 226 428 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

| Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
15.0001 Kurum giderleri 1 015 250 

I BAŞKAN — Kabul edenler... 
|. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000! Çeşitli giderler 278 000 
; BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

21.000 

22.0001 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı tesis ve büyük onarım 

500 000 

giderleri 17 281 066 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve 
alımları ve onarımları 

taşıt 
3 999 993 

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

(A/3) Sermaye teşkili ve transferler 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 5 001 868 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

35.000 Sosyal transferler 2 908 508 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 301 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İNSAA T FAKÜLTESİ : 

12.000 

13.000 

(A/l) Cari harcamaları 
Personel giderleri 6 367 529 
BAŞKAN — Kabul edenlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 605 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

14.000 Hizmet giderleri 88 695 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 104 891 
BAŞKAN -~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 299 070 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 132 374 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MİMARLIK FAKÜLTESİ : 
(A/l) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 4 227 924 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 477 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 00 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 140 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 198 888 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

35.000 Sosyal transferler 71 030 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MAKİNA FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

13.000 Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

l'ö.OOO Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul-

8 048 384 
edenler... 
edilmiştir. 

edenler... 
edilmiştir. 

edenler... 
edilmiştir. 

edenler... 
edilmiştir. 

edenler... 
edilmiştir. 

860 100. 

127 500 

330 750 

473 801 

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

alımları ve onarımları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 «Sosyal transferler 166 057 

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

ELEKTRİK FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 4 510 120 

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

13.000 Yöneitmi giderleri 457 501 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

15.000 Kurum giderleri 65 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 464 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 

Bölüm 

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

(A/3) i iSermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 ! Sosyal transferler 105 014 

\ BAŞKAN — Kabul edenler... 
i Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MÂDEN FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
12.000 Personel giderleri 3 574 483 

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

13.000 I Yönetim giderleri 506 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 124 702 
ı BAŞKAN — Kabul edenler... 
İ Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000) Çeşitli giderler 155 884 
| BAŞKAN — Kabul edenler... 
I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 1 
.BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3)| Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.0001 Sosyal transferler 65 290 

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

KİMYA FAKÜLTESİ : 

(A/l) Cari harcamaları 
12.0001 Personel giderleri 3 030 555 

i BAŞKAN — Kabul edenler... 
! Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B : 88 

Lira 

2 000 000 

25 . 5 

Bölüm 

14.000 

1970 O : â 

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

Lira 

42 000 

13.000, Yönetim giderleri 
i BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

673 180 

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

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

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

alımları ve onarımları 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16 000 

696 500 

(A/3) 
35.000 

12.000 

13.000 

iSermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Sosyal transferler 52 445 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamaları 

Personel giderleri 5 522 420 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yönetim giderleri 389 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 130 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 60 751 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 367 016 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırım harcamaları 
teçhizat ve taşıt 

(A/2) 
23.000 Makina, 

alımları ve onarımları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler 1 196 013 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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NÜKLEER ENEEJÎ ENSTİTÜSÜ : 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 945 371 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 18 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 27 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 82 479 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
35.000 Sosyal transferler . 8 253 

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

Birinci maddeyi okunan bu bağlı cetvelle-
riyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — istanbul Teknik Üniversitesi

nin gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (89 141 '550) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (B) işaretli 
cetveli okutuyorum. 

B - CETVELİ 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

61.000 Kurumlar Vergisi 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

62.000 Taşınır malları gelirleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

63.000 Çeşitli gelirler 3 813 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 84 093 549 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okunan (B) cet veliyle bir
likte oyunuza sunuyorum. KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversite
since 1970 yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) şiaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 yılında 
devam olunur. 

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

Madde 4. — istanbul Teknik üniversitesi
nin 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince geçici mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olma
ması şarttır. 

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

Madde 5. — istanbul Teknik Üniversitesinin 
kuruluşu hakkındaki 7 . 7 . 1948 tarih ve 5246 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1970 bütçe yılında kullanılamaz. 

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

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 yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidr. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 7. — üniversite Bütçesinin rektör
lük, fakülte, okul ve enstitüler kısımlarına 
dâhil tertipler arasında bölümle bağlı kalın
mak l^ydiyle aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı ye|&ilidir. 

BALKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul jodenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — istanbul Teknik üniversite
since gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeyi yetki veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul [edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde kar
şılığı tyıılunan borçlar, ilgili oldukları hizmet 
tertiplerinden bu maddeye, 

b) [1928 - 1968 bütçe yıllarma aidolup da 
Muhas^fcei Umumiye Kanununun 93 ncs mad
desine jğöre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkla]^ yılları bütçelerinde bulunan borçlar 
1970 yûı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri 
veya (|Aylık ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) i ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (0eçen yıllar borçları) maddelerime, 

i 
Mahiye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 

ödenir) 

BAjŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabulj edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mailde 10. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul) ladenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

M'idde 11. — Bu kanun 1 Mart 1970 tari
hinde (yürürlüğe girter. 

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

M^dde 12. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitini tekanlan yürütür. 

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

istanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanuıj. tasarısının tümü açık oya sunulacak; 
kutu kiralar arasında dolaştırılacaktır. 

6. — Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
1/293) (S. Sayısı : 143) (1) 

BAŞKAN — Hacettepe Üniversitesi 1970 yı
lı Bütçe kanun tasarısının maddelerine geçilme
sini oyunuaa sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Hacettepe üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu 

tasarısı 
Madde 1. — Hacettepe Üniversitesine cari 

harcamalar için (A/l) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (95 584 000) lira, yatırım haroama-
îıaırı için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (87 850 000) lira, sermaye teşjkili ve trans
fer harcanmaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (25 670 550). lira ki top
lara olarak (209 104 550) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelleri oku
tuyorum. 

(A/l) Gari harca maları 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 42 926 293 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 10 457 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 3 76«3 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 37 637 607 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 3 500 000 

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

(1) 143 S. Sayılı hasma yazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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Bölüm Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarını 
giderleri 78 500 000 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
tadımları ve onarımları 5 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kuramlara katılma payları 

ve ısermıaye teşkilleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve ısatınal-
ımalıar 16 600 000 
BAŞKAN — Kabul 'edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 7 649 000 
BAŞKAN — Kabul 'edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 1 371 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okuman ilişik ceitvellerliyîle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul 'etmiyenler... Kabul 'edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Hacettepe Üniversitesinin ge-
lirlıeri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzer© (209 104 550) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (B) cetvelini 
okutuyorum. 

B — Oetveli 

53.000 Diğer vergiler gelirleri 955 000 
BAŞKAN — Kabul! -edenleır... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

61.000 Kurumlar hasılatı 500 000 
P-AŞXAN - - Katmi 3denî*r... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

62.000 Taşınır malları gelirlileri 145 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 275 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

72.000 Özel gelirler 207 229 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveli ile 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Hacettepe Üniversitesince 1970 
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı geli
rin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Hacettepe Üniversitesinin 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karariyle 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... 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 
kadrolardan bağh (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1970 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler,.. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (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 Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Hacettepe Üniversitesine, ulus
lararası anlaşmalar çerçevesinde kredi yolu ile 
gelmiş ve gelecek her çeşit malzemenin navlun, 
Gümrük, Rıhtım, Damga Resmi, belediye his
sesi ve diğer her çedt ithal masrafları ile ayrıca 
23 Ekim 1967 tarih ve 277. H. 083 numaralı 
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AID Anlaşması gereğince Türk lirası ile öden
mesi teriettübedecek her çeşit masrafların öden
mesi içi|ı, Maliye Bakanlığı bütçesinin 34.000 
nci (Malî transferler) bölümünün, «Katma büt
çeli ida|«lere Hazine yardımları» kesimi başlığı 
a l t ında^ 34.123 ncü (Hacettepe Üniversitesine) 
maddesindeki ödeneği, ihtiyacoldukça her sefe
rinde, yeteri kadar artırmaya ve artırılan bu 
ödeneği Hacettepe Üniversitesi Bütçesinin (A/ l ) 
işaretli cetvelinde mevcut veya yeniden açılacak 
tertiplere ödenek ve (B) işaretli cetvelin 72.000 
nci (Öziel gelirler) bölümünün 72.100 ncü (Ha
zine yardımı) maddesine gelir kaydetmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler,.. Kabul edilmiştir. 

Madİde 8. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeenğin yetmemesi halinde : 

a) 1960 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
t i p l e r i n i n bu maddelere, 

b) [1965 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasejbei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yuları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) 
ve (A/0) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yılİar borçları) maddelerine, 

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. 

25 . 5 . 1970 O : 2 

| BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanun 1 Mart 1970 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN ~ Kabul edenler... KaJbul etmi-
yenler... KaJbul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabull etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı kanun ta
sarısının tümü açık oya sunulacak, kutu sıralar 
arasında dolaştırılacaktır. 

7. — İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
•ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (1/297) (S. Sayısı : 148) (1) 

BAŞKAN — iktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri 1970 yılı Bütçe kanun tasarısının mad
delerine geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 1970 yılı 

Bütçe Kanunu 
Madde 1. — iktisadi ve Ticari ilimler Aka

demilerine aşağıda gösterildiği üzere (A/ l ) cari 
harcamalar için 18 081 270 lira, (A/2) yatırım 
harcamaları için 469 974 lira, (A/3) sermaye 
teşkili ve transfer harcamaJları için de 2 321 283 
lira ki, toplam olarak 20 872 527 lira ödenek ve
rilmiştir. 

(1) 148 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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(A/3) 
(A/l) (A/2) Sermaye teşkili 
Cari Yatırım ve transfer 

harcamalar harcamaları harcamaları Toplam 
Lira Lira Lira Lira 

1. Adana îk. ve Tic. 
İlimler Akademisi 3 240 207 

2. Ankara îk. ve Tic. 
İlimler Akademisi 5 290 198 

3. Eskişehir îk. ve Tic. 
İlimler Akademisi 4 222 310 

4. İstanbul îk. ve Tic. 
İlimler Akademisi 5 328 555 

Toplam 18 081 270 

180 161 3 420 368 

282 007 233 006 5 805 211 

187 965 1 636 550 6 046 825 

2 271 566 5 600 123 

469 974 2 321 283 20 872 527 

BAŞKAN — Maddeye bağüı cetvelleri oku- Bölüm 
tuyorum. j 

Lira 

ADANA İKTİSADÎ VE TİCARİ İLİMLER 
AKADEMİSİ : 

(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm Lira 

2 615 700 

409 000 

107 004 

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 80 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 28 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Ve sermaye teşkilleri 100 O00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

35.000 Sosyal transferler 70 155 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri ö 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ANKARA İKTİSADİ VE TİCARİ İLİM
LER AKADEMİSİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 3 991 183 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 015 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 113 009 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 103 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira Bölüm 

68 002 16.000 Çeşitli giderler 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 JStüt ve proje giderleri 282 002 

BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 OTakina, teçhizat ve taşıt 
ialımları ve onarımları 2 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

ve sermaye teşkilleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

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

35.000 (Sosyal transferler 123 002 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
[Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 fefiorç ödemeleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ESKİŞEHİR TİCARİ VE İKTİSADİ 
İLİMLER AKADEMİSİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 personel giderleri 3 325 060 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
İEtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 609 724 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ebmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Mizmet giderleri 90 509 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 
jEtmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

49 004 

58 004 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler- Kabul edilmiştir. 

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

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 187 960 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
'giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.00 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları Ve onarımları 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamailan 
31.000 Kurumlara katılma payları 

ve sermaye teşkilleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 1 395 540 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

35.000 Sosyal transferler 131 005 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç Ödemeleri 5 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İSTANBUL İKTİSADİ VE TİCARİ İLİM
LER AKADEMİSİ : 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel giderleri 3 961 927 

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

13.000 Yönetim giderleri 794 620 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

14,000 Hizmet giderleri 283 505 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 170 502 
BAŞKAN -— Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 118 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım • 
giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamadan 
31.000 Kurumlara katılma paydan 

ve sermaye teşkilleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32,000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

35.000 Sosyal transferler 161 560 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 6 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 1 nci maddeyi okunan cetvelleriyle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — îktisadi ve Ticari İlimler aka
demilerinin gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere, 20 872 527 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (B) cetvelini 
okutuyorum. 

B - CETVELİ 

Bölüm Lira 

1 869 658 53.000 Diğer vergiler gelirleri 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

61.000 Kurumlar hâsılatı 40 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

62.000 Taşınır mallan gelirleri . 25 001 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 201 102 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 18 736 764 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. KaJbul edenler,.. Kabul et
miyenler... KaJbul edilmiştir. 

Madde 3. — îktisadi ve Ticari tümler aka-
demilerince 1970 yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN - - Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 

Madde 4. — îktisadi ve Ticari İlimler aka
demilerinin 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu karan 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... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — 6 . 3 . 1970 tarihli ve 1235 sa
yılı îktisadi ve Ticari îlimler akademileri Kad
ro Kanununa bağlı (1) sayılı cetveldeki kadro-
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lardan, bağûı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1970 malt yılında kullanılamaz. 

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

Madde 6. — Bütçe kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesiıs ve büyük onanm 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalına-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

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

Madde 7. — İktisadi ve Ticari ilimler aka
demileri Bütçesinin akademiler kısmına dâhil 
tertipleri arasında, (bölümle bağlı kalınmak 
kaydiyle aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

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

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

a) 1069 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı-
lıklan yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 
1970 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçlan) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... KaJbul 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 1970 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
miştii'. 

Madde 11. — Bu kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

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

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1970 
y l̂ı bütçe kanun tasarısının tümü açık oya su
nulacaktır. Bu maksatla kutu sıralar arasında 
dolajtınlacaktii.1. 

Devam etmekte olan açık oylamalara sayın 
üyelerin lütfen oylannı kullanmalarını rica ede
rim. 

B — ENEUJ'l VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI : 

9. — Devlet Su hicri Genel Müdürlüyü 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kurma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu re 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkeresi 
(1/290) (S. Sayısı : 153) (1) . 

10. — Petrol Dairesi Başkanlığı 197^ yılı Büt
çe kanunu tasarısı re Bütçe Karma Komi:;yo;:u 
raporuna dair Cumh.\ıri[itt Senatosu ve Bilice 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri 
(1/302) (S. Sayısı : 152 (2) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı bütçesi üzerindeki görüşmelere geçiyo
rum. 

Gruplar adına söz kaydı şu sıra içinde yapıl
mıştır. Güven Partisi Grupu adına Sayın Nebil 
Oktay, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Muammer Erten, Adalet Partisi Grupu 
adına Sayın Mehmet Ali Oksal. 

Şahısları adına söz alanlar ine şunlardır : 
Sayın Hüseyin Eaytürk, Sayın Mehmet Aytvğ, 
Sayın Beyti Arda, Sayın Sadi Binay, Sayın Ha
san Tosyalı, Sayın Ahmet Çileğin, Sayın Rîfkı 
Danışman, Sayın Sakıp Hiçerimez, Saym Hüse
yin Abbas, Sayın Hasan Ali Gülcan, Sayın Ali 
Rıza Uzuner ve Saym tlyas Kılıç, 

Şimdi söz sırası Güven Partisi Grupu adına 
Saym Nebil Oktay'ındır. Buyurunuz Sayın Ok
tay. 

(1, 2) 153 ve 152 S. Sayılı basma yazılar tu
tanağı ıı sonuna eklidir. 
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GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA İTEBİL 
OKTAY (Siirt) — Sayın Başkan, saym millet
vekilleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
bütçesi üzerindeki görüşümüzü izah etmek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1963 yı
lının 12 nci ayında kurulmuştur. Aradan geçen 
bunca yıla rağmen Bakanlığın kuruluş kanunu
nun çıkarılmamış olması esef vericidir. Sorum
lular, kuruluş kanun tasarısının yeni baştan göz
den geçirilerek 1970 yılında Yüce Meclise geti
receklerini söylemektedirler. Gelecek yıl büt
çesi görüşülürken bu noksana tekrar işaret et
mek mecburiyetinin hâsıl olmamasını dileriz. 

Teşkilât Kanunundan mahrum olarak ça
lışan bu bakanlık, toplam yatırımların 1/3 ünü 
kendisine bağlı kuruluşlar vasıtasiyle yapmak
ta olan bir bakanlıktır. Gerçekten Enerji ve 
Tabu Kaynaklar Bakanlığına bağlı ilgili ku
ruluşların 1968 yılında toplam yatırımların 
% 31,3 ünü ve 1969 yılında % 34,1 ini yüklen
dikleri görülmektedir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile il
gili olup da çok uzun yıllardan beri plâna, pro
grama ve resmî Hükümet vaidleri arasına gir
miş bulunan başka birçok önemli kanunlar var
dır ki, tıpkı teşkilât kanunu gibi bir türlü ger
çekleşememiştir. 

Petrol Kanununun millî menfaatlere uygun 
hale getirilmesi için yapılması gerekli olan de
ğişiklik bunlardan birisidir. İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı müzakere edilirken, Güven 
Partisi Grupu adına verilen bir önergenin ka
bulü ile Kalkınma Plânına şu hüküm eklen
miştir : «Petrol mevzuatımız, millî menfaatle
rimiz göz önünde tutularak süratle gözden ge
çirilecek ve bu anlayış içinde özellikle kamu 
kuruluşlarının çalışmalarını engelliyen tatbikat 
ve mevzuat Petrol kanununun kambiyo ve kâr 
transferleriyle Devlet payı konusundaki hü
kümleri, yurt menfaatlerine uygun bir şekilde 
yeniden düzenlenecektir.» 

Birbirini takibeden bütçe müzakerelerinde 
sorumlu bakanlar, Güven Partisi Grupu adına 
sorulan sorulara cevaben, bütçe geçer geçmez 
Mart ayı içinde Petrol Kanununu değiştiren 
tasarıyı sevk edeceğiz demişlerdir. Nihayet se
çimden az önce sevk edilen tasarı görüşülmeden 
kadük olmuştur. 

Bu dönemde gecikmenin telâfi edilmesini ve 
Petrol Kanununun kısa zamanda millî menfaat
lere uygun yönde değiştirilmesini temenni edi
yoruz. 

Enerji üretimi, nakli ve dağıtımı bakımın
dan Devlet kuruluşları arasındaki koordinas
yon eksikliğini giderecek Türkiye Elektrik 
Kurumu Kanununun kısır ve teferruata inen 
münakaşalardan kurtarılarak biran evvel ka
nunlaşması temennisindeyiz. Keza büyük bir 
ihtiyacı karşılıyacak ve boşluğu dolduracak 
Maden Kanununun da süratle meclislere şev
kinde zaruret vardır. 

Sayın milletvekilleri; 
Güven Partisi, memleketimizin en önemli 

millî servetlerinden biri ve başlıcası olan pet
role verdiği önemi, ciddî çalışmalariyle göster
miş bulunmaktadır. Güven Partisi, petrol dâva
sını millî bir dâva sayar. Programımız, petrol 
araması, çıkarması, tasfiyesi faaliyetleriyle, bo
ru hatlarının ve petro - kimya sanayiinin Dev
let kesimi içinde yer alması esasını benimse
miştir. 

Yabancı petrol şirketlerinin daha önce al
dıkları ruhsatlara dayanılarak yapacakları fa
aliyette iyi niyetin gerektirdiği tarzda ve sü
ratte çalışmalarını istiyor ve bu şekilde çalış-
mıyan yabancı şirketlerin ruhsatlarının hukuk 
kurallarına uygun olarak geri alınmasının za
ruri olduğuna inanıyoruz. 

Grupumuz, sermayesi Devlete ait millî pet
rol kuruluşumuzun, petrol arama, çıkarma ve 
tasfiye faaliyetlerini sınırlayıcı kanun hüküm
lerinin kaldırılmasını bu kuruluşun millî men
faatlerimize uygun şekilde gelişmesinin başlıca 
şartı kabul eder. Devletin kamu kesiminin pet
rol ihtiyaçlarının karşılanmasında, sermayesi 
Devlete ait millî petrol kuruluşlarına öncelik 
tanınmasının zaruretine ve bu teşekküllerin 
malî ve teknik imkânlarının geliştirilmesi lüzu
muna inanmaktayız. 8957 sayılı kararnamenin 
meydana getirdiği tesirleri tesbit etmek üzere 
Meclis Araştırması yapılmasına dair önergemiz
le millî petrolümüze büyük bir hizmette bulun
duğumuz inancındayız. Bu önergemiz üzerine 
yapılan Meclis Araştırması sonunda Hazinenin 
uğradığı kayıplar riyazi bir kesinlikle ortaya 
çıkmıştır. 

Gene petrolle ilgili olarak geçen dönemde 
ve bu yasama yılının başlarında Sayın Turhan 
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Feyziojğlu ve arkadaşları tarafından verilen 
önorgfî üzerine açılan her iki Meclis Araştır
masında, ortaya koyduğu sonuçlar faydalı ol
muştu^. Araştırma Komisyonu raporundaki 
tavsiyjşye uygun olarak, petrol boru hattı ile 
taşına^ her varil petrolden 3 lira nakliye vergi
si alınması hususunda kanun tasarısı hazırlan
mıştır. Bu tasarı Hazineye yılda 60 - 80 milyon 
arasınjda küçümsenmiyecek bir gelir Bağlıyacak
tır. j ; 

Anqak, boru hattı ile taşınan petrolden vergi 
almm^ıı hakkındaki kanun, Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının ürettiği ve taşıdığı kendi 
petroJttne de uygulanacağı için, millî petrol ku
ruluşumuza Araştırma Komisyonunun öngör
düğü diğer çözüm şekli olan tarife artışı gibi 
faydaj şsağlamıyacaktır. Tam aksine, Türkiye 
Petrol liri Anonim Ortaklığının gelirini azalta
caktır, Şu halde boru hattından alınacak nak
liye vergisinin sağladığı gelir kısmen de olsa 
Türkijjjfc Petrolleri Anonim Ortaklığına bütçe
den yjardım şeklinde verilmelidir. Bir nevi ge
lir tahsisi yoluna gidilmelidir. Aksi halde bu 
tedbiıt: eksik kalacak ve millî petrol kuruluşu
muza sarar verecektir. 

Göz önünde tutulması lâzım olan başka bir 
konu İ a Petrol Kanununun derhal değiştiril
mesi fcrunluğudur. Petrol Kanunumuzun vergi 
ile ilgili hükümleri yabancı petrol şirketlerin
den altnacak verginin toplamı bakımından bir 
sınır çizmiştir. Şu halde Petrol Kanunu değiş
mezse boru hattı nakliye vergisi şirketlerden 
aluıadtk toplam vergiye tesir etmiyebilir ve ha
vada kalabilir. Petrol Kanunu değişikliği bu 
sebepti âcil mesele haline gelmiştir. Yaptığımız 
hesaplara göre yeni tasarıdaki varil başına 3 
Türk f liralık vergi, 1969 malî yılı fiili rakamla
rına Uygnlanırsa, Shell Şirketi için 34,5 milyon 
Türk1 lirası tutar. Shell'in boru hattı sebebiyle 
sağladığı nakliye masrafları tasarrufu ise 92 
miryoî Tl. dır. 

Şu; halde, getirilen tasarıya rağmen boru 
hattı tarifesi üzerinde yine de durulması yerin
de olu*. 

Sayın milletvekilleri; konuşmamızın petrol 
ile ilgili kısmının nihayetlendirmeden önce, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Batman 
İşletmesi ile ilgili mahallî gazetelerde intişar 
eden ive bizlere de intikal etmiş bulunan bir ko
nu hakkında Sayın Bakanın aydınlatıcı bilgi 

vermesini istemekteyiz. Şikâyet ve endişeleri 
mucibolan bu konu, Batman'daM jeoloji ve son
daj müdürlüklerinin lâğvedilmesi ve bu servis
lerde çalışan bini aşkın işçinin işlerine son ve
rileceği konusudur. 

Böyle bir tasfiye cihetine gidilmiş midir? 
Gidilmişse sebepleri nedir? Bini aşkın işçinin 
işlerine son verileceği haberinin doğruluk payı 
var mıdır, varsa, bu işçilerin akıbeti ne ola
caktır? Bu hususta verilecek malûmat ile en
dişelerimizin izalesi cihetine gidileceğini ümide-
derim. 

Sayın milletvekilleri; sanayiin ve şehirleş
menin hızla gelişmesi karşısında elektrik ener
ji tesislerimizin de süratle gelişmesi zorunlu
luğu aşikârdır. Bütçeye konan ödenekler, elek
trik enerjisinin yurt sathına yayılmasını Bağlı
yacak, bu ihtiyacı karşılıyacak miktarda değil

dir. 
Ayrı bir Bakanlığın mevzuuna girmekle be

raber, enerji ile ilgili olması itibariyle köyleri
mizin de elektrik durumuna temas etmek iste
rim. Yüce Heyetin malûmudur M, bugün köyle
rimizin büyük çoğunluğu, geri kalmış bölge
lerdeki köylerimizin ise hemen hemen tamamı 
medeniyetin artık çok zaruri bir üıtiyaç halini 
almış bulunan bu nimetinden istifade edeme
mektedir. 

Türkiye'de fert başına düşen elektrik ener
jisi tüketiminin 180 kilovat, buna karşılık Yu
nanistan'da 500 kilovat, Bulgaristan'da ise 900 
kilovat ve ilerlemiş Avrupa ülkelerinde fert 
başına düşen enerji tüketiminin 1450 kilovat 
olduğu düşünülürse, Türkiye'deki elektrik ener
jisi durumunun vehameti bütün çıplaklığı ile 
ortaya çıkar. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek elektrik 
enerji tüketiminin, bu mühim dâvası karşı
sında ve gerekse köylerimizin elektrikten mah
rumiyeti karşısında Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının bu dâvalar üzerinde hassasiyetle 
durmasını temenni etmekteyiz. 

Partimiz, bütün enerji kaynaklarını kapsı-
yan bir millî enerji politikasının zaruretine 
inanmakta ve elektrikle ilgili hizmetlerin bir 
kamu iktisadi teşebbüsü eliyle koordine edil
mesinde zaruret görmektedir. Elektrik enerjisi 
ile ilgili konuşmamızın bu kısmında ön hazır
lıkları yapıldığı halde son zamanlarda sözü 
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edilmiyen Pervari Bidar barajının akıbetinin 
ne olduğunu Sayın Bakandan öğrenmek iste
rim. 

Sayın milletvekilleri; 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü bütçesi 

bu umum müdürlükçe ifa edilmekte olan hiz
metin önemi çok büyük olduğu halde, geçen 
yıl olduğu gibi bu yıl da arzu edilen gelişmeyi 
gösterememiştir. 

Türkiye'mizdeki nüfusun % 68 inin köyler
de yaşadığı, kasaba halkının önemli bir kısmı
nın da ziraatle uğraştığı, zirai ürünlerden el
de edilen gelirin millî gelir ve ihracat geliri
miz içerisindeki büyük nisbeti dikkate alındı
ğında, toprak ve su kaynaklarımızın değerlen
dirilmesinin ne derecede hayati önem arz etti
ği daha kolaylıkla anlaşılır. 

Zirai üretimin artmasında büyük faydalar 
sağlıyan, topraklarımızın sulanması, taşkınlar
dan ve erozyondan kurtarılması, bataklıkların 
kurutulması, hidro - elektrik tesislerinin inşası, 
içme ve sulama suyu temini gibi Türkiye'nin 
yıllardan beri halledilemiyen büyük problem
lerini halletme yolunda müspet adımlar atabil
mek, Devlet Su İşleri bütçesine vermekte oldu
ğumuz önemin çok daha fazlasını vermekle 
mümkün olabilecektir. 

Sayın milletvekilleri, Maden Tetkik Arama 
Enstitüsünün ilgili teşekküllerle sıkı işbirliği 
yaparak, Türkiye maden potansiyelinin ciddî 
ve ilmî envanterini yapmasını, madenciliğimi
zin gelişmesi bakımından ilk şart görüyoruz. 

Yeni maden kanununun, Anayasanın espiri-
si içerisinde ve tatbikat ile sabit olmuş millî 
menfaatlerimize aykırı aksaklıkları bertaraf 
edecek hükümleri muhtevi olarak çıkmasından 
memnuniyet duyacağız. Maden arama faaliyet
lerinin geliştirilmesi ve yeraltı ürünlerimizin 
değerlendirilmesinin, ekonomimiz ve kalkınma
mız bakımından büyük önemi vardır. 

Güven Partisi olarak, yatırımların madenci
lik alanına gitmesini teşvik edici tedbirlerin 
alınmasını lüzumlu ve faydalı görmekteyiz. 
Madencilerimize ucuz yatırım ve işletme kredi
si sağlanmasına taraftarız. 

Sanayide olduğu gibi, madenlerimize ihraç 
gücü kazandıracak tedbirlerin alınması lâzım
dır. Ham cevher yerine, mamul ve yarı mamul 
cevher ihracı teşvik olunmalıdır. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsünün memnu
niyet verici çalışmalarından olan demir cevheri 
ile ilgili Divriği bölgesi, bakır, kurşun çinko 
potansiyeli ile ilgili Doğu Karadeniz bölgesi 
projesinin, demir, kurşun, çinko yataklarının 
ortaya çıkarılması ile ilgili Marmara bölgesi 
projesinin, Doğu Anadolu'nun birçok vilâyet
lerini içine alan bakır madeni aramalariyla ilgi
li Güney - Doğu Anadolu bölgesi projesinin 
1969 yılında olduğu gibi, 1970 yılında da başa
rılı çalışmalara sahne olmasını, çok büyük 
önem arz eden Batı - Anadolu'daki radyoaktif 
maden aramalariyle linyitlerimizden dumansız 
yakıt imali için başlanmış çalışmalara daha bü
yük bir gayretle devam edilmesini temenni et
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, yatırımlar bakı
mından Türkiye'nin iktisadi hayatında çok bür 
yük önem arz eden Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı bütçesi hakkındaki Güven Partisi 
görüşlerini, tahdidedilen zaman içerisinde açık
lamış bulunuyorum. 

Bütçenin, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı mensuplarına ve memlekete hayırlı ol
masını diler, Güven Partisi adına Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
Muammer Erten, buyurun. 

O. H. P. GRUPU ADINA MUAMMER EE-
TEN (Manisa) — Savm Başkan, muhterem ar-
kado.şlar; Enerji ve Tabiî Kavnaklar Baka^lj/h 
bütçesinde C. H. P. adına görümlerimizi arz et
meye çalışacağım. Tabiatİ3de yatıranların % 30 
unu sinesinde toplayan bir bakanlığın bütün 
tasarruflarını yirmi dakika çibi bir zaman için
de diüo getirmenin mümkün olmadığı hepinizin 
takrirleri önündedir, Ama bu yirmi dakikalık 
zamanı daha ziyade memleketi yakından ilgi
lendiren )w7A aktüel konularda kullanmak su
retiyle bitirmeye cabşacağmı, 

Değerli arkadaşlar?m, benden evvel konuşan 
değerli sözcü arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 25 Aralık 
1963 yılında bir Kararname ile kurulmuştur. 
Aradan yedi sene geçmiştir. Bir bakanlığın ku
rulur, 'kanununun bulunmamasının çok büyük 
sakıncaları vardır. Onun için bu kuruluş kanu
nunun bir an evvel Meclisten geçirilmesi gere
kir. Hele önümüsde Personel Kanunu ile ilgili 
kadro kanunu geldiği zaman hukukî bakımdan 
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birçok zorluklarla bakanlık karşı karaya kala
caktır. Onun ioin böyle bir kanunun geçmesin
de biz muhalefet olarak yardımcı olacağız. Bir 
an evvel getirmelerini bekleriz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Etıerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanbğı içinde 

buludan Devlet Su îtleri büyük bir fonksiyon 
icra etmektedir. Türkiye'nin hava şartlarına ve 
tabiata bağlı tarımını değiştirebilmek başlıca 
bu bakanlığın görevi içinde bulunmaktadır. 
Ama uzun yıllardan beri, bilhassa 1964, 1965 
ten bm yana yatırımların, plân gereğince yapıl
ması. gereken yatırımların A, P. iktidarı tara
fından daha ziyade gösteriş yatırımlarına çe
kildiği için bu asıl verimi^ hizmetler gereği gibi 
y apıliamamaktadır. 

Bliyük barajlar, Keban Barajı gibi, G'3kçe-
kaya; Barajı gibi barajlar gecikmektedir. Bun
ların zamanında yapılmaması, Türk ekonomisi 
için, enerji ve sulama bakımlarından birçok 
problemleri ortaya getirecektir. Kaldı ki. gün
den güne, ilk etütleri yapılan maliyetlerden 
farklı maliyetlerle karşı kargıya kalmaktayız. 
Sözlerimi bitirirken bu hususu da S?yın Bakar
dan soracağım. 

Dünyanın en mümbit ovalarını teşkil eden 
Gediz, Menderes gibi nehirlerin geçtiği yerlerde 
büyük projeler yapılmış, etütleri daha 1963, 
1964 lerde sona ermiş, icra plânına girmesi za
manı' gelmiş birçok projeler, o za~nandan beri 
maalesef icra plânlarına girememiştir. Şimdi 
bunların isimlerini sayarak vaktinizi a^mıyaca-
ğım.tcra plânlarına giren 120. 200. 250 milyon 
civatmda olan bâzı enerji barajları be?, altı, .ye
di senedir 20, 25 milyon gibi çok cüsi sarfiyatlar 
yapılmak suretiyle gerçekleştirilmesi uzun yal
lara gitmiştir. Bunların içinde Alaşehir projesi 
var, diğer projeler var, isimlerini sayarak vak
tinizi almıyaoağım. 

Değerli arkadaşlarım, Saym Bakandan öğ
renmek istediğim önemli bir huşur;; Demirköp-
rü Barajı, sulama ve enerji bakımından önemli 
fonksiyonu olan bir ünitedir. îki seneden beri 
normalin üzerinde su kaçırdığı için Devir: v Su 
İşleri burada etütler, sondajlar yapmakta-lir, 
Hattâ bir ara basına sısan haberlerden dc'nyı 
bölge halkı dahi telâşa dürmüştür. Şimdi bura
nın &u seviyesi çok düşmüştür. Beklenen ener
jiyi fVerememektedir. Acaba Hmun s<rev\ vak
tiyle-inşaattaki bir karardan mırV'"-. projelide

ki bir kusurdan mıdır, bu sondajların sonucu 
alınmış mıdır, bu barajın tam kapasite ile çalı
şabilmesini sağlıyacak ne gibi tedbirler olacak
tır ve bunların maliyeti neye mal olacaktır, bun
ları öğrenmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet Su İşlerini geç
meden bir konuya temas etmek isterim. Son 
zamanlarda aktüel olan GES - ÎŞ grevi sebebiy
le Türkiye'de hepimize intikal eden birçok 
olaylar cereyan etmiştir. Elbette ki sendikalar 
haklı olarak grevlerini en tesirli zamanlarda 
yapmayı tercih ederler, o kendi sendikacılık yö
nünden kendi düşüncelerine uygun bir husus
tur. Ama, öbür tarafta bu grev sulama zama
nına ve köylünün suya çok büyük ihtiyacı olan 
bir zamana rasladığı için yer yer olaylar olmuş, 
bu bakımdan Türkiye'de ilk defa köylülerle iş
çilerin çatışması gibi bir olay ortaya çıkmıştır. 

Memleketin ekonomik, sosyal ve bütün me
selelerinden sorumlu olan Hükümetin konuyu 
birçok basiretli tedbirler alarak, bu noktaya ge

tirmemesini ümideder ve beklerdik, Aıra maalesef 
bu noktaya gelmiştir. Bunlar halledilmem mese
leler değil. Hükümet eğilirse, bunların halledil
mesi mümkündür. 

Onun için önümüze, daha birçok olaylar ge
lecektir. Tehir müddeti bitmeden önce. Hükü
metten bu meseleyi suhuletle halletmesini istir
ham edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin en önemli konularından birisi, 

madenler ve yeraltı servetlerimizdir. 
Bizim öteden beri görüşümüz; önemli ekono

mik madenlerimizin Devlet eliyle millî kuruluş
lar eliyle işletilmesi ve memlekete yararlı olma-

Yabancı şirketlerle yeraltı servetlerimizin, 
madenlerimizin işletilmesi hiçbir zaman Türki
ye'ye menfaat sağlamaz. Bu düşüncede olmı-
yan'lar, bu düşüncelerini terk etmelidirler. Çün
kü yabancı şirketler haldi olarak kendi yönle
rinden kâr gayesi ile hareket ederler. Kârlılığın 
içinde yab^ız madenleri işletmek değil, işletip de 
ondan kâr etmek değil, bun?ar tro«t. oldukları 
için büyük madenleri işleten yabancı şirketler, 
dünyanın başka bölgelerinde işlenen madenler 
bulundukça ve dünya ihtiyacından fa^a kapa
sitede, fazla istihsal oldukça, bulunmuş bir ma
denin işletilmemesi de yabancı şirketler için 
kârlı Mr noktadır. 
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Bu bakımdan, yabancı şirketler vasıtasiyle 
yeraltı servetlerimiz işlenir, Türkiye bununla 
kalkınır, zihniyeti tamamen yanhs, millî men
faatlere aykırı bir düşüncedir. Bu düşüncede 
olanlar, bu düşüncelerini terk etmelidirler. 

Bunun Türkiye'de misalleri de vardır. Hep
sinin üstünde durmıyacağım. Bira^ sonra pet
rolden bahsedeceğim. 

Dünyada petrol istihsali tüketimden fazla 
olduğu müddetçe yabancı şirketler Türkiye'de 
petrol bulmaktan, imlemekten bir fayda ummak
lar. Bulunmuş petrolleri, dünya istihsalinin azal
dığı bir zamana kadar - müsaade ederseniz -
muhafaza etmek isterler. 

Bor madenlerinde aynı şey olmuştur. Başka 
bölgelerde istihsal fazlası olduğu için Türkiye'
deki bor madenleri uzun zaman yabancı şirket
ler tarafından ciddî olarak işletilmemiştir, vak
tiyle aldıkları imtiyazlar sebebiyle. 

Bugün boraks madeni, dünyada birçok yeni 
sahalarda kullanılmaya başlandığı için, bilhas
sa son tecrübeleri müspet neticelere vardığın
dan füze sanayiinde dahi yakıt olarak kulla
nılması tecrübe!eri devam etmekte ve müspet 
noktaya gelmiş olduğu tesbit edilmiş olması se
bebiyle daha da önemli bir mahiyet arz etmiş
tir. 

Türkiye'de boraks madenlerinin çok önemli 
rezervler ihtiva ettiği 1964 yılının sonundan 
itibaren tesbit edilmeye başlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım; Alınan son raporlara 
göre Türkiye'de - tabiatiyle bu rakamlar tar
tışılabilir -1 - 1,5 milyar ton civarında boraks re
zervleri tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu da 
dünyanın en büyük rezervleri arasında sayıl
maktadır. Uzmanların raporlarına göre, bunlar 
işletildiği takdirde yılda Türkiye'ye 100 milyon 
dolar civarında döviz temin edileceği ortaya 
konmuştur. 

Biz, öteden beri bu konuda da madenleri
mizin, boraks cevherlerimizin Devlet eliyle, 
Etibank eliyle işletilmesi tezini savunmuşuzdur. 

1966 da, 1967 de ve ondan sonraki zaman
larda muhtelif vesilelerle Mecliste veya dışarda 
bu konuda Hükümeti uyarmaya çalıştık. Bil
hassa 1987 yılında Maden Dairemizin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına vermiş olduğu bir 
raporda, bu rezervlerimizin Devlet eliyle işle
tilebilmesi, Etibank eliyle işletilebilmesi için 
bir mevzuat değişikliğine, bir kanun değişik-
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ligine ihtiyaç ortaya konmuştur. Ama o zaman
dan beri bu ihtiyacı giderici bir tedbir ortada 
görmüyoruz. 

Sayın Bakanın, seleflerinden farklı olarak, 
haklı noktalarda birçok taleplerimizi kabul 
eder göründüğünü, birçok mevzularda müşahe
de etmiş bulunuyorum. Ama bu müşahedemizin 
müspet bir safhaya gelmesini dilerim, 

Bilhassa boraks madenlerimize, yalnız kanım 
yoluyla, mahkeme yoluyla değil, mevzuat deği
şikliği yoluyla sahibolma imkânlarını temin et
meye mecburuz. Bu konuda getirilecek her ka
nunu desteklemeye hazır bulunuyoruz. 

Bir konuda, Sayın Bakandan, açıklık getir
mesini rica edeceğim. 

Boraks Oonsalidated Limited adlı yabancı 
şirketin müdürü, son zamanlarda basından öğ
rendiğimize göre, Sayın Başbakanı ziyaret et
mişler. Bu, bizde yerleşen geleneklere göre baş
bakanlar, bu gibi özel sektöre mensup, bilhassa 
yabancı şirketlerin temsilcileriyle görüşürken 
görüşülen mevzu ile ilgili bakan veya vekili bu 
görüşmede bulunur veya hazır bulunması lâzım
dır, yahut da böyle bir genel müdürün iMli ba
kanla görüşmesi gerekir. 

Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
veya bakanlıkla bu zatın temasları olmuş mu
dur, olmuşsa talepleri nelerdir? Olmamışsa doğ
rudan doğruya Başbakana gidilmesi halinde 
Sayın Bakan Sayın Başbakanla beraber bulun
muş mudur? 

Boraks konusunda bir genel müdürün bir 
yabancı şirket genel müdürünün Başbakanla 
konuştuğu meseleler nelerdir? Bunlar bilini
yorsa, kamu oyunun da. bizim de bilmemiz için 
Sayın Bakan tarafından ortaya konmasını, 
açıklıkla ortaya konmasını rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Adalet Partisinin eskiden beri görüşüdür; 

«Karma ekonomi bizim için geçici bir sistemdir. 
Cumhuriyet Halk Partisi bunu vaktiyle geçir
miş, getirmiş, ama biz zaman içinde karma eko
nomiden tam özel sektörcü, liberal bir ekonomi
ye geçmeyi düşünürüz.» derler. Sayın Başbakan, 
burada muhtelif vesilelerle ifade etmişlerdir. 

Ama bunu fiiliyatta istiyen hükümetler, ik
tidarlar kolay kolay tatbik edememişlerdir. 

Ancak, son zamanlarda - ki Sayın Bakanın 
Cumhuriyet Senatosunda yaptığı konuşmayı 
zabıtlardan tetkik ettim - bâzı Devlet teşekkül-
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lerinin, kamu kuruluşlarının hisse senetlerinin I 
satılma teşebbüslerini ve karma teşebbüs haline 
geçişini görüyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
1950 - 1960 yılları arasında karma teşebbüs

ler bu [memlekette tecrübe edilmiştir. Memleke
te, millî ekonomiye zararlı oldukları, kanser uru 
gibi oldukları neticesine varılmış, Birinci Plân
da bu husus yasaklanmıştır. 

Muhtelif vesilelerle voya tkinci Plânın mü
zakeresi sırasında bu mevzu üzerinde Hükümeti 
uyarmaya çalıştık. Memleket için kötü netice 
verdiği, tecrübelerle sabit olan böyle bir yola 
gidilmemesini muhtelif fırsatlarda yine Hükü
mete intikal ettirmeye çalıştık. 

Şimdi, misal olarak Kepez Santrali mevzuu | 
vardır. Yüzde 85 Etibank hissedar olduğu halde 
- ki TEK kanunu da Meclisten geçmiş, Senatoda 
müzakere edilmektedir. O kanunun maksadı, 
bütün, enerji kuruluşlarını bir kuruluş sinesinde 
toplamaktır. - hangi sebebe dayanılarak bu his
selerin özel sektöre devri gibi ve böylece bir kar
ma teşebbüs kurmak gibi, sonradan tasfiyesi 
güç bir yola gidilmiştir. Bunu Sayın Bakan izah 
ederlerse memnun olurum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bugün petrol politikamız her zaman olduğu 

ribi yine günün aktüel konusu haline gslmiştir. 
Adalet Partisi 1965 Şubat'mda işbaşına gel

diği günden beri petrol konusunda telâfisi müm
kün olmıyan hatalar içerisinde bulunmaktadır. 

Bu ı hatalardan kurtulması için her vesile ile 
Adalet Partisi iktidarı memleket menfaatine 
uyarılmıştır. Şimdi bu hatalı yolu menfaatine 
Yüce Meclise arz etmeye çalışacağım. Biraa 
sonra vereceğim rakamlarda görülecektir ki, 
1966 dan bu yana yapılan hesaplara göre - bıra
kın başka hesapları - yanlış petrol politikası 
Türk Milletine 2 milyar lira civarında bir ma
liyete,; bir zarara sebebolmuş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Br. konuda ilci. defa petrol araştırması yapıl

dı. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisinin 18 nci 
Kurultayında aldığı bir karara dayanılarak, o 
zamanki grup başkanvekiUerimiz taralından 
Meclise araştırma önergesi olarak getirilmişti. 

Adalet Partisi iktidarı, o zaman Türkiye'ye 
büyük menfaatler sasıyacak petrol boru hattı- | 
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m özel sermayeye devrini düşünmüş ve bu yolda 
icraat ve teşebbüslere başlamıştır. 

Fakat bu konu ile birlikte başka konular, bir 
araştırma konusu olarak Meclise getirildi. Ada
let Partili arkadaşlarımızın da iştiraki ile bu 
araştırma sonucu, bizim taleplerimizin, ikazla
rımızın haklı olduğunu ortaya koydu. Bu ko
nuda sağduyu sahibi iktidara mensup arkadaşla
rımıza da teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Bu raporla, iktidarın da, iktidara mensup 
milletvekillerinin de, muhalefete mensup mil
letvekillerinin de ittifaklı imzalariyle memleke
tin haklı bir meselesi ortaya getirilmiş oldu. 

Bunun sonucunda petrol boru hattının ya
bancı sermayeye devrinden vaz geçildi. Ama 
aynı. raporda, yabancı şirketlerin rafinerilerinin 
tevsii taleplerinin yersiz olduğu, belirtilmiş oldu
ğu halde bu konuda Hükümet ısrarla icraatına 
devam etmiştir. 

Şimdi sonuç ne olmuştur? 
Sayın Bakan Senatoda beyan etmişler; 1970 

te rafinerilerimizin işliyeceği hampetrol 7 mil
yon 300 bin ton olarak ifade buyuruluyor. 

Halbuki 1970 te rafineri kapasitemiz 11 mil
yon ton olarak ifade buyuruluyor. Bu, Senato 
zabıtlarında mevcut. Kaldı ki, 11 milyon tonluk 
kapasite plânda 1972 de öngörülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dört milyon tonluk bir fazla kapasite, yani 

4 milyon tonluk bir rafineri demektir. Bu, ma
liyeti 1 milyar lira civarında olan bir müessese
dir. Bu, 1 milyar liralık boş kapasitenin mem
lekete zararlı olacağı takdirleriniz önündedir. 

Zamanımın darlığı sebebiyle bunun fazla te
ferruatına girmiyeceğim. 

Şimdi, geliyorum ikinci konuya; 
Birkaç ay önce, fiyat indirimleri konusunda 

yeniden bir petrol araştırması, Meclise getiril
miştir. Bir hafta evvel bu komisyon mesaisini 
bitirerek hazırladıkları raporu önümüze getire
cektir. 

Bu rapor geldiği zaman enine boyuna tartı
şacağız. 

Bu raporu, hazırlıyan komisyondaki görevli 
bütür». partilere mensup arkadaşlarımıza, arka
daşlara huzurlarınızda peşinen teşekkür etmeyi 
bir borç sayıyorum. 

Hakikaten, değerli bir rapor hazırlamışlar, 
memleketin menfaatleri bakımından birçok ger-
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çekleri rakamlara, Devlet arşivlerinden, Hükü
met yetkililerinden aldıkları cevaplara dayandı
rarak, memleket menfaatlerini su yüzüne çıka
ran değerli bir .etüdü ortaya koymuşlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu rapor ortaya geldikten sonra, ne zaman 

müzakere edilecektir bilmem, onun için, bu rapor 
konusunda Sayın Bakanı uyararak biran evvel 
bu politika devam edecek mi, etmiyecek mi, 
onu öğrenmek için huzurunuza getiriyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hampetrol ithal fi
yatlarının yüksek olduğu, afişe fiyat dediği
miz fiyaltlann çok yüksek olduğu tesbit edil
miş, daha C. H. P. nin 1981 den bu yana Koalis
yon hükümetleri zamanında çalışmalar yapıla* 
rak petrol fiyatlarının indirilmesi tsısbit edil
miş ve 1964 Haziranında alınan bir kararla 
bunların % 10 dan itibaren, kanuna dayanıla
rak, % 10 dan başlamak suretiyle % 35 e kadar 
indirilmesi karar altına alınmış, bilâhara bu 
karar 28 . 9 . 1964 tarih ve 23 sayılı bir ka
rarname ile tesbit ve tescil edilmiş bulunmak
tadır. Bu kararnameye göre mesele kanuna da
yanıyordu ve deniyordu ki; «Türk Hükümeti 
Petrol Kanununun 13 noü maddesine - ki be
ğenmediğiniz Petrol Kanunu - dayanılarak ham-
pe'trol fiyatlarını tesbit edebilir, hampetrolden 
istihsal edilen ürünlerin fiyatlarını tesbit ede
bilir ve bunlar Dünya afişe fiyatlarından değil, 
serbest rekabet fiyatlarından tesbiti mümkün
dür.» 

BAŞKAN — Sayın Erten, 20 dakikalık süre 
•doldu efendim. 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Efen
dim, bir beş dakika daha izin verirseniz biti
leceğim. 

BAŞKAN — Peki, beş dakika, buyurun. 
MUAMMER ERTEN (Devamla) — Değer

li arkadaşlarım, bu kararnameye g"öre petrol 
ithal edildiği günden itibaren maziye de teşmil 
edilmek suretiyle fiyatlann indirimi ve duru
nun ürünlere de intikali esas alınmıştı. 

Bilâhara 19 Mart 1966 tarihinde 6181 sayılı 
bir kararname ile bu fiyatların indirimi % 20 
ya çıkarılmış ve bunların ürünlere de intikali 
- ürünlere intikal etmediği zaman indirim hiç
bir fayda sağlayamaz - sağlanmış, bu kararna-
Lieye gHöre benzinde % 18,41, .cazda % 16,32, 
motorinde % 20 civarında indirim yapılması 
uygun görülmüştür. Bu, memleket için faydalı 
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I bir kararname idi. Ama, bilâhara her nedense 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının - ki 
Sayın Bakanın selefinin bunda büyük mesuli
yeti vardır, Araştırma Komisyonu Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının hukukî ve siyasi 
sorumluluğunu bütün delilleriyle ortaya koy
muş bulunmaiktadır - ve Petrol Dairesinin gay 
retiyle, bu kararname değiştirilmiş ve 28 Ekim 
J967 tarih 8957 sayılı Kararname ile yapılan de
ğişiklik memleketin aleyhine olmuştur. İndirim
ler ürünlerde % S e düşürülmüştür. Kanuna 
dayanılamaz zihniyeti hâkim olmuştur, yanlış 
olarak. Mahsullerde tek indirim uygulanmıştır, 
ve maziye teşmili kaldırılarak anlaşmaya uy
gun olarak bâzı ufak indirimler yoluna gidil
miştir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun sonucu; İzmir 
rafinerisinin iki sene geç bırakılması gibi 600 
milyonluk bir zarar ve 1966 dan 1970 yıllarına 
kadar komisyonun hesapladığı Türk Milletinin 
150 milyon liralık zararı, dolar olarak 16 mil
yon 830 bin civarındadır, Bunların hepsinin top-
îamı - ki geriye doğru işliyenler bu hesabın dı
şındadır - 30 milyon lira (kusuru da var) biri-
üs&n avanslardan şirketlere iade edilmiştir. 
Bunların hepsini topladığımız zaman - biraz son
ra boru hattından da bahsedeceğim kısa ola-
lak - 1966 dan bu yana uzmanların hesapladığı 
10 senelik bir perspektif içinde, 800 milyar lira-
.'.ik bir boru hattı zararını da kattığınız zaman, 
1368 dan bu yana yalnız petrol konusunda Türk 
Milletinin alman yanlış kararlarla zararı; 1 mil
yar 834 milyon lira civarında olmaktadır. Bun
ların detayları mevcuttur, üzerinde durmuyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım, boru hattı tarifelerin
de de büyük hatalar yapılmıştır, bunu araştır
ma komisyonu ortaya koymuştur. Bunun da 
Türkiye'ye verdiği zarar, üç yıl zarfında 276 
milyon lira olarak hesaplanmıştır ve bu, tama-
rıen Petrol Dairemizin, isabetle araştırma ko
misyonunun ortaya koyduğu gibi, basiretsiz, 
bilgisiz hareketleri sebebiyle TPAO nm yaptığı 
tarife tekliflerinin reddi sonucu bu zararlar 
meydana gelmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım şimdi, sözlerimi biti
rirken Sayın Bakandan şu sorulara cevap ver
mesini rica edeceğim; 

Bu kararnamelerle doğan zarar, Türkiye'de 
I bu kararnameler devam ederse her gün mil-
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yonlar ilâve edilmektedir ve bunlar tamamen 
bizim kendi görüşlerimize değil, Hükümet vesi
kalarına dayanmaktadır. 

8957 sayılı Kararname uygulanmakta devamı 
edecek midir? Çünkü bunun, Araştırma Komis
yonunun raporunun getirilerek müzakere edil
mesi için beklem&ye tahammülü yoktur. Gerçek 
ortaya çıkmıştır, bakanlığın malûmu olmuştur, 
ilk tatbikte devam edecek midir? 

Boru hattı tarifesi, Petrol Dairesinin basiret
siz, memleket menfaatlerinden uzak görüşüne 
göre uygulanmakta devam edecek midir? Bun-
krın neden basiretsiz olduğunu da araştırma 
komisyonu isabetle ortaya koymuştur. 

Sonra bir önemli konu; Enerji ve Tabiî Kay-
uaJklar Bakanlığı için sanayi anahammaddeleri-
nin bütün ilk başlangıcı Enerji Bakanlığında 
toplanmaktadır. Elektrik enerjisi, kömür, bâzı 
madenler v.s. Geçende uzun boylu konuştuk; 
Hükümet, bâzı tâvizlerle Ortak Pazarın geçiş 
dönemine girmeye kararlıdır. Girdiği takdirde 
bu enerji fiyatları, kömür fiyatları, diğer fiyat
lar, Ortak Pazar fiyatlarına nazaran % 300 pa
halı buulnmaktadır, Enerji Bakanlığının bun
ları Ortak Pazar fiyatlarına uydurmak görevi
dir, Enerji Bakanlığında fiyat farklılıklarına 
dair bir etüt var mıdır? Bunların fiyatlarını 
indirebilmek için çalışmalar başlamış mıdır? 
Başlanmışsa neler düşünülmektedir? Hakikaten 
bunları öğrenmek bizim için zevkli bir nokta 
olacaktır. 

Keban'ın enerji nakil hatlariyle birlikte ma
liyeti ne olacaktır? Gökçekaya ve Keban baraj
larının işletmeye açılmasının zaman için ne dü
şünülmektedir? 

'Sonra, yanlış bir tatbikat olarak TPAO dan 
aryı bir arama şirketi, kurulması düşünülmek
tedir. Bu çok hatalı bir şeydir. Petrol Ofisi ile 
Türkiye Petrollerinin naşı düşman kardeşler gi
bi boğuştuğu hepimizin malûmudur. Kanunları 
dahi çıkarılamamıştır, birleştirilememiştir. Bir 
de şimdi, Petrol Arama Şirketi diye bir şirket 
kurulursa o da TPAO' nın çalışmasında büyük 
zararlara sebebolacaktır. Sayın Bakan «böyle 
bir şey yoktur» diye Senatoda beyanda bulun
muşlardır. Ama, biz biliyoruz ki, TPAO' mn 
idare Meclisinde bu konu müzakere halindedir. 
Saym Bakanın bilgisi dışında mı müzakere edi
liyor; bildikleri halde Meclis önünde bir yanlış 

beyanda bulunacaklarını biz Savın Bakandan 
beklemeyiz, kendilerinin karekteri buna müsait 
değil. Ama bilgileri dır.-nda böyle bir yanlış ce
vaba sürüklendiği kanaati uyanıyor. F=g-3r bu ko
nuda da bir aşıklık getirirlerse kendilerine mü
tefekkir oluruz. 

Sayın Başkana, bana bu samanı verdikleri 
için teşekkür ederim. Bütçenin, memlekete ve 
Bakanlığa faydalı ve hayırlı olma3im dilerim. 
C. H. P. Grupu adına saygılar sunarını. (C. H. 
F. sıralarından, alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Meh
met Ali Oksal. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

A. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ OK
SAL (Trabzon) — Saym Başkan, sayın millet
vekilleri ; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, İ970 
bütçesi hakkında. Adalet Partisi Meclis Grupu-
nun görüşlerini, yüksek huzurunuzda arz etmek 
için söz almış bulunuyorum. 

Parlâmento açısından yaptıkları çok değerli 
tetkikleri ile Bakanlık bütçesine ıyt: tutmuş bu
lunan saym bütçe raportörlerine ve Bütçe 
Karma Komisyonuna, faydalı hizmetlerinden do
layı, Adalet Partisi Grupunun ter-skkürlerini 
sunmayı zevkli bir vazife saymaktayım. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı camiası 
gi'ji büyük bir kamu topluluğunun meselelerini, 
bütçe vesilesiyle, burada 20 dakika içinde tartış
mak mümkün değildir. Bu itibarla, siyasi ikti
darın Meclis Grupu olarak ve iktidar sorum
luluğunun anlayışı içinde, bütçe uygulaması ba
kımından önemli gördüğümüz bir iki noktaya 
değinmekle yetineceğim. 

Bu arada, hemen ifade etmeliyim ki, Grupum, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1G70 büt
çesini tasvibetmekte ve bu bütçeden beklenen 
neticelerin sağlanacağına inanmaktadır. Ancak, 
bu samimî beyana, mütaakıp mâruzâtımın esas 
teması olan bir temenniyi hemen eklemek iste
rim : 

Bütçe kaynakları ile sağlanacak kamu hiz
metlerinin daha verimli, daha etkili olmaları 
için, daha fazla gayret sarf edilmeli ve bu mak
satla gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Saym Bakanın bu istikamette atmış olduğu 
adımları yakından izlediğimizi ve bu tutumunuz
dan dolayı da ilerisi için ümitli olduğumuzu 
memnuniyetle beyan edebilirim. 

— 583 — 



M. Meclisi B : 88 25 . 5 . 1970 O : 2 

Sayın milletvekilleri, 
Bütçe tetkik ve müzakerelerinde, genellikle, 

bütçede öngörülen kaynaklarla sağlanacak hiz
metlerin verimlilik ve etkenliği, maalesef, kâfi 
derecede ele alınamamaktadır. Diğer bir deyim
le, kamu hizmetlerinin hakiki değeri üstünde, 
Devlet kasasından ödediğimiz paranın hesabını 
yeterli derecede yapamamaktayız. 

Bu noktayı biraz deşmek için, bildiğinizi san
dığım ilginç bir iddiayı hatırlatmama müsaade 
buyurunuz. Bir müddet önce, Meclisteki gardrob 
gözlerimize «Bütçe Reformu» adında küçük bir 
kitap konmuştu, önsöz'ünü Maliye Bakanbğı 
Müsteşarımızın yazdığı bu özet dokümanı hazır-
lıyan da, yine aynı Bakanlığın Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdür Yardımcısı. Yani simdi bu
rada müzakeresini yaptığımız bütçe üzerinde ça
lışan sorumlu dairenin en yetkili elemanlarından 
biri. 

İçinde çok faydalı bilgilerin derlendiği bu 
küçük eserin 8 nci sayfasında aynen şöyle den
mektedir : 

«Türkiye'de Devlet mekanizmasının, mevcut 
hizmetlerini % 40 kadar daha as kaynak ile ye
rine getirmesi mümkün görülmektedir.» Bu de
mektir ki, şimdi görüşmekte olduğumuz bütçe
nin % 60 ı ile bu bütçenin öngördüğü hizmetler 
sağlanabilir. Bundan anlaşıbyor ki, Türkiye, 
kamu hizmetlerini ya çok pahalıya malediyor 
veya çok eksik ve kusurlu yapıyor. Veyahutta 
hem pahalı, hem kifayetsiz. Her ne şekilde olursa 
olsun, ne zamandanber olursa olsun, bu durum, 
Hükümet kadar, Parlâmentonun da önemle üze
rinde duracağı bir sorundur. 

Filhahika, Hükümet, getirmekte olduğu «Per
sonel Kanunu» ile meseleye bir yönden el atmış 
ve Türkiye'nin uzun yıllardanberi devam ede-
gelen bu müzmin derdine ciddî bir hal çaresi 
bulma gayretini artırmıştır. Hükümetin bu 
azimkar tutumunu biz de inançla desteklemekte
yiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Kamu yönetimindeki aksaklıkların verim 

düşüklüğü yanında, daha başka- olumsuz et
kileri de vardır. Ve bunlardan bâzıları siyasi 
karakterdedir. 

Kütle haberleşmesinin süratle geliştiği bir 
çağda. Devlet mekanizmasının en küçük çarkın-
daki bir bozukluk, bütün mekanizmayı,, toplu
mu, ciddî şekilde etkiliyecsk önem kazanmak

tadır. Bu itibarla ufak hatalar, büyük bedeller
le ödenmektedir. 

Eskiden en büyük çarkların bozukluğun
dan habersiz olan kamu oyu, bugün, en ma
sum bir bakım ihmalinin meydana getirdiği 
ayarsızlığı, kulaklarında tırmalayıcı cızırtılar, 
ürkütücü gürültüler halinde duyacak hale 
gelmiştir, getirilmiştir. 

Çok süratle gelişen teknoloji, eski çağla
rın yüzyıllarını kırpa kırpa, onları yıllara, hat-

.tâ günlere kadar kısalttı ve insan ömrünün 
içine bol bol sığdırmaya başladı. Geçmişin yıl
lara sığan olaylarını bugün bir günün saatle
ri içinde yaşıyoruz. 

Dünyayı sarmakta olan. bunalım histerile
rinde, toplum patlamalarında bu baş döndürü
cü teknolojik gelişmenin payını görmemezlik-
ten gelemeyiz. 

Yen', şartlara uymada, ferdin ve toplumun 
davranışlarını «muasır medeniyet» istikâmetin
de tutmamız gerekir. Yönetim cihzımızıda ona 
göre ayarlamamız lâzımdır, işte bu sebepten
dir ki, kamu yönetiminin bütçe tatbikatı ile il
gili mühim bir tarafı üzerinde durmaya mü
nasip gördük. 

Sayın milletvekilleri 
Teknolojik gelişmenin yarattığı yeni şart

ların toplumu nüratle etkilemesi karşısında, 
kamu yönetimininde, eskisinden çok daha fark
lı. bii' dikkat ve hassasiyet içinde çalışma zo-
runluğu aşikârdır. 

Biz, Parlâmento olarak, bütçeyi emanet et
tiğimiz kimselerin nabızlarından ellerimizi 
ayıramayız. Meclis murakabesinin icabettirdi-
ği böyle bir titizlikle, bütçe tatbikatını izle
mekteyiz. Adalet Partisi Meclis Grupu olarak 
bu görevimizi, millî menfaatlerin gerektirdiği. 
şekilde yapmaya devam edeceğiz. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar sektörü ile ilgili 
Meclis çalışmalarında, hiçbir partizan hissin 
esiri, olmadan, siyasi felsefe ve vicdani ka
naatlerimizin objektif ölçüleri içinde, bu sek
töre faydalı hizmetler gördüğümüze inanıyoruz. 
idarenin her kademesinde de aynı hassasiyetin 
gösterilmesini istiyoruz. Zira, memleketin her 
hangi bir yerindeki bir âmme görevlisinin, gö
revini ifa ederken yapcağı en ufak bir hata, 
derhal, siyasi iktidarın, başına şimşekleri top
lamaktadır. Evet, kamu yönetimindeki aksak
lıkların ilk ve en çok gölgelediği yer, hiç şüp-
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hesiz ki, Hükümetle, Parlâmento gruplariyle, 
partisiyle birlikte, siyasi iktidardır. Bunu için
dir ki, bütçe tatbikatı üzerinde, en az bütçe 
kanunu kadar, durma lüzumuna kaani bulunu
yoruz. 

Her >bir âmme görevlisinin, hanki kademe
de olursa olsun, göreviyle ilgili alacağı ka
rarlar, daima cari mevzuata ve Hükümetin po
litikasına uygun olmalıdır. Hizmette tarafsız
lık şarttır. Aksi halde, yalnız kendisini değil, 
siyasi iktidarı da töhmet altında bırakabilir. 
Burada yalnız iyi niyette kâfi değildir. Ka
mu görevlilerinin ehil ve dirayetli olmaları da 
lâzımdı**. 

Sayın milletvekilleri; 
Adalet Partisi olarak çok dikkatli ve has

sas olduğumuz noktalardan biri, hiç şüphesiz 
ki, vatandaş - Devlet ilişkilerinin güvenlik ve 
rahatlık içinde olmasıdır. Vatandaşın Devlet 
kapısındaki işleri süratle görülmelidir. 

Dairelerdeki hizmet tıkanıklarının sebeple
ri üzerinde titizlikle durulmalı ve bu yüzden 
Bakan ve üst -. kademe yöneticilerinin kapıla
rı. önlerinde bekleşen vatandaş yarın haklı şi
kâyetleri ortadan süratle kaldırılmalıdır. 

İdarenin en alt kademelerinde alınması lâ-
zımgelen kararların en üst kademede, veya üst 
kademedekilerin alt kademelerde alınma iti
yatları artık tarihe karışmalıdır. 

Çok değerli milletvekilleri; 
Tarih boyunca devletler, imparatorluklar 

kurmuş, onları basariyle idare etmiş bir millet 
olarak, kamu yönetimindeki aksaklıklarımızı 
tevekkülle karşılamaya ne bizim hakkımız 
var ve ne de gelecek bunu müsamahayla karşı-
lar. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı büt
çesine bu açıdan bakmak isteyişimizin sebebi, 
hem bütçe uygulaması bakımından önemli bul
duğumuz müzmin bir yaraya parmak basmak 
ve hem de Türkiye'nin yarınlarına önemle et-
kiliyecek kaynaklara sahibolan bu Bakanlığımı
zı aynı açıdan uyarmaktır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Teş
kilât Kanunu ile gittikçe değişen şartları kar
şılamaya matuf mevzuat değişikliğinin henüz 
tamamlanmamış olmasından dolayı, Bakanlı
ğın karar alma vetiresinde ciddî aksaklıkla
rın mevcudiyetine ihtimal verilebilir. Bu endi

şemizin Sayın Bakanın burada yapacakları açık
lamalarla ' giderilmesini temenni ederiz. 

Tabii kaynak ve servetlerimizle ilgili bâzı 
mühim kararlar özel bilgi ve tecrübeye daya
nan ciddî hesapların yapılmasını gerektirebi
lir. Bakanlığın gereken * ihtisas kadrosu ile 
takviyesini bu bakımdan şayanı tavsiye bulu
ruz. 

Kamu oyunu geniş ölçüde ilgilendiren ka
mı1. özel sektör ve yerli, yabancı sermaye iliş
kilerine ait karar ve icraatta bilhassa yüksek 
isabet sağlanmalıdır. Bu alanlarda icabettikçe, 
kamu oyu yeterli makamlarca, zamanında ve 
yeterince aydınlatılmaladır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Tabiî kaynak ve servetlerimizin millî ekono

mimize biran önce katkıda bulunmaları çok 
önemlidir. Burada zaman faktörünü gözden ka
çırmamak gerekir. 

Bugün değerlendirilmesi mümkün olan bir 
tabiî kaynağı yarına bırakmanın hesabını iyi 
yapmalıyız. İktisadi değer taşıyan servetle
rin asırlardan beri alışılagelen bir itiyatla, 
küpte altın saklar gibi, gömülü bırakılması 
doğru değildir. 

Zamanın, yani fırsatların, para değerini akıl
lıca hesaplamalıyız. Bu noktayı, müsaadeniz
le, biraz karikatürize ederek tekrarlıyalım: 
Bugünkü New - York şehrinin bulunduğu Man-
hatten yarımadası, vaktiyle, bir Kızılderili-
den 24 dolara satınalınmış, Bu Kızılderilinin 
aldatıldığını iddia edenlere verilen cevap şu
dur: işgüzar Kızılderili aldığı 24 doları o ta
rihte bankaya yatırsaydı, bugün torunlarına 10 
milyar doların üstünde bir miras kalmış ola
caktı. Bu, aslında % 6 mürekkep faiz üzerin
den işletilen basit bir sermaye hesaba. Bu 
esprili misalden alınacak faydalı bir ders var
dır sanıyorum. 

Büyük yatırımlara girişen veya büyük ser
maye hareketlerine istikâmet veren daireleri
mizin, bütçe tatbikatiyle ilgili kararlarında, 
fırsatların para değerini doğru hesaplamaları. 
kaçınılmaz bir zarurettir. Bu maksatla orta-
yp, koymuş modern usullere itibar edilmesi
ni bilhassa şayanı tavsiye buluruz. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 
Adalet Partisi Meclis Grupunun, Enerji ve 

Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin tümü 
üzerindeki görüşünü kısaca a-s ettim. Büt-
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cenin Devletimize, milletimize hayırlı olması
nı Bakanlığa başarı dileklerimizle birlikte arz 
ede**, saygılar sunarım. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Şimdi şahıslar adına yapıla
cak konuşmalara geçiyoruz. Sayın Hüseyin 
Baytürk, buyurunuz. 

Şahısların yapacağı konuşmalar 10 dakika
dır. 

Açık oylamalarda oyunu kullanmıyan mil
letvekilleri varsa lütfen oylarını kullansınlar 
efendim. 

Buyurun Sayın Baytürk. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Zonguldak) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; millî geliri
mize ve Türkiye'nin ekonomisine büyük kat
kıda bulunan, zengin kömür damarlarına sa-
hiboian Zonguldak kömür havzası, endüstri
nin temel yakıt ihtiyaçlarından mühim bir 
kısmını, karşılaması bakımından büyüL: önem 
tabyan bir yakıt bölgemizdir. 

Gereken plân hedeflerine ulaşabilmesi ve 
gerekli çalışmaların namus ve vicdan ölçüsün
de yapılabilmesi için hâlâ başına bir adam ara
nan talihsiz Ereğli Kömürleri işletmesinden 
bahsedeceğim. 

Sayın milletvekilleri, bu talihsizlik 1829 yı
lında kömürü bulan Kestane Köyünün kahra
man evlâdı Uzun Mehmet'in, kömürü buldu 
diye kendisine bağlanan mükâfatı almadan öl
dürülmesiyle başlar dersem yanılmış olmam 
kanısındayım. 

Kömürün bulunuşundan 19 yıl sonra ilk ola
rak 1848 - 1865 senelerinde Hazine-i Hassa 
idaresinde, 1865 - 1908 Osmanlı Bahriyesi ida
resinde, 1908 - 1920 Nafıa Vekâleti idaresinde 
muhtelif ecnebi şirketler tarafından işletme 
imtiyazları alınmış ve bu şirketler tam bir 
sömürü düzeni içinde, teknikten yoksun, em
niyetsiz ve millî serveti heba edercesine ça
lışmışlardır. 

Bizim için önemli olan devir 1920 - 1940 dev
ridir. Bu devirde yeni kurulan Türkiye Cum
huriyeti Hükümetinin kendi malına sahip çık
ma devridir. 1923 te kurulan Millî Hükümet, 
artar, ihtiyaçları göz önüne alarak kömürle
rin, işletilmesinde yerli sermayeye hak tanı
mış, fakat yeterli karşılık görememiştir. Bunun 
içindir ki, o zamanki is Bankasına kömür üre

timi hazırlıklarına yatırım yapması için yet
ki tanınmıştır. 

Kurulan Ereğli Şirketi - italyan Şirketi, 
Türk - Fransız şirketlerinin İş Bankası ile or
taklaşa çalışmalarından sonra üretim toplam 
olarak 2 300 000 tona kadar yükselmiştir, fa
kat bu da memleketin ihtiyaçlarını karşılamak
tan uzak kalmış, yeni gelişme ve ihtiyaçlar 
karşısında özel şirketlerin isteksizliği kömür 
ocaklarımızın millileştirilmesini kaçınılmaz 
hale getirmiştir. En akıllı yol olan ve doğal bir 
aşama sayılan bu düşünüş gerçekleştirilme yo
luna girmiş ve havza 1940 yılında bütün işlem
leri tamamlanarak millileştirilmiş ve bugünkü 
haline gelmiştir. 

ikinci Dünya Harbine raslıyan bu devirde 
makina, araç ve gereç yokluğu, yedek par
ça noksanlığı yüzünden kömür üretimi ve 
hazırlık işleri ağırlaşmış, elde mevcut imkân
larla çalışmaya devam edilmiştir. 

İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra 
1047 - 1948 senelerinde üretimdeki düşüşü 
daha doğrusu azlığı önlemek amaciyle büyük 
bir rehabilitasyon ihtiyacı duyulmuş ve mem
leketin ihtiyacı göz önüne alınarak 10 milyon 
tüvenan kömürü hedef alan büyük bir ame-
nejman plânı yapılmış ve plânın uygulanma
sına geçilmiştir, fakat bu da tek parti dev
rinden çok partili devire geçiş nedeniyle ge-
lcr. hükümetler tarafından lâyikiyle uygulana
mamış ve hedefe ulaşılamamıştır. 

Geçmişi sadece bir tarihi hatırlatma bakı
mından ele aldığımızı ve asla eleştirici bir niyet 
taşımadığımızı burada belirtir, ancak 1960 dev
riminden sonraki- yeni Anayasa ışığı altında 
ysni bir plân ve çalışma dönemine girişimizi 
ongörer. uygulamalardan r« ;:ıraki 10 vılhk plâ
nı kapsıyan hedefler üzerinde duracağımı söy
lemek isterim. 

Sayın milletvekilleri, malûnunuz olduğu veç
hile 1933 senesinde plânlı kalkınma devrine 
girdik. Buna paralel olarak da kömür havza
sında Birinci Beş ve ikinci Beş Yıllık plânlar 
yapıldı ve hedef tâyin edildi. 1963 yılında ya
pman bu beş senelik plân 1965 senesinde on 
seneliğe tamamlandı ve 1972 deki hedef 
C 030 000 ton satılabilir kömür olarak hesap
ladı. Fakat Saym Enerji Bakanının Senato
daki aç-klamalarındar. anladığıma göre, bu 
İ972 doki hedef, bâzı nedenlerle 1975 senesine 
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kalmış, hem de daha az bir miktar olan 
5 849 000 tonla ve esbabı mucibe de; «üçüncü 
Demir - Çelik geriye kaldı ve yatırımları sa
manında veremiyoruz.» plân için bu bir ge
rekçe olamam kanısındayım. 

Sayır. milletvekilleri; esas sebep bu değil. 
Bugün Sayın Bakan isteseler de, bütün kuv
vetini havzaya teksif etseler do önceden plân
lanmış hedefe varamazlar. Çünkü kömür hav
zası son 19C5 ten 1969 a kadar plânsız, prog
ramsız bir çalışma sistemiyle o kadar kötü 
duruma düşmüştür ki, bugün bunu düzelt
mek ve yeniden rasyonel hale getirmek zaman 
alacaktü.'. işte gecikmenin esas sebebi budur. 
Ben de bir dereceye kadar bunu izaha çal r;a 
cağım. 

Sayın milletvekilleri; TKİ denince akla Ereğ
li Kömür İşletmesi, gelir. Ereğli Kömür iş
letmesi denince de başta müessese müdürü ve 
birkaç yöneticisi gelir, İşte bütün iş bu mües-
sûse müdürünün şahsiyetine, teknik bilgisine 
ve idaredeki meharetine bağlıdır. Bu iyi. seçi
lirse havsa düzelir, huzur olur, plân hedefle
rine varılır. Bu iyi seçilmezse bu söyledikleri
mizin tersi olur, alâkalı Bakan da, Hükümet de 
müşkül duruma düşer; şimdi. Sayın Bakanın 
düştüğü gibi. Yoksa bu, şimdiki. Bakanın fcı-
surr. değil, makamı icabı öyle konuşması icabe-
diyor da ondan öyle konuşuyor. Yoksa o da 
benim kadar kusuru biliyor. 

Sayın milletvekilleri; ne yazık ki son mües
sese müdürü teknik noksanlığını ve idarede
ki ehliyetsizliğini kapatmak için sayıla:-?. ar; 
olan bâzı nüfuzlu partizanlarla işbirliği yap
mış, karşılıklı bir menfaat çemberi kurarak 
işo dönük, tekniğe dönük bir idarecilik yerine 
cebe dönük, menfaate bağlı bir idare kura
rak, elde mevcut kanun ve nizamları hiçe sa
yarak keyfi bir idarenin yolunu tutmuş ve 
Hükümet içinde Hükümet gibi bir davranışla, 
yapılan amenejman plânını bir kenara atmış 
ve havzayı bugünkü kötü duruma düşürmüş 
ve milyonlarca lira zarara sebebolmuştur. 

1965 yılından 1969 yılına kadar müessese 
müdürlüğü yapmış olan bu zatın yaşantısını ve 
yönetimini belirtmek için Başbakanlık Yük
sek Denetleme Kurulu raporlarından tipik 
iki üg ömak vermekle yetineceğim. 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ra-
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poru sayfa 18 temenniler kısmı madde 62 yi 
aynen okuyorum: 

«Keşif yapılmadan, kendi dosyası hazırlan
madan, meı'kez müsafirhanesi, hastane, biri-
ket fabrikası gibi, yönetim kurulundan karar 
almadan iş yaptırdığından bu işlerin bu şekil
de yapılmasına emir verenler hakkında Bakan
lıkça tahkikat açılması.» 

Bu da plânsız çalışmanın tipik bir örneği
dir ve Başbakanlık Yüksek Murakabe Kurulu 
raporundadu. Yine raporu okumaya devam 
edelim, 63 ncü maddede: 

«Yatırımla ilgili projelerin ve gerekçeleri
nin etüt - tesis şube tarafından hazırlanması ve 
buna ait işletmelerin bu şube tarafından yürü
tülmesi icabetlerken, müessese müdürlüğünce 
bâzı işlerin, yeni kok fabrikası, eski kok tesis
lerinin tamiri, yeni biriket fabrikası gibi, adı 
geçen şubeden geçirilmeden yapılması yoluna 
gidildiğinden konuların Bakanlıkça incelen
mesi» diye yazılmaktadır. Bu da yine keyfî ve 
plânsız çalışmaya en tipik bir örnek olduğu 
için buraya aldım. 

Saym milletvekilleri, görülüyor ki belirli 
kanun ve tüzüklerin uygulanmasının bir zorun-
luk gösterdiği müessesede neden böyle yapılır; 
bunun takdirini size bırakıyorum. Oysa her şey
den evvel teknik bir kişinin kendi meslekine 
ihanet sayılan böylesine uygulama ne duyul
muş ve ne de işitilmiştir. Bu, kanun ve tüzükle
ri bir kenara atsak bile, teknik bir kişinin 
mutlaka başvuracağı organların kenara itil
meyi, meslek haysiyetiyle asla bağdaşamaz. 
Kaldı ki, müessese müdürü kendi meslekini de 
çiğniyerek, hem kendi haysiyetini ayaklar al
tına almış, hem de memleketi kendi çıkarla
rına alet ederek havzayı bugünkü feci duruma 
düşürmüştür. 

Şimdi yine Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunun 1968 senesine ait raporundan bir 
misal vermek suretiyle sözlerimi bağlamaya 
çalışacağım. 

Sayfa 14, madde 55 «Hilafı hakikat harcı
rah beyannamesi tanzim etmek, 237 sayılı Ta
şıt Kanununa ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 7 nci maddesine aykırı hareket etmekten 
müessese müdürlüğü hakkında tahkikat açıl-
ma-;L» 

Bunu da, bir müessese müdürünün yanlış 
t harcırah beyannamesi doldurmakla şahsi ka-
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rekterini göstermesi bakımından buraya al
dım, 

Şimdi, yukarda söylediğimiz gibi, Hükü
met içinde Hükümet gibi kendisini gören bu 
zatın kanun ve nizamları ayaklar altına al
ması ve bunun dışında hakkında sayısız de
di - kodular yapılan bu zatın hâlâ aynı ma
kam peşinde koşması ve hele bununla müşte
rek çıkarları olan birkaç kişi tarafından des
tek görmesi çok acıdır. 

Sayın arkadaşlar, bu düşünce, ocaklarda ci
ğerleri toz bağlıyarak heba olan işçilerimizin 
iyi niyetine vurulan bir hançerdir. Onların 
emekleriyle yerin altından çıkarılan heı par
ça kömürün ancak onların alın terleriyle yo-
ğurulduğunu unutan ve onların haklarının yat
tığı her kuruşu nasıl kazandıklarını düşünmi-
yen bir kişinin, dışarda adam öldüren caniden 
bir farkı yoktu*". 

Sayın arkadaşlar, 20 nci yüz yılda inliyen 
insanların sırtına binerek makam sahipliği 
yapmak çok kısa süreli bir gidişin örneği
dir. Biz inanıyoruz ki, o kömüre bulanmış yüz
lerin altmda Türk işçisinin tertemiz nasiyesi 
yatmaktadır. Yine biz inanıyoruz ki, onların 
alın terinden meydana gelmiş emek karşılığı 
kömürle ısınıyoruz, fabrikalarımız onunla işli
yor, bacalarımız onunla tütüyor. Öyle ise arka
daşlar, ciğerleri is dolan ve bizi mutlu yaşatan 
işçilerimizin hakları kimsenin elinde kalmıya-
caktır. 

Temennimiz odur ki, onların çalışma sistem
leri yeni bir özel kanunla düzenlensin. Kaza 
ve toz hastalıkları nisbeti azalsın ve yeni bir 
refah kapısına ulaştırılsınlar. 

BAŞKAN — Sayın Baytürk, süreniz doldu. 
efendim. 

HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Yarım 
dakika lütfederseniz Sayın Başkanım toplıya-
yım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN BAYTÜRK (Devamla) — Ancak 

onların dilinden anhyan ve onlar için uykula
rı kaçan, iyi, mert ve dürüst insanlara ihtiya
cımız vardır. İşçilerimiz bunu bizden beklemek
tedirler. Onları politik çıkarlara alet etmenin 
hiçbir fayda&v yoktur. 

Milyonlarca zararla kapanan bu müesseseyi 
kurtarmanın zamanı çoktan gelip geçmiştir. 

Toz hastalığının önHenanesi için teknik ve 
düzeni bir çalışma yanında özel bir beslenme 
ıejim!iniin uygulanmasında büyüık faydalar mü
lâhaza etmekteyiz. Yaşantılarım düzenleyici ye
ni bir yevmiye baremi getirilmeli ve çalışma ar
zuları kamçılanmalıdır. işte o zaman havzada 
'beklenen randıman alınır ve huzur gelir. Aksi 
takdirde huzursualıujk devam eder ve memleket 
de bundan zarar görür. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Mehmet Aytuğ, buyuru

nuz. 
MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, Millet Meclisinin sfaygı değer üyeleri; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 

İ970 malî yık Bütçesi hakknda kişisel görüş-
lerıimi arz etmek üaare huzurlarınızdayım. 

Sayın üyeler, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı su, 

enerji, peltırol, yakıt, mıaden ajramıa ve aıtom 
enerjisi görevlerini kapsamına alan bunların 
politikasını tâyin, tesbi't eden ve yürüten bir 
bakanlıktır. 

25 .12 .1963 yılında 4951 savılı Kanun gere
ğince Sayın İnönü tarafından kurulmuştur. 

Anaörgütünü tesbit, en kısa zamanda faali
yetini sağhyan Teşkilât Kanunu tasarısını ha-
zırlıyan ve Meclise sevtkeden C. H. P. 'dir 
üçüncü İnönü Hükümetidir. 

Derhal hatırlatalım ki, bakanlık kurulduktan 
sonra, bugün başlanmış, ihale safhasına getiril
miş veya inşaatlarının son safhasına gelinmiş; 
bütün çalışmalar, inkâr edilmek istenen, İnönü 
hükümetlerinin başarılı hizmet yıllarma aittir. 

Bu kısa girişteki maksadım C. H. P. nin yurt 
sorunlarına, ciddî devlet anlayışı ile eğilişine, 
bir kere daha işaret etmek içindir. 

Yurdumuzun su, maden yakıt gibi enerji ve 
tabiî kaynaklarından yararlanmak, bu kaynak
ların en iyi bir şekilde geliştirilip koordinas
yonunu sağlamak ve bu sektörlerdeki dağınıklı
ğı önlemek politikasının temel esaslarını hazırla
mak, hizmetlerin süratle görülmesini mümkün 
kılmak maksadı ile kurulan bakanlığın; çözüm 
ariyan ulusal sorunları da içine alması bakımın
dan Önemi gerçekten büyüktür. 

Kalkınmanın, geri kalmışlıktan kurtulma
nın temelinde enerji yatmaktadır, su yatmakta
dır, maden ve petrol yatmaktadır. 
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Günümüzün en önemli sorununun geri bıra
kılmış ülkeler sorunu olduğunda artık kimsenin 
şüphesi yoktur. Bu sorunun ortaya konulusu, 
araştırış ve çözümlenişinde ortaklara koşul 
sanayie erken geçiştedir. 

Geriliği doğuran, belirliyen ve sürdüren et
kenler ortada durdukça, hızla gelhen ülkeler 
arasında Türkiye'nin yerinde sayması devam et
tikçe, kalkınmanın gerçekleşmesi düşünülemez. 

Plânlı döneme geçişte, sanayileşme, ekonomik 
gerçeklere ve ulusal ihtiyaç önceliklerine para
lel olarak önem kazanmıştır. Plânlı dönemde 
Türkiye süratli bir sanayileşme hareketi içinde
dir. 

Sanayi gelişmesinin en önemli ihtiyaçların
dan birini enerji teşkil etmektedir. Elektrik 

enerjisi, her türlü kalkınmaya kolaylıkla adap
tasyonu bakımından çok büyük bir ehemmiyet 
taşımakta ve sanayi kalkınması için aııaımsıır-
lardan birisi ve baslıcası olmaktadır. Bugün 
enerji üreten santrallerin toplam gücü; Türki
ye'ni^ süratle artmakta olan enerü ihtiyaçlarına 
cevap vermemektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plân, enerji talebinin 1972 
yılma kadar her yıl yüzde 7 artı T göstareceğini 
öngörmektedir. Bu toplam talep içinde enerji
nin modern şekilleri özellikle elektrik gücü ile 
ilgili .talep ve üretim daha büyük bir hızla yük
selecek ve gün gelecek ki, ihtiyaçları karşılıya-
maz Olacaktır. 

1972 yılına kadar elektrik gücünde gerçek
leşmesi beklenen artışın büyük bir kısmı yeni 
hidro - elektrik santrallerinden elde edilecektir. 
Gelecek beş yıllık dönemde elektrik enerjisi ta
lebinin yılda yüzde 14 artması beklenmektedir. 

Halen Türkiye nüfusunun 2/3 si elektrikten 
hiç faydalanamamaktadır. Son ben yıl içinde 
üretim artış göstermiş olmasına rağmen, talep 
karşılanamamış ve elektrik tüketimi çeşitli şe
killerde kısıtlanmıştır. Böylece gelecek bes yıl
lık dönem için öngörülen % 14 artış, asın bir 
istek niteliği taşımamaktadır. 

Toplam kapasitesi 1260 megawatı bulan yeni 
elekŞrik santralleri halen inşa halindedir. An
cak bu santrallerin en büyüğü olan Keban pro
jesi 1975 yılından önce üretime geçemiyecektir. 
Yeni; kapasiteler üretime sokulmadığı takdirde, 
1970i ve sonraki yıllarda büyük bir elektrik sı
kıntısı baş gösterecektir. 

1972 yılından sonraki talep artışını karşıla
mak üzere; önümüzdeki beş yıl içinde, uygulan
ma?1. gereken projeler hakkında da henüz bir 
karar alınmamıştır. Elektrik talebindeki artış 
ve bu talebin en iyi bir şekilde nasıl karşılana
bileceği konusunda, çalışmaların eksikliğine ulu
sal gelecek halamından işaret etmek isterim. 

Yurdumuzun ekonomik kalkınmasında çok 
önamli bir yeri olan Keban projesinin öngörülen 
müddetlerde bitirilemiyeceği anlaşılmaktadır. 
Bu, tecavüz eden sürenin azaltılmasını temenni 
ederim. Keban baraj ve satral inşaatında vâki 
gecikmeler, enerji fiyatını yükseltecek, çabuk
laştırılması. ise bu fiyatı mutlak surette düşü
recektir. Keban projesi, Türkiye elektrifi
kasyon plânında en önemli yeri işgal etmekte
dir. Enerji ekonomisinin, ortaya koyduğu, bu 
proje, Türkiye'nin Doğu - Anadolu Bölgesinde 
ve Fırat Nehri üzerinde inşa edilmekte olan 
komplike bir tesistir. Hidro - elektrik santrali 
ile bu santralden üretilecek enerjiyi yük mer
kezlerine iletecek nakil hatları, indirici trafo 
postalarını ihtiva etmektedir. 

Keban projesi, nihai developman halinde 
satral biri yedek olmak üzere sekiz aded 155 
Mw lık üniteden ibaret tesis niteliğini kaza
nacak ve yıllık üretim, transmisyon kayıpları 
çıktıktan sonra 5 160 000 000 kilowatsaat ola
caktır. Kilowatsaat başına enerji maliyeti sant
ral çıkışında 3,03 kuruş; tüketim merkezinde 
4,81 kuruş olacaktır. Bu ucuz enerji, Keban 
- Ankara, Ankara - Çiçeroz - İstanbul, Ankara 
- İstanbul, Elâzığ - Hazar - Maden - Diyarbakır, 
Keban - Malatya - Adıyaman, Adıyaman - Ur-
f a ve Adıyaman - Gaziantep arasında yüksek ge
rilim ve nakil hatları, üretilen enerjiyi yurt sat
hına iletecek, kalkınmaya hazır bulundurulacak
tır. 

Türkiye'nin bilinen en uygun hidroelektrik 
projesi olarak ortaya çıkmış bulunan Keban 
projesi, enerji temini bakımından olan bu fay
dalarına ilâveten aşağıdaki faydalan da sağla
mış olacaktır : 

1. Keban Barajı Türkiye'nin süratle art
makta olan enerji ihtiyacını karşılıyacaktır. 

2. Enerji fiyatlarının maliyeti ve tüketim 
fiyatını düşürecek, ucuz enerjinin sanayie akı
şını temin edecektir. 

3. Elde edilecek ucuz, bol ve güvenilir ener
ji Doğuya sanayi kuruluşlarını çekecek; örne-
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ğin, metalürji, elektro - simi, ferro krom, alü
minyum tasfiyesi gibi sanayiin teşekkülünü ha-
zırlıyacaktır. 

4. Baraj arkasında husule gelecek göl, neh
rin sularını tanzim etmek suretiyle mansaptaki 
gelecek enerji ve sulama projelerinin güvenilir 
kapasitelerini artıracak; taşkın, drenaj, şilt ve 
kalite kontrolü problemlerinin çözülmesine bü
yük çapta yardımcı olacaktır. 

5. Her bakımdan geri kalmış, acırların ken
di kaderine terk ettiği, durgun bir ekonomiye 
sahibolan Doğu - Anadolu da ve baraj kesimi 
Fırat havzasında ekonomik bir canlılığın temini 
ile sosyal ve kültürel problemlerin çözümünü 
kolaylaştırmış olacaktır. 

6. Keban'daki ucuz enerji baraj civarında 
bugüne kadar gerçekleştirilmemiş bâzı sulama 
projelerinin pompaj suretiyle gerçekleştirilmesi
ni sağlıyacaktır. 

Bu kadar ayrıntılarına inmek suretiyle Ke
ban projesinin önemini duyurmaktaki amacım, 
her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay 
ve her geçen yılın enerji kaybı, ulusal sanayiin 
geciktirilmesi ve kaybolan millî servet bakımın
dan durumu sorumlulara duyurmak çabasıdır. 

Türkiye'de Elâzığ'da ve Elâzığ'ın Keban ka
zasında elektrifikasyon plânında en önemli yeri 
işgal eden ve yıllık enerji üretimi bugünkü Tür
kiye üretiminin 2,5 mislinde enerji üretecek ol
duğu göz önüne alınırsa, Keban barajı projesi
nin kendi kaderine bırakılışı unutuluşu, gecik-
tirilişi sorumlulukların en korkuncudur. Gün 
gelecek bu millet ihmallerin acısını çekecektir, 
ulusal kayıpların hesabını, bizlerden soracaktır. 

Keban barajı, yapılan etütlere göre ve Plân
lamanın arzu ettiği hız ve zamanın dışına böy
lece düşmüş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri; Keban barajının millî 
ekonomide hâsıl edeceği fayda çok büyüktür. 
Çıkış merkezinde 2,5 kuruşa mal olacak enerjinin 
Doğu - Anadolu bölgesinde süratle bir sanayi 
ve zirai kalkınmayı teşvik edeceği uzmanların 
ortaklaşa kabul ettikleri bir husustur. Proje 
bitip göl teşekkül edince, 4 milyar metreküplük 
bir ölü hacim bırakmaktadır. Gölün âzami uzun
luğu 125 kilometre, alanı ise 600 kilometreka
redir. 100 ü aşkın yerleşme yerini, yani köyü 
haritadan silecek ve su altına alacaktır. 

Her yılın bütçesinde görülen ve DSt Genel 
Müdürlüğü bütçesine konulan ödenek kamulaş

tırma karşılığı olarak DSİ 16 ncı Bölge emrine 
verilmekte ve kamulaştırmada, kamulaştırma 
bedeli millî bankalardan birisine yatırılmakta
dır. , Halktan çeşitli şikâyetler ve tepki başla
mıştır. Takdirleri yapılan ve henüz kamulaş
tırma eylemine geçilmiyen taşınmaz mal bakım
sızlık nedeniyle değerini yitirmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Aytuğ, 10 dakikalık sü
reniz doldu efendim. 

MEHMET AYTUĞ (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

Tarla sürülmüyor, bağ ve bahçe imar edilmi
yor, ev bakım görmüyor, taşınmaz üzerindeki 
kalıntı, yani muhtesat böylece zarar görmekte
dir. Kamulaştırmada bir sıra, bir usul, bir plân 
vo programın yokluğu; hangi yıl, hangi köyün 
kamulaştırma bedelinin verileceği hususundaki 
önbilgi eksikliği taşınmaz mal sahiplerini te
dirgin etmiştir. Kamulaştırma karşılığının yıl
lar itibariyle kesin ve kati bir programa alınma
dır. ve her yılın bütçesinde görülen ödeneğin 
behemahal hak sahiplerine ulaştırılmasını ve 
bunun zabıtlarda açıklanarak kesinlik kazanma
sın1 istemekteyiz. Vatandaş malının bedelini 
alacağı günü bilirce kendisini ona gere ayarlar. 

Yukardan beri açıklanan hususların ışığı al
tında aşağıdaki isteklerimin cevaplandırılmasını 
Sayın Bakandan rica edeceğim. 

1. Plân uygulaması gereği olarak 1970 yı
lında bitmesi düşünülen Keban barajı kati ve 
kesin olarak ne zaman enerji üretimine geçecek
tir? 

2. Projenin gecikmesinden dolayı barajın 
ınaToluş bedelinde artma olmuş mudur? 

3. Bugüne kadar istimlak için Genel Mü
dürlük bütçesine konulmuş bulunan ödenekler
den,. 1970 yılı hariç, her yıl konulan ödenek aynı 
miktar ile sahiplerine ödenmiş midir? 

4. Tahsisen Keban istimlâkleri için bütçeye 
konulup da başka istimlâklere aktarılan ödenek 
var mıdır, varsa nereye aktarılmıştır, ne miktar 
aktarılmıştır, söylenebilir mi? 

5. Keban barajı yapımını üzerine yüklenen 
Company Oonstructicns International (CCI) 
Firmasının ikmâl ettiği isler karşılığı haketmiş 
olduğu, alacaklarında gecikme var mıdır? Bu 
gecikmeler ve ödeme zorluklan işin gecikmesin
de baş âmil midir? ödemeler Devletçe karşılan
madığı zaman banka aracılığı fazlalığı artırmak
ta mıdır? 
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6. 1970 malî yılı bütçesine konulan Keban 
istimİE^k ödeneklerinden 240 milyonluk ödeneğin 
tamamı bu yıl aynen DSt 16 ncı Bölge emrine 
gönderilecek midir? 

7. I Haricen haber aldığımıza göre, 1970 yılı 
DSİ İŞ ncı Bölge Müdürlüğü programı istimlâk 
bakımından 100 milyonluk bir ödeneği kapsa
maktadır. 140 milyonluk açık nereden ve nasıl 
kapatılacaktır? 

Sayın milletvekilleri; Atatürk ve ismet İnö
nü'nün görev başında bulunduğu 1936 yılında 
başlıyan Keban barajı çalışmalarında 1960 -
1965 yılları arasında Keban'a vücut veren yoru
cu ve | başarılı çalışmaları O. H. P. nin içinde 
bulunduğu Hükümetler yapmıştır. Koalisyon
larda çalışan diğer siyasi partilerin de çalışma
ları ve iştirakleri olmuştur. 

Siyasi iktidarlar Keban'da kendilerine ait 
devrelerde yapılanlarla iftihar ederlerken, Ke
ban'ı gerçekleştirmek için büyük vatansever dü
şüncelerle her türlü güçlüğü yenmek azmi ile 
çalışap. ve bize başarılı sonuçlar getiren değerli 
teknik elemanlarımızı ve Bakanlık mensuplarını 
takdirle anmayı görev sayarım. 

Yüce Meclise saygılar sunarım, bütçenin 
memleket ve Bakanlık için hayırlı olmasını di
lerim. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Beyti Arda, buyurun. 
Efjandim Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 

yılı Bütçe kanun tasarısı ile Ankara, Ege ve 
İstanbul üniversiteleri bütçe kanun tasarıları 
için yapılan açık oylama işlemi bitmiştir. Baş
tan itibaren dört kutuyu kaldırınız. 

Buyurun Sayın Arda. 

BEYTİ ARDA (Kırklareli) — Sayın Baş
kan, Ideğerli milletvekilleri; Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının 1970 malî yık Bütçesi 
üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmeye çalışa
cağım. 

1963 yılında kurulmuş olan bu Bakanlık, 
henüz Teşkilât Kanunu çıkmamış olması dola-
yısiyle vazifesini tam olarak yapamamakta ve 
yatınanlann tahakkukunda güçlük çekmekte
dir. Bakanlar Kurulu kararına göre, Maden 
Tetkik ve Arama Enstitüsü, Etibank Genel 
Müdtİrlüğü, Türkiye Kömür İşletmesi 
Kurumu Genel Müdürlüğü, Devlet Su 
İşleri; Genel Müdürlüğü, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdür

lüğü ve Petrol Ofis Genel Müdürlüğün
den teşekkül etmiş bir Bakanlıktır. 

Bakanlığın yurt kalkınmasında almış oldu
ğu görev çok yüklüdür. Bu görevin tahakku
ku mesuliyetini üzerine alan elemanların % 80 i 
mühendis ve teknisyenlerdir. Türkiye'de bu 
mesuliyetli görevin ifası sırasında mühendisler
den iyisi bulunmaz denir, ama onların tabiî 
hakkı olan sosyal adalet ve yarının endişesi ol
madan mutlu bir seviyede yaşamasını temin 
edecek kanunların çıkarılmasına karşı koymak 
da Adalet Partisi Hükümetlerinin görevi hali
ne gelmiştir. Şöyle ki: Son günlerde Hükümet 
tarafından açıklanan 657 sayılı Personel Ka
nununa göre mühendis ve teknisyenlerin du
rumu ele alınmasına rağmen, onlara hiçbir şey 
getirmemiş ve müşkül durumda bırakmak için 
ne lâzımgelirse yapılmıştır. Bundan sonra da, 
memleketin kalkınmasında büyük hizmeti do
kunan teknik elemanlardan verimli p*örev bek-
liyeceksiniz, ama bu, hayalden başka bir şey 
olmıyacaktır. Eğer bu konuda Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı gibi diğer teknik bakan
lıklar bir araya gelip çözüm yolu bulurlarsa o 
zaman mesele kendiliğinden halledilmiş ve böy
lelikle de randımanın artırılması yoluna gidil
miş olur. 

Teşkilât çalışmalarına gelince, Türkiye'de 
en çok yatırım sahası olan ve yararlı çalış
malar yaparak memleekt kalkınmasında bü
yük payı olan DSİ Genel Müdürlüğü ilerleme
mizde temel meseleleri teşkil eden toprakları
mızın sulanması, baskınlardan korunması, eroz
yondan kurtarılması, batakların kurutulması, 
hidroelektrik tesislerinin inşası gibi çok yönlü 
ve çok mühim işler yapmaktadır. 

Türkiye'nin % 80 inin ziraat işleriyle, yani 
çiftlçiikle iştigal etmesi göz önünde tutulursa 
ekserisi dar gelirli olan vatandaşlarımızın re
fah seviyelerini yükseltmek için kaynaklarımı
zın en önemlilerinden olan toprak ve su kay
naklarının değerlendirilmesinin hayati derece
si ortaya çıkacaktır. Ne var ki Türkiye dâhi
linde baraj ve sulama projeleri faydalılık ve 
öncelik derecesi nazarı itibara alınmadan tat
bikat sahasına geçilmesi üzüntü vericidir. Ada
let Partisi Hükümetleri her nedense iktidara 
geldiğinden beri priyorite hesaplarını bir kena
ra iterek şahsi ve hemşehrilik sıfatlarını takı
narak yatırımları tahakkuk yoluna gitmişlerdir. 

591 — 



M. Meclisi B : 88 

Halbuki baraj ve sulama projelerinde tatbikat 
priyorite hesaplarına göre hazırlanıp yatırıma 
başlanmış olsaydı, aynı Bakanlığın elinde bu
lunan Ergene - Meriç havzası projesini tatbi
kata koyardı. Bugün için Ergene projesi de
yince, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ illerinin dâ
hil olduğu havzanın toprak ve su kaynakların
dan âzami istifadeyi sağlamak maksadiyle muh
telif yan dereler üzerinde depolama tesisleri 
inşa ederek taban arazileri taşkından korumak, 
bu depolamalardan ve yeraltı sularından da is
tifade ederek sulama yapmasını öngörmektedir. 
Bu mevcut arazi üzerinde bulunan köy ve ka
sabalardaki vatandaşlarımızın % 80 inin çift
çilikle iştigal etmesi ile sulama priyoritesinin 
faydalıh'k derecesi ortaya çıkacaktır, 

Muhterem milletvekilleri, Kırklareli merke
zine 5 kilometre mesafede etüdedilmiş bulunan 
Kazaukaya ve derivasyon kanalı ile bağlanacak 
olan PasTDala barajlarının yanılman halinde en 
az 50 aded köyün ve dere üzerinde bulunan 
kasabaların arazilerini sulıyacak şekilde olma
sı ve yıllık giderin G 270 000 lira olmasına rağ
men, 1.90 oranındaki verimiyle 11 milyon 950 
bin liralık zirai gelir getirecektir. Yine, Tekir 
deresi üzerinde düşünülen ve etüdü yapılan 
Tekke Barajı ise, 2,66 oranındaki verimiyle 14 
milyon 550 bin liralık senelik baraj altındaki 
köylerde zirai millî gelir artışı olacaktır. Poy
ralı ve Soğucak Barajı etüt ve projeleri tamam
lanıp inşaat da bitirildiği takdirde, 1,60 oranın
daki verimi ile 5 630 000 lira ile senede baraj 
altındaki çiftçilere zirai millî gelir artıcı hu
sule getirecektir. Siloğlu Barajının projeleri 
tatbik edilmek üzere hazırlığa başlanması ve 
tamamlanmak üzere olması memnuniyet veri
cidir. Bu proje ile Edirne ovasmdaki tarlaların 
sulanması dolayısiyle millî ekonomimize 
8 360 000 liralık zirai millî gelir getirerek bü
yük katkıda bulunacaktır. Projenin acilen ta
mamlattırılıp, ödeneğin de yerine konularak 
inşaatına hızla başlattırılması zaruri olmakta
dır. 

DSİ 11 nci Bölge Müdürlüğü tarafından 
inşası yapılan Meriç - Altınyazı Barajında bâzı 
şahıslar politik güçlerine güvenerek hiç kim
seye sormadan ve teknik güçlere verilecek za
rarı düşünmedıen Kadıgebren deresinden aldığı 
suyu baraja köstek yaparak çeltiğine g-eçirtne-
si üzücü bir olaydır, idare gerekli uyarmayı ve 
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işlemi yapmasına rağmen, arkasını politikacı
lara dayıyan mütecaviz çeltikçi, barajı tehli
keye sokmaktadır. Hükümetin bu konu ile ya
kından alâkadar olmasını temenni ederim. 

Bugün Ergene havzasındaki en önemli prob
lemlerden biri de su taşkınlarıdır. Havzada yer 
alan Ergene Nehri ve onu beıSİiyen Soğucak, 
Lüleburgaz, Şeytandere, Tekkedere, Sil
oğlu Deresi kollarının akımları mun
tazam olmayıp bilhassa ovaya açılan 
kısımlarda yatak değiştirir durumdadır
lar. Bilhassa birçok yan kolları olan Ergene 
Nehri vadisinde dağılan taşkınlıklar ovaya bü
yük zararlar vermektedirler. Bu zararların ön
lenebilmesi için ve sulamaların da artırılması 
için eî/üdedilen barajların ve drenaj, sahalarının 
yapılması saruri olmaktadır. 

Bakanlığa bağlı teşkilâtlar içinde Maden 
Dairesi Reisliğinin görevinin ne olduğunu tam 
olarak belirtmek lâzımdır. Bu reislik uydurma 
kadrolarla ve genellikle verilen vazifenin çe
şitliliği dolayısiyle ne yaptığını bilememektedir. 
Biran evvel vazife ve salâhiyetlerinin tam ola
rak verimli hale getirilmesi icabetmek'tedir. 

Petrol kaynaklarımızın durumu ve anlaşma
ların yeniden incelenmesi zamanı çoktan gelip 
geçmiştir. 

Bugün Türkiye'de, petrol aramada, 15 yıl
da artacağına azalmış ve son senelerde, Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığı eskilerle yetin
mek zorunda kalmıştır. Bu da petrol politika
mızın keşmekeşliğini ortaya çıkarmaktadır. 

öz kaynaklarımızın ne şekilde değerlendiri
leceğini uzun vadeli plân, programa bağlanma
dan bol enerji sloganı altında yapılan anlaş
malar bizi her yönden dış kaynaklara bağlı 
hale getirecektir. 

Hampetrol üretiminde, hiç olmazsa yurt ih
tiyacını karşılıyacak bir gelişme olmadan, za
ruri ihtiyaolariyle smırlanmalıdır. Bu şartlar 
altında, 1972 yılında plânda kabul edilen 11 
milyonluk rafinerileri, kapasite ihtiyacı mâ
kul miktar olarak görülmektedir. Bunun dışın
da kurulacak rafinerilerin kapasiteleri israf 
olur. Âtıl kapasite doğurur ve kaynak israfına 
yol açar. 

Benden evvel konuşan bir sözcü, petrol bo
ru hattından alman 3 Tl. Taşıma Vergisi Ha
zineye bir gelir sağlar dedi, ama, asıl Türkiye 

j Petrolleri Anonim Ortaklığının malî kaynakla-
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rını artırmak için taşıma tarifesini yükseltme
mek lâjaımdır. % 20 kâr, bugün yurdumuzda 
mâkul (kâr olarak görülemez. Yabancılar böy
le kondlarda % 80 kâr etmektedirler, örneğin; 
Lâstik Sanayii gibi. 

Burada sözlerime son verirken, Enerji ve 
Tabiî kaynaklar Bakanlığının 1970 bütçesinin 
memM^timize ve aziz milletimize, Bakanlığın 
mensupliarına hayırlı olmasını diler, başarılar 
temenn^ ederim. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi ve
rilmiştî *. 

NUŞlİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Suallerimiz var efendim. 

BAŞKAN — Müsaade edin de Bakan konuş
sun. Sonra efendim. 

Sayın Bakan, görüşecek misiniz efendim? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Evet 
efendiııjı. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
ENtHtJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI SAfeiT OSMAN AVCI (Artvin) — Saym 
Başkanj, sayın milletvekilleri; Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının 1970 malî yılı Bütçe
sinin. lÂuzakeresi vesilesiyle Meclisimizde bulu
nan styasi parti grup sözcülerinin ve çeşitli 
partilere mensup sayın milletvekillerinin, grup
ları ve şahıslan adına yapmış oldukları konuş
maları dinledik. 

Bugffmkü bütçe görüşmeleri, programına 
göre, zamanımızın da oldukça dar olduğunu 
dikkat: nazarına alarak, izin verirseniz, imkân 
ölçüsüne, zamanı en iyi şekilde kullanmak su
retiyle,! en kısa zaman içerisinde genel bir mâ-
ruzatta| bulunmadan, doğrudan doğruya saym 
sözcülerin, sayın milletvekillerinin buradaki be
yanlarında dokundukları hususlara karşı, gö
rüşlerimizi arz ve ifade etmeye çalışacağım. 

G. t . Grupu adına Sayın Nebil Oktay ve 
keza, 0. H. P. Grupu adına Saym Muammer Er
tem va şahısları adına konuşan bir kısım arka
daşlarımız, hemen Teşkilât Kanununun 1963 yı
lından i bu yana çıkarılmamış olduğunu tenkid 
ettiler.j 

Bakanlığımız, ilgili kanunları, önemi sıra
sına gjare hazırlamakta, Meclise sevk etmekte 
ve buıflarm çift Meclisli sistemde komisyonla
rında jpe umumi heyetlerinde bir sıra dâhilin
de takİbederek, üzerinde gerekli önemi vererek 

durulmasını sağlıyarak, bir hazırlık plânı yap
mıştır. 

Su Hakları Kanunumuz Mecliste geçen dev
rede kadük olmuş, yeniden sevk edilmiştir. 
Onun arkasından organik bir kanun olan Teş
kilât Kanunundan daha önce, Türkiye Elektrik 
Kurumu, yeni ve büyük bir iktisadi Devbt Te
şekkülü olması, sanayiimizin ve çeşitli enerji 
ihtiyaçlarımızın karşılanmasında, 15 - 18 yıllık 
mazisi olan bu kanun tasarısının biran önce 
kanunlaşmasına öncelik vermiştir ve bu sebep
le, Türk Elektrik Kurumu Kanunu üzerindeki 
çalışmalarını bitirerek Meclisimize sevk etmiş 
ve Yüce Meclisin de malumları olduğu veçhi
le, geçici maddelere kadar görüşülmesi bitiril
miştir. 

Hemen onun arkasından Petrol Kanunu, 
yıllardan beri üzerinde polemikler yapılan, tar
tışma konusu olan, Petrol Kanunu, yine Teşki
lât Kanununa nazaran daha önemli görüldü
ğünden, Petrol Kanunumuz da Meclise sevk 
edilmiştir. Petrol Kanunu geçen dönemde de 
kadük oldu. Senato bütçemiz görüşülürken, 
hemen sevk edilecektir dememize rağmen, ge
cikti. Bu hususu da bâzı hatip arkadaşlarımız 
dile getirdiler, arz edeyim. 

Petrol Kanunu, hakikaten 16 yillık bir ka
nun. Başından beri söylüyoruz, Hükümet prog
ramımızda da belirttik. Bu kanunun tatlbika-
tiyle elde edilen tecrübeler, varılan sonuçlar, 
bâzı kısımlarında değişiklik yapılmasını icabet
ti rmektedir. Hükümet programımızda da belirt
tiğimiz veçhile, bu kanunda gerekli değişiklik
leri yaparak, tasarıyı Meclise sevketmiş bulu
nuyoruz. 

Ancak, geçen dönemde, bir Petrol Araştırma 
Komisyonunun kurulmuş olması, Adalet Partisi 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Müş
terek grupunun bir komisyon kurup, üzerinde 
çalışmış olması, bu dönemde, 2 nci Demirel 
Hükümeti zamanında hemen şevke hazırlanmış 
olmasına rağmen, Hükümet değişikliği dolayı-
'siyle ve o arada Millet Meclisinde, yeni bir 
Petrol Araştırma Komisyonunun kurulmuş ol
ması dolayısiyle, kanunun üzerinde yeni baş
tan bir revizyon yapmak ihtiyacını duyduk ve 
'böyle bir çalışmayı daha isabetli mütalâa ettik. 
Onun için 2 - 3 ay gecikti, ama bu 2 - 3 ay de
vamlı surette Petrol kanunu tasarısı üzerinde 
birtakım revizyonlarda, çalışmalarda bulunduk 
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ve boıg'ün Yüce Meclise seMkedilmiş bulunmak
tadır. 

Petrol Kanununda yapılan değişikliklerin 
muhtevasını, özelliklerini burada şimdi arz ede
cek değilim. Kanun tasarısı komisyonda görü
şülüp, Umumi Heyete geldiği zaman üzerinde 
elbette ki, tartışılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeceğim efendim. 

istanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe 
thıiversitesi ve İktisadi ve Ticari ilimler Aka
demileri 1970 yılı Bütçe kanun tasarıları üze
rinde yapılan açık oylama işlemi bitmiştir. 

3 kutuyu kaldırın. 
Buyurun Sayın Balkan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) •— 
Hemen bundan sonra Bakanlığımızın kanun ta
sarıları çalışmalarında sıra, Teşkilât Kanununa 
gelmiştir, Maden Kanununa gelmiştir. Bütçeden 
sondaki çalışmalarımızla onları da Yüce Meclise 
sevkedilir hale getirdiğimizde sırasiyle sevke-
ceğiz ve yukarda arz ettiğim sıra dâhilinde bun
ları takibederek meclislerde kanunlaşmasını sağ-
Iıyacağız. 

iSayın Nebil Oktay, Araştırma Komisyonu 
raporundaki tavsiyeye uyularak, «varil başına 
3 lira vergi alan bir kanun gelmiştir» diye
rek teşekkür ediyorlar, isalbettli olduğunu beyan 
f.diyorlar. Yalnız, Araştırma Komisyonu rapo
runun tavsiyesine uyulmuş olması şeklinde de 
telâkki edilse bizce bir mahzur yok, ama Yüce 
Meclis hatırlıyacaktır; daha Araştırma Komis
yonunun 'kurulup kurulmaması hakkındaki 
cnerge burada mnüakaşa edilirken, bu kürsü
den, petrol boru hattında bir rezerv olduğu, 
daha evvel kurulmuş Araştırma Komisyonunun 
ve Adalet Partisi Senato ve Meclis grupların
dan kurulan komisyonun da raporlarındaki 
tavsiyeleri içerisinde varıdır, bunun üzerinde 
Hükümet çalışıyor, dedim. Çünkfü, vergi ola
rak mı alalım, tarifeyi yükselterek mi alalım? 
Başka altarnatifler var. Yerli hampetrolün, 
yabancı hamıpeltrole nazaran çeşitli himayeleri 
vardı; bu himaye yoluyla mı alalım? 

Binaenaleyh, o altarnatifler üzerinde kesin 
il ir sonuca varmadığımız için, o zaman bir vergi 
lâfını; vergi sözünü telâffuz etmemekle bera
ber, bu kaynaktan birşeyin alınacağı hususun

da, bu Meclis Kürsüsünden bir açıklamada bu
lunmuştum. 

Binaenaleyh, «Son Araştırma Komisyonu 
petrol boru hattında varil başına 3 lira alın
ın asını keşfetmiş, bulmuş; binaenaleyh sebeple 
olmuş» şeklinde telâkki etmek mümkün değil
dir. Bir noktada birleştik, ama bunu daha ön
ceden de biz buradan beyan etmiştik. 

Bir tereddütleri vardır. Bu verginin alın
mamdan memnun oluyoruz. 70 - 80 milyon li
ralık bir kaynak sağlanacaktır, ancak Petrol 
-Kanununda değişiklik olmaz ise, % 50 - % 50 
hudutlariyle tahdit edilmiş olduğundan, diğer 
vergilerde düşme olur, total hâsılada, total ya
bancı şirketlerden elde edilecek gelirde belki 
de bir faıklılık olmaz gibi bir tereddütleri var, 
Bu tereddütlerini izale için arz ediyorum. Böy
le değildir. Esasen yeni Petrol Kanunu tadil 
tasarısında da o madde değiştirilmiştir. Şimdi 
getirilen Vergi Kanununda da, yani 1970 malî 
Bütçesinin finansmanına dair kanunda da, bu 
uygulamanın Petrol Kanununun 111 nci mad
desi hükmünün dışında olduğu bir fıkra ola
rak tedvin edilmiştir. 

iSayın Oktay, Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının, Batman tesisleriyle ilgili bâzı 
şikâyetlerde bulundu,, Sondaj ekiplerinin da-
ğıtılnıasıradan bahsettiler. Konu burada iken, 
'Sayın Muammer Ertem'dıe ve geçenlerde Sena
toda da bu sual sorulmuş idi. 

Çok kesin olarak arz ediyorum ki, bir yan-
hş anlayışın veya bir yanlış istihbaratın neti
cesidir, ya kaynağı yanlış istihbaratınızın; 
İdare Meclisinde konuşuldu denildiğini.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Nebil 
Oktay'dan bahsederek, «istihbaratınız yanlış-
'tır.» denırJöz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Sa
yın Foyzioğlu, bendenizin sözü Nebil Oktay'a 
ait değil, aynı noktada Sayın Muammer Erten'-
de söylüyor, her ikisini bir arada toparladım, 
onu arz ediyorum. Daha dikkatli dinlese idiniz, 
bu müdahaleniz olmıyacak idi. 

Şimdi, sualin cevabını da arz ediyorum. 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Bat
man tesislerinde sondaj ekiplerinin dağıtılma
sı bahis mevzuu değildir. (Aynı konuyla ilgili -
tekrar ediyorum iyi anlaşılsın - Sayın Muam
mer Erten'in de Cumhuriyet Senatosunda soru-
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ian soruya paralel olarak tamamlayıcı mahiyet
te sordj^pz suali de açıklığa kavuşturmak isti
yorum.)) Bir arama şirketi kurulması da bahis 
mevzuu) değildir. 

Benjâi Bakan olarak, Cumhuriyet Senato
sunda, j «Arama şirketinin kurulması bahis 
mevzuu) değildir,» diye söylememe rağmen, Tür
kiye FeHirolleri Anonim Ortaklığının idare Mec
lisinde bu meselenin hali müzakerede olduğu 
yolundaki istihbaratınız yanlıştır. Kaynağınız 
y&nlıştı^ Bunu söylemek istiyorum Sayın Fey-
zioğlu. Buraya gelmemi bekleseydiniz, o müda
haleniz şlıhıyacaktı. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sual 
soran insana, «istihbaratınız yanlıştır», denmez. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SAİfcT OSMAN AVCI (Devamla) — Zaten 
siz hiç ı yanlış bir şey söylemezsiniz. Söylemek 
ihata, d^ğru. 

BALKAN — Efendim, lütfen karşılıklı gö-
rüşmiy^îim. 

EN^IEJÎ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SAfttT OSMAN AVCI (Devamla) — Efen
dim, meselenin esası, sondaj ekipleri daha güçlü 
hale ge/lirilecek, çeşitli yerlerdeki sondaj ekip
leri r^organize edilerek genişletilecek, şumül-
lsndirilteoek, Türkiye çapında arama - sondaj 
ekipler:. teşkil edilecek. Bu husus İdare Mecli
sinde j«Örüşülmüştür. Bu, Türkiye Petrolleri 
Anoninf. Ortaklığının yeni bir arama ve sondaj 

kuracağı yolunda bir kanaata, bir hük-
; halde götürmez, tamamiyle yanlıştır. 

Sayin Nebil Oktay Pervari santralından 
l ahsettller. 

25 veya 20 Megawatt takatli bir enerji 
santrali olacaktır, fizibilite raporları üzerinde 
çaluşmapar vardır, kesin bir karara varılma
mıştır. | Aslında 20 Megawa'tt'lık elektrik ener
jisinin İKeban santralından da temini mümkün
dür. DJJıa geniş bilgiyi yazılı olarak kendileri
ne takdim ederim, rakamlara müteallik husus
lardır. ; 

Dumansın yakıt konusnda : 
Duıj&nsız yakıt konusunda MTA Enstitüsü 

tarafından çalışmalar yapılmıştır. Müsbet so
nuçlar {alınmıştır. Ekonomik değerde bir istih
salin mümkün olup olmıyacağı hususunda ça
lışmalar yapılmaktadır. Yakın bir zamanda 
Orta - (Doğu Teknik üniversitesinde bu hususta 
bilgi dfe verilmiştir, hemen hemen son safhasına 

şirketi 
m e heıı 

(gelmiştir. Zannediyorum M, büyük şehirlerimiz
de ve özelikle Ankara'da linyitten dumansız ya
lat istihsal ederek kullanmak mümkün hale ge
lecektir, ekonomik hale gelecektir. 

ıSaym Muammer Ertenin, kuruluş kanunu
muzu getirdiğimiz zaman yardımcı olacakları 
yolundaki vaitlerine teşekkür ederim. 

Devlet Su işleri çalışmalarından projeler 
vardır. Menderes, Gediz projeleri. Bunlar için 
çalışmalar hakkında da kısaca maruzatta bu
lunayım. Ondan sonra da daha teferruatlı bil
gi isterlerse kendilerine daima rakamlara da
yanan bu bilgiyi yazılı olarak takdim ederim. 

Aşağı Menderes : 
inşaat maliyetti 2 273 340 000 liradır. 1970 

harcaması 2 762 000 lira, 1970 yılına kadar har
canan 474 590 000 Uradır. 

Gediz Alaşehir projesi : 
inşaat maliyeti 164 916 000 liradır. 1970 

tarihine kadar harcanan 32 309 000 liradır. 
Gediz ve Menderes projeleri : 
Aşağı Gediz, proje keşif bedeli 950 717 000 

lira, 1970 harcaması 63 919 000 lira, 1969 har
caması 56 475 000 lira, 1968 de 61 736 000 lira, 
1967 de 44 763 000 lira ve 1966 yılma kadar 
da 556 055 000 lira ki, görüldüğü üzere ciddî 
olarak bunlar ele alınmış ve ciddî tutulmuş pro
jelerdir. 1975 yılında ikmali hedef ittihaz edil
miştir. 

Demirköprü Barajının su kaçırması mezuuna 
dokundular. 

önemli bir barajdır bu ve beyanları da doğ
rudur. Baraj gövdesinin yan cidarlara dayan
dığı noktalarda kalker arazide su sızdırması su 
kaçırması gibi hâsıl olan oyulmalardan bir arı
za olmuştur. Bir süre bunun neden ibaret oldu
ğu üzerinde kesin sonuca varılamamış, yani arı
zanın teşhisi yapılamamıştır. Fakat geçen yıl 
arızanın teşhisi yapılarak bunun giderilmesi ça
resinin de kendine has teknik usullerle, o yer
lere çimento enjeksiyonu suretiyle olacağı tes-
bit olunmuş ve bu çalışmalara devam edilmiştir. 
Ben o bölgeye gittiğim zaman da mesele ile 
meşgul olmuştum. O tarihte kaçan su miktarı 
saniyede 15 litreye kadar düşürülmüştü. Yani 
fbaşanlı bir netice alınmaktadır. Tedbirimiz; 
budur, tedbir başarılı olduğu için o istikamet
teki çalışmalar da devam etmektedir. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Barajın 
boşaltılması bahis konusu değildir herhalde. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Ba
rajın boşaltılması bahis konusu olamaz. Teknik 
kişilerin bana verdiği bilgiye göre, barajın bo
şaltılması barajdan aşağıdaki arazilerin tama
men sel altında kalması gibi bir sonuç doğuru
yor veyahut da çok uzun vadede böyle bir şe
yin mümkün olacağı söyleniyor. O sebeple buna 
ihtiyaç da duyulmamıştır. Aslında çimento en
jeksiyonu ile meselenin halledileceği sonucuna 
varılmıştır. 

ıSaym Muammer Erten, son birkaç günün 
aktüel konusu olan GES - İŞ Sendikasının grevi
ne 'temas ettiler. 

Ben (genellikle, Cumhuriyet Senatonunda 
da, TÜRK - iŞ'in'*Genel Kurul toplantısında da 
(bu konuyu konuşmak istemiyordum. Çünkü, her 
sendika giJbi onun da toplu sözleşme hakkı var
dır, yetki aldığı yerlerde kanuni yollardan gel
miştir, talepte bulunmuştur, bir yere kadar mü
zakereler devam etmiştir Fakat grev kararı al
mış, ilân ötmüş ve greve gitmiştir. Hükümet yi
ne, o da kendi kanuni yetkisini kullanarak, mil
lî güvenliğimize ve sağlığımıza mahzurlu telâkki 
etttiğinden Bakanlar Kurulu Kararı ile bir ay 
ertelemiş tir. 

önemli olan bu değil, bu normal yol. önemli 
olan Sayın Erten; sendikalar grevlerini en mües
sir bir zamanda yapmayı isterler, ama öbür ta
raftan sulama mevsimine rastlaması çatışma nok
tasına gelmiştir, işte, Jbiz de millî günıvenlik ba
kımından orada böyle mütalâa ettik. 

«Ancak Hükümet daha basiretli tedbirler 
alarak meseleyi bu noktaya getirmemeli idi.» 
Demeseydi ıSaym Erten, (Hakikaten Meclis
lerde ve başka topluluklarda işverenin bakan
lığımıza bağlı bir teşekkül olmasına rağmen, 
Hükümet işveren değil, teşekküller işverendir.) 
ibu meseleyi konuşmak istemiyordum. Daha 
önce aynı iş kolunda kurulmuş olan TES - İŞ 
Sendikası bu yıl işkolu seviyesinde toplu söz
leşme yetkisini alınış kanusi mercilerden. İşve
renle de işkolu seviyesinde toplu sözleşmesini 
akdetmiştir. Bir dönem evvel, 3 yıl kadar evvel 
ise bunun aksi olmuştur. GES - İŞ Sendikası 
işkolu seviyesinde toplu sözleşme akdine yet
ki almış, bir dönem evvelki işkolu seviyesindeki 
toplu sözleşmeyi Ibulgün greve giden GES - İŞ 
Sendikası yapmıştır. Kendisinin akdettiği top
lu söyleşmede de bâzı hükümler koymuştur. Bu 

sefer yetkiyi alan TES - İŞ Sendikası da aynı 
hükümleri kendi lehine çalıştırmak istemiştir ve 
o hükümleri koymuştur. 

Aslında mesele burada başlıyor. TES - İŞ'in 
işkolu seviyesinde aldığı hakları GES - İŞ işyeri 
seviyesinde yetki aldığı işyerlerinde almak is
temektedir. Bu konunun da esası 30 Nisan günü 
işverenle işçi iSendikası yöneticileri tarafın
dan - benim kanaatimce - halledilmiştir. 30 Ni
san günü Devlet Su işleri Genel Müdürü ve 
ilgilileriyle karşı taraf olan sendika yöneticile
ri, GES - iŞ'in Genel Başkanı, Genel Sekreteri 
ve icra kurulundan bir üyesi, üçü bir protokol 
imzalamıştır. 

OSMAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Akit 
mi Sayın Bakan? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Efen
dim siz sormadınız zaten, Sayın Erten sor
muştu. 

Protokol imzalanmıştır, yetkililer el sı
kışmış aynlmmıştır. yalnız altına bir not ko
nulmuştur; «Balkanlar Kurulunun mütalâası 
pimdik tan eoııra bu protokol yürürlüğe girecek
tir» diye. Başkanlar Kurulu ise, bizim tetki
kimize ve kendi tüzüklerine göre istişari bir 
organdır. Binaenaleyh, işveren, talepleri karşı
lamış, sendika yöneticileri bunları mâkul gör-
mü:, anlaştığını bildirmiş, protokolü imzalamış, 
Başkanlar Kurulu gelmiş meseleyi müzakere et
miş, toplu sözleşme müddetine bir, elbise bedel
lerinin aynî veya nakdî verilmesi hususuna iki; 
itirar; etmiş, «Acaba görüşürmüyüz?» diye. 
Başkanlar Kurulunun mensubu da zannediyo
rum, kesin olarak bilmiyorum, genel sekreterle 
birlikte işveren müessese Devlet Su işlerinin 
Umum Müdürüne giderek «Bunu bir yıla indi-
remes miyiz?» demiş. Aslında mesele buradan 
çıkıyor. Biz, iş kolu VG işyeri seviyesinde imza
lanan toplu sözleşmeleri, zamanın bir muayyen 
noktasında aym ta;ihe getirerek, sık sık toplu 
sözleşmelerle birtakım sendikalar arası rekabeti 
do kaldırmak için, bir muayyen noktada birleş
tirmek gayretini gütmüştük. Bir yıla indirelim 
diyorlar, mahzuru anlatılıyor, kabul ediyorlar. 
Elbise bedeli meselesi konuşuluyor; «Bu tefer
ruata taallûk eder, prensibinde mutabıkız, is
ter aynen alırsınız, ister nakden alırsınız, bunu 
toplu sözleşmede akdedilirken orada görüşün 
konuşun,» diyorlar. Yine bir mutabakat olu-
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yor, afjrılınıyor, saat 16,00. Saat 17,00 de 
GES - JŞ'in sayın sendika genel başkanı, bana 
verilen bilgiye göre bu anlaşmanın yürürlüğe 
konula gıyacağmı ve greve gidileceğini, beyan 
etmişti:'ive greve gidilmiştir. 

Şimdi Hükümetin burada basiretsizliği nere
de? tüterseniz daha ilerisini de arz edeyim. Sa
yın sendikanın genel başkanı, «Kanunla da ol
sa, kanunsuz da olsa ben greve gideceğim.» diye 
ondan daha 15 gün evvel bana söylemişti ken
disi ve (bu Meclisin koridorunda söylemişti. «Ben 
bunu c(mymamış olayım sayın genel başkan» de
dim, <j; Kanunsuz da olsa greve gideceğim diye 
nasıl dersiniz,» dedim. 

Hüfefimetin basiretsizliği nerede bu olayda? 
Kanuni yollardadır, uyuşmazlığa gitmiştir, ha
keme gitmiştir. Elbette ki, yine kanun yol
larındım bu mesele halledilecektir. 

Sayım Erten, «Yabancı şirketlerle madenleri 
işletmejk hiçbir zaman kâr getirmez.» dediler ve 
«Petrolleri yabancı şirketler buldukları halde 
başka jjrerlerdeki petrol işletmesinin sonuna ka
dar bıjalan saklıyabilirler, saklarlar.» şeklinde 
beyanlarda bulundular. 

Majlenlerden daha ziyade kasıt da tabiî bo
raks, sjon zamanların yine bir konusudur. «Dev
let elifle, Etibank eliyle işletilmesi tezini daima 
savunduk» dediler. 

Be4, Senatoda da ars ettim, buraya o doku
mam getirmemişim; yabancı şirketlerle maden
leri işlleltmek hiçbir zaman kâr getirmez. Kendi 
teknoloji gücümüzle, teknik gücümüzle, kendi 
sermayemizle kendimizin arayıp bulduğumuz 
madeni kendimiz işletiyorsak, bunu yabancı şir-
ketlerlje işletirsek elbette ki, millî menfaatlere 
uygun) değil. Doğru, ama eğer onun işletilmesi 
daha ı|*unca bir süre bizim teknoloji gücümüzle 
veya Sermayemizle mümkün değilse, daha bir 
süre servetin yer altında yatmasının, yer üstün
de yabanların muhtacolarak kalmasının da 
düşünijÜmemesi lâzımdır. 

Hiçbir yabancı şirkete aslında bizim maden 
mevzuunda verdiğimiz bir ruhsat, bir imtiyaz da 
yokturf. 

Majden sahaları nasıl aranır, arama ruhsatı 
nasıl 4Jımr> işletmeye nasıl geçilir, imtiyaza na
sıl gedilir; belli, kanuni prosedürleri konmuş. 
Bunları almışlar, imtiyaz almış, işletme ruh
satı ajauş veya arama ruhsatı almış. Türk ka
nunlaşma göre, Türk ticaret hukukuna göre şir

ket kurup da yabancıyı da ortak etmişlerse, 
Hükümete «Yeraltı servetlerimizi yabancılara 
satıyorlar» diye bir itham yöneltmek ne politi
kada, ne de hususi hayatımızda yapılan işle 
kabili telif olan, izahı mümkün olan bir hareket 
değildir. 

Devamlı olarak dinliyoruz; borakslarımız 
yabancılara satılıyor, yeraltı servetlerimiz ya
bancılara satılıyor... Bu husus artık talebe te
şekküllerinde başlıyor, meydan mitinglerinde, 
işçi kongrelerinde, parti kongrelerinde, her yer
de söyleniyor. Şunu hakikaten ben de sıhhatle 
öğreneyim; kim satmış, A, P, iktidara geldiğin
den bu yana hangi yabancı şirkete hangi imti
yaz verilmiş? Özel teşebbüsü kasdediyorsanız, 
defaatle söyledim, Anayasanın 130 ncu maddesi 
böyle; yeraltı servetleri Devletin malıdır, ama 
aranması, isletilmesi özel ve karma teşebbüslere 
devredilebilir, diyor. A. P. programı, seçim be-
yanamesi, Hükümet programı da böyle. Biz 
bunu savunuyoruz, bunu getiriyoruz, bunu tat
bik ediyoruz, ama burada «madenlerimiz verili
yor» veya «acaba falan şirketin umum müdürü 
ile Başvekil neler konuştu?»gibi kafalarda şüp
heler, tereddütler yaratacak cümleler söylerken, 
iktidarınızda da aynı muamelenin yapıldığını 
neden söylemiyorsunuz? Senatoda getirdim ka
rarnameyi okudum, kırk yıl imtiyazı boraksa, 
Kütahya Emet Şirketine C. H, P Hükümeti 
vermiştir. Başkaları da var, Resmî Gamete ile 
ilân edilmiş, bu kimseden saklı, gizli de değil. 
Kütahya Emet Şirketi bir Fransız Şirketi ile 
ortaklaşa çalışıyorsa bunu satan simdi biz mi 
oluyoruz? 

Sayın Ertenin bilhassa petrol hakkında söy
lediği sözü, samimî olarak arz ediyorum, yadır
gadım. Ümidederim ki, bu bir sürçü lisandır. 
Yabancı şirketler buldukları petrolü saklarlar, 
üstünü kaparlar, mühürlerler, başka yerlerdeki 
daha iktisadi buldukları petrolü işletirler, bun
lar büyük tröstlerdir ve rekabet olmasın diye 
ora-jı bitinceye kaçlar Türkiye'deki rezervi sak-
larlav, sonra da gelir Türkiye'deki petrolü işle
tirler, şeklinde anladım. 

Hakikaten böyle ise petrol hukukunu... 
MUAMMER ERTEN (Manisa) — Bütün 

dünyada böyle tatbik ederler... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Dün
yada böyle tatbik ederler, bilmem, ama Türki-
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ye'de bu tatbikat mümkün değil, o halde petrol 
hukukunu bilmiyorsunuz. Aramanın müddeti 
var. Yeni kanunda o müddetleri de indiriyo
ruz. O müddet içerisinde işletmeye geçmezse, o 
saha elinden alınır. İsletmenin de müddeti var. 
O müddet içerisinde isletmezseniz, o da eliniz
den alınır, iptal edilir. İşte Mobilin Silvanka 
sahası gibi.. Esasen kanunun koyduğu birtakım 
hükümleri aramazsanız iptal edilir, o ayrı. Ama 
bir arama süresinin sonunda işletmeye geçmez
seniz veya işletmeye geçer kanunun hükümle
rini yerine getirecek şekilde normal işletmez
seniz, bir defa bizim petrol mevzuatımıza göre, 
bu hak yabancı şirketin elinden alınır. O bakım
dan hukukan mümkün değildir, bir. 

Dünyada bu çok söylenir, ama Petrol Ka
nununun teknik zaruretlerle koyduğu bâzı hü
kümlerden dolayı kuru çıkan veya ticari değeri 
haiz olmıyan kuyuların çimento ile kapatılma
sını halk bu şekilde tefsir etmektedir. Şirket 
burada petrol buldu, üstünü betonla kapattı, 
şimdi petrol istihsal etmiyor, bir zamanı âhire 
bıraktı. Bunu bir vatandaş söyliyebilir, ama 
Sayın Erten'in bu mânada söylememesi gere
kir, bu mümkün değildir. Petrolü bulan herkes 
bir an evvel onu paraya tahvil etmeye mecbur
dur, ekonomik olarak mecburdur. Altı kuyu 
açıyor kuru çıkıyor, yedinci kuyuda petrol bu
luyor, her kuyu için milyonlar harcanıyor, son
ra da onu bir muayyen zamana, 5 yıl, 10 yıl, 20 
yıl sonraya bırakıyor. Bu, mümkün değil. Pet
rolün her bulunduğu yerde bir an evvel işleti
lerek parava çevrilmesi ekonominin zarnretidir, 

Sayın Erten, «Consolidated Umum Müdürü 
Sayın Başbakanla konuşmuş, Enerji Bakanlığı
nın ilgili kimsesi bulunmuş mu, bulunmamış 
mı?» dediler. 

Bu suali bana sorarken bu kürsüden bir söz
lü soru vesilesiyle 1962 yılında Sayın inönü'nün 
verdiği kısa cevabı hatırladım. «Ben falankesle 
görüşürken sizden mi izin alacaktım?» dedi ve 
indi bu kürsüden. Zabıtlarda var. 

Sayın Başbakan da görüşeceği kimse için 
her halde önceden başkalarından izin almak 
ihtiyacında değildir, kimle görüşeyim, kimle g*ö-
rüşmiyeyim, diye. Ancak, bu konuyu bakanlığı
mız bilmektedir. Daha önceden böyle bir zatın 
geleceği tarafımızdan biliniyordu, ben de Sayın 
Başbakanla beraber bulunacaktım, fakat o gün
lerde Ankara'da olmamam dolayısiyle buluna

madım. Döndüğüm zaman Sayın Başbakan Con
solidated Umum Müdürünün kendisini ziyaret 
ettiğini ve ne konuştuğunu bana söyledi, esasen 
konuşmalar da basma açıklanmıştır. Boraks 
mevzuu geçımemiştir. 

Sayın Muammer Erten, bir kısım tesislerin 
hisse senetlerinin satışını, misal olarak da Ke-
pez'i burada dile getirdiler. TEK kanunu Mec
liste müzakere edilirken, neden Kepez'in hisse 
senetleri satıldı, dendi. 

Sayın arkadaşlarım, Kepez'in hisse senetleri 
TEK kanunu burada görüşülürken satılmadı, 
ama tesadüf tam o günlerde gazetelerin bir ve
ya ikisi öyle yazdı. Sessiz, sedasız bir törenle 
özel teşebbüse devredildi, dendi. 

Kepez'in hikâyesini Cumhuriyet Senatosun
da arz etmiştim. 1954 veya 1955 yılında anonim 
şirket hüviyetinde bir şirket kurulmuştur. Ke
pez hidro - elektrik santralından üretilen elek
triği dağıtacak, satacak. Yüzde 44 hissesi Eti-
banka ait, yüzde muayyen hissesi Çukurova'ya 
ait, bir kısım da özel şahıslara aidolmak üzere. 
Bilahara Kepez santralında, bu şirketin serma
yesinin tezyidi dolayısiyle, Etibankm hisse nis-
beti yüzde 85 e çıkmıştır. Yüzde 85 e çıktığı bir 
zamanda da, 1963 yıllarında 440 sayılı İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin iştirakleri ve kuruluş
ları hakkındaki Kanun Meclislerden çıkarak 
kanuniyet kesbetmiştir. 

Yüksek malumlarınızdır; İktisadi Devlet 
Teşekkülleri, yani 440 sayılı Kanuna göre, te
şekkül olabilmek için sermayesinin yüzde 50 
den fazlasının Devlete veya Devlete ait İktisadi 
Devlet Teşekküllerine aidolması lâzım. İştirak 
olabilmesi için sermayesinin yüzde 50 den aşa
ğısının Devlete aidolması lâzım. 

Bu kanuna göre İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin yeniden reorganizasyonunu tanzim ede
cek bir reorganizasyon komitesi kurulmuştur. 
Kepez santralı böyle askıda kalmış. İktisadi 
Devlet Teşekkülü olamıyor, yüzde 15 sermayesi 
halk elinde. İştirak olamıyor, yüzde 50 den faz
la sermayesi Etibanka ait. 1968 senesinde karar 
veriliyor; Etibankın, ilk kuruluş tarihindeki 
hisse nisbetine hissesinin indirilmesi, yani yüz-
Üe 44 nisbetine. Onun üstündeki hisse sıenetleri 
satışa çıkarılıyor, gizli kapaklı değil. Onu yazan 
gazete de dahi ilân çıkmıştır. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Ben, gizli 
demedim. 
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ENBRJI VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA-
NI SAİÎT OSMAN AVCI (Devamla) — Hayır, 
siz değil, gazete öyle yazdı da onu da burada 
açıklamjıi olayım. Gazetede, radyoda, hattâ top
luluk ferlerinde, stadyumlarda ilân verilmek 
suretiyle satışa çıkarılmış, bir yıldan fazla bir 
zaman zarfında pek de fazla tâlibolan çıkma
mış. Çünkü en son yıl, yani 1969 da yüzde 11,5 
brüt kğr dağıtmış. Bu sebeple yüzde 43,68 e 
Etilbank hissesini düşürmüş, onun üstündekinin 
büyük fçısmını Çukurova Elektrik Sanayii al
mıştır. (Çukurova Elektrik Sanayii yine elektrik 
dağıtaıi satan bir şirkettir ve 4 726 ortağı var
ıdır. Tafctt halka açık anonim şirket. Çukurova 
Eletotrite Sanayii de almışsa, aslanda onu ortak
lan almış demektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bugünkü progra
mımızı bitiremediğimiz için gece de çalışmaya 
mecburfuz. Bunun için de saat 19,30 da tatil ve
rip, 21,00 de yine başlıyacağız. O itibarla beya
nınız u£un sürecekse rica etsem. Çünkü sizin ko
nuşmanız kısa bir süre sonra bitse bile size so
rulacak sorular var, son söz var, bölümlerin oy
lanması var, o bakımdan arz ettim. İsterseniz 
saat 21,00 de devam edebilirsiniz. 

ENEMÎ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SAfeîT OSMAN AVCI (Devamla) — Peki 
efendim, nasıl arzu ederseniz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan görüşmelerine 
saat 21JO0 de devam edecekler. 

Yalnız bu oturumda yapılan açık oylamala
rın sonucunu arz ediyorum : 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 

kanun tasarısı için yapılan açık oylamada 208 
milletvekili oy kullanmış, sonuçta 147 kabul, 57 
ret, 4 çekinser oy çıkmıştır. Açık oylama işlemi 
tekrarlanacaktır. 

Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı için 165 üye oy kullanmış, 124 kabul, 
40 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Açık oyllama iş
lemi tekrarlanacaktır. 

Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı için yapılan açık oylamada 154 üye oy 
kullanmış, 116 kabul, 37 ret, 1 çekinser oy çık
mıştır. Açık oylama işlemi tekrarlanacaktır. 

İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı için 139 üye oy kullanmış, 105 kabul, 33 
ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Açık oylama işle
mi tekrarlanacaktır. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanun tasarısı için 140 üye oy kullanmış, 103 
kabul, 36 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Açık oy
lama işlemi tekrarlanacaktır. 

Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı için 134 üye oy kulanmış, 103 ka
bul, 30 ret, 1 çekinser oy çıkmıştır. Açık oyla
ma işlemi tekrarlanacaktır. 

İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı için 124 üye oy kul
lanmış, 95 kabul, 27 ret, 2 çekinser oy çıkmıştır. 
Açık oylama işlemi tekrarlanacaktır. 

Günlük programımızı tamamlamak için saat 
21,00 de tekrar toplanmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 19,30 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 21,00 

'BAŞKAN — Başkanvekili ismail Arar 

KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Naci Gacıroğlu (Erzurum) 

BAŞKAN — 88 nci birleşimin üçüncü otu
rumunu açıyorum. 

Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanı Sayın 
Avcı, (buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Bakanlığımızla 
ilgili olarak ileri sürülen mütalâaları cevaplan
dırmaya devam ediyorum. 

Sayın Erten, petrol konusunda «A. P. ikti
dara geldiğinden bu yana hatalı petrol politi
kası takibetmiştir ve bu hatalı politika, mem
leketi 2 milyar lira zarara sokmuştur» diyorlar. 

(1970 yılnda 7 300 000 ton hampetrol işli-
yeceğiz. Kapasite ise, 11 milyon tondur, işte, bu 
lüzumundan fazla kapasitelere ve bu kapasite
lerin bu seviyeye çıkması için tevsie müsaade 
etmek de, ekonomik değildir. Zararlı bir tutum
dur. 

Muhterem arkadaşlarım, 1970 senesinde 
Türkiye'nin petrol ürünlerine olan talebini kar
şılamak için 7 300 000 ton civarında hampet-
rolün rafineri ameliyesine tabi tutulması lâ-
zımgeldiği doğru. Ancak, 11 milyon tonluk ra
fineri kapasitesi, 1970 yılı sonunda erişeceği
miz kapasitedir. 1 milyon ton Batman Rafine
risi, 4 400 000 ton Ataş Rafinerisi; yuvarlak 
olarak 5,5 milyon ton. 2 700 000 ton ipraş, ki, 
1970 yılındaki hampe'trol işlemesi sonunda 5,5 
milyon tona çılkacak. 1970 yılı sonunda erişece
ğimiz kapasite tabiî burada hesaba katılmaz. 
Binaenaleyh, 1970 yılında kapasite 8 milyon 
veya 8 100 000 ton civarındadır. 7 300 000 ton 
da, tahmin edilen talebe göre işlenmesi lâzım-
ıgelen hampetroMür. Aradaki küçük bir miktar 
farkın aslında ihtiyat payı olarak bulunması 
lâzimgelir. 

1971 yılının, 1972 yılının hampetrol ihtiyacı 
ise, 13 milyon tona ulaşacaktır. Bu sebeple, 
1970 yılı sonundaki erişeceğimiz kapasiteyi, 1970 
yılında işliyeceğimiz hampetrolle karıştırmamak 
gerekir. Hanupietrol kapasitesi, tam ihtiyacımız 

kadar olursa, uç uca olursa, bu bir ihtiyatsız
lık olur. Memleketin akaryakıt ihtiyacında sı
kıntı olabilir. Geçen sene Ataş Rafinerisinde 
sel dolayıısiyle bir miktar aksama oldu, ipraş'ta 
keza iskeledeki bir arıza ve diğer arızalar do
layıısiyle petrol ürünleri ithal etmek mecburi
yetinde kaldık. Bu sebeple, kapasiteler mem
leketin ihtiyacı ve talefbi ölçüsünde yürütül
mektedir ve ona paralel olarak gitmektedir. 

izmir Rafinerisi, 1971 yılı sonunda tamam
lanmış olacak ve 3 milyon ton hampetrol işli-
yecek, bu kapasite ile girecektir. Daha sonra 
beşinci rafineri Doğu - Karadenizde yine 3 mil
yon ton kapasiteli lolarak düşünülmektedir. 
Memlektimizin hampetrol ve petrol mahsulle-
ıme olan ihtiyaçları nisfbetinde, tahmin edilen 
ölçülerde rafineri kapasiteleri de geliştirilmek
tedir. Şayet, rafineriler bu kapasiteye ulaşıtırıl-
raazsa, o zaman dışarıdan hampetrol yerine ma
mul petrol almak mecburiyetinde kalırız ki, 
daha çok döviz ödememiz zarureti ortaya çıkar. 

iSayın Eriten, son kurulmuş olan Petrol Araş
tırma Komisyonu raporuna da değindiler. «13 
ncü madde tatbikatının hampetrole ve mahsul
lere uygulanmasını» söylediler. Bunu mütaaddit 
kereler ifade etmiştim. Petrol Kanununun 13 
ncü maddesi ve bunun uygulanmasına dair 
Petrol Nizamnamesinin 224 ncü maddesindeki 
şartların tekevvünü halinde, bu madde tatbik 
'edilir. Ama, bugüne kadar hiç bir iktidar, gel
miş geçmiş hiçbir Hükümet benim bildiğim 
kadariyle bu maddeyi uygulamamıştır. 1962'den 
sonra Türkiye'de rafineri ameliyesine başlanıl
mıştır, hampetrol ithaline başlanılmıştır, 1964'te 
hampetrol afişe fiyatlarında indirim başlamış
tır, 1963'te bu meselenin münakaşalarına baş
lanılmıştır. Buna, o zamanın Sanayi Bakanının 
bir yazısı üzerine Cumhuriyet Senatosundaki 
bir genel görüşme ile başlanılanıştır. Devam et
miştir, fakat 13 ncü madde hiç tatbik edilme
miştir. 13 ncü maddenin tatbikatında bir defa 
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şartlar i tekevvün etmiş olacak, ikincisi, başka 
tödbirlirin alınması, memleketin akaryakıta 
olan ihtiyaçlarının zamanında eksiksiz olarak 
(•mniyeili surette karşılanması yolunda da ge
rekli tabirlerin alınmasiyle birlikte yürür. 
Bu memeyi, araştırma önergesini gündeme alı
nıp alılamamasını burada münakaşa ederken, 
görüşürken, ifade etmiştim. 

Aşinada hampetrol fiyatlarının indirilmesi 
konusu devam etmekte, yürümekte olan bir me
seledir 11963 te başlamış, 1964 te bir miktar in
dirim ı ağlanmış, mahsullere aksi yapılmamış, 
1965 U >%u indirim biraz daha yükselmiş, mah
sullere indirimin tatbik edilmesi hususu ilk de
fa 190$ te iktisadi Kurul kararına bağlanmış ve 
bir noktaya gelmiş. Onun daha detaylı, daha 
teferruatlı münakaşasını, elbette ki Petrol Araş
tırma komisyonunun hazırlanmış olan rapo
run binada görüşülmesi sırasında etraflıca ya
pacağı^ Şimdi o kadar teferruatına inmiyorum. 
Burad^î arz etmek istediği husus şudur : 

Hampetrol fiyatlarında indirim yapılması, 
afişe pat lardan değil, rekabet fiyatlarından 
alınmafc, hampetrol fiyatlarında yapılan in
dirimi^ mahsul fiyatlarına inikas ettirilmesi hu-
husundaki başlamış faaliyetler, bir noktada 
durmuş. değildir. O kadar durmuş değildir ki, 
şu an4â bile Ataş Grupuna dahil şirketlerden 
bir kısjiîn indirimin daha resmî yazılarıyla sağ-
lanmışj jalmâ^na rağmen, Bakanlığımızca ilân 
edilmemiş, meriyete konulmamıştır. Şirketlere 
resmerİ bir yazı ile davette bulunmuşumdur. Ha* 
tırımdk kaldığına göre, kendileriyle 2 Haziran'-
da tekjpar görüşeceğiz ve bu indirimin bir mik
tar daijia artırılması, mahsul fiyatlarına inikası 
konulajtı görüşülecektir. Bizim, 13 ncü ve 224 
ncü rnjadde tatbikatını anlayış şeklimiz budur. 
Evrvelâİ, rafineri çıkış mahsul fiyatlarının ser
best ojması dolayisiyle pazarlık gücümüzü or
taya Ifoyarak ve dünyadaki petrol piyasasını, 
mahsujL fi|yat durumunu da iyice tetkik ederek, 
değerlendirerek, memleketimizin menfaatine en 
uygunj seviyeye bunu getirmek vazifemizdir. 
Bununj ilk usulü şirketlerle görüşmek, pazar
lık yapjmak, orada muvaffak olunamazsa, tek
rar e fo rum, kanunun ve nizamnamenin şart
ları tekevvün ederse o zaman yapılacak muame
le, elbfelte ki o yola tevessül etmek olur. 

ISaJün Erten, «!Boru hattı tarifesinde yan
lışlıkla?, basiretsizliklerin, bilgisizliklerin so

nucu zararlar olmuştur» dedi ve hattâ selefim 
Sayın Sezg-in'i de «hukukan ve siyasi bakımdan 
sorumludur» diye hükmünü verdiler. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Araştır
ma Komisyonu raporuna dayanarak. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVOI (Devamla) — Araş
tırma Komisyonu, çok iyi biHrainiz, hukukçusu
nuz; sorumluluklar aramaz. Araştırma Komis
yonunun yetkisi de değil, görevi de değildir. 
Araştırma Komisyonunun raporunu da, 415 dak
tilo sayfası tutan zabıtlarını da, bu komisyon
da bütün üyeler ve teknisyenler tarafından ya
pılan konuşmaları da, tetkik ettiğimde, Araş
tırma Komisyonunun Sayın Başkanı, devamlı 
olarak ve oturumun açılışında bunu sarahatle 
belirtilmiştir. 

Boru hattı tarifesinde ne isabetsizlik var
dır, ne basiretsizlik vardır. Petrol Kanununa, 
petrol nizamnamesine göre tarifelerin nasıl 
yapılacağı belirtilanişitir. Tarifeyi boru hattını 
işletecek olan ve ondan para tahsil edecek olan, 
taşıtıcı olan TPAO yapmaz. O, taşıtıcıdır, hük
mî şahsiyeti vardır, talepte bulunur. İtiraz hak
kı da vardır, itirazda da bulunur. Ama, tarife
yi yapmak yetkisi Enerji Bakanlığına bağlı 
Petrol Dairesine aittir, kanunen bu yetki ona 
verilmiştir. Nizamnamede de usulleri konmuş
tur. Makûl olacak, münsif olacak. 360 milyon 
liralık yatırımla bir boru hattı yapılmış, yatı
rılmış sermaye, zait, işletme masrafları ve kâr 
üzerinden bir muvakkat tarife yapılmış, bir 
muvakkat tarife daha yapılmış, üçüncü muvak
kat tarife bu yılın başında meriyete konmuş. 
Buna taşıtıcı da itiraz etmiş, taşıyıcı da itiraz 
etmtiş. Mesele, Petrol Kanununun prosedürü 
içerisinde petrol komiserine gitti, petrol komi
seri de tarifenin nizamnamede ve kanunda ya
zılı olduğu veçhile, makul ve münsif ölçüler 
içerisinde dünya fiyatlarına göre normal oldu
ğu kanaatine vardı, raporunu verdi. Bu rapo
ra da her iki tarafın itiraz hakkı var. Taraf
lardan (birisi itiraz etti, karar Enerji Bakan
lığına aittir. 

Burada devamlı surette, «Boru hattında, 
kaybolmuştur» deniliyor. Bir noktadan hare
ket ederseniz kayıp vardır. Evvvelki görüşmem
de de söylemiştim; 900 bin ton ilâ 2 mıilyon ton 
civarında hampetrolün, hattâ 1,5 milyon ton 
civarında hampetrolün nakledildiği zamanlar-
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da, yani yerli hampetrol istihsalimizden Bat
man da naıiıneri anıeüıyesine tabi tutunandan ar
ta kalan İskenderun'a geldiği zamanlaraa, kam
yonla ve demiryoluyla bu nakkyıat yapılıyor idi. 
Amıa aynı anda da veya hemen onu takıbeden 
yıllarda boru hattının inşasına başlanmış idi. 

Binaenailyh, «kamyon rayici üzerinden nak
liyat şu fiyata, ton maliyeti bu okuyordu, bu-
g'ün boru hattıyla bu oluyor. Aradaki fiyat 
farkı kadar memleket Hazinesi zarar etmiştiıır» 
demek, bu noktadan hareket edeıılıer için doğru. 
bir mantık sonucu doğurur. Ama, bizim iddia 
ettiğimiz, bizim iddia ettiğimiz değil, normal 
olarak daima söylediğimiz husus şu: 

Hampetrolde ve petroll ürünlerinde mûtat 
naMiye usuilü Ikamyon ile yapılan nakliyat de
ğildir. Mûtat usûl, boru hattı nakliyesidir. 
Mûtat usulün dışında, bir muvakkat zaman için 
ve mahdut bir seviyenin altındaki bir miktarın 
nakliyeni için başvurulan usulü baz olarak .alıp, 
oradan boru hattına intikâl ederek aradaki 
farkı, «memlekete zıara;r verdiniz» demek doğru 
değil. Ama, yerli hampetrolün taşınmasında 
bir ucuzluk ıs ağlanınca, bir vakıadır ki, yerli 
hampetrol bu nisbetıte ucuz olunca, rafineri 
şirketleri o miktar fazfıa ikâr sıağlarüar ve bu 
kâr transferaıbldir. Yerli hampetrolün, yaban
cı hampetroüe nazaran ne kadar himaye marjı 
olursa, o kadar yerli hampetrolden daha fasla 
kâr eder yabancı şirketler. 

Ama, bunu mukayese ederken, (kamyonla mu
kayese ettiğimiz zaman bir başka sonuca da va
rılır: 10 tonluk, 15 tonluk kamyonla nakledi
yorsunuz, tonunu 100 liraya - hesap kolay olsun 
diye, ralkamları yuvarlak arz ediyorum - sonra, 
hampetrol nakliyesi arttı, trafik buna kâfi gel
medi, bu karayolunu dört şeritli highway ha
line getirdiniz, yüksek kaliteli yol haline ge
tirdiniz. Kavisleri kaldırdınız, virajları kal
dırdınız, ıslah ettiniz, meyilleri düzelttiniz. Ta
biî, karayollarına bunun için milyonlar sıarf 
ettiniz. 30 - 40 tonlulk traylenledıe hampetrol 
çekerseniz, elbetteki ton başına nakliye mali
yeti 15, 20, 30 lira kadar ucuzlar. 

O zaman da şöyle bir iddia ortaya koymak 
mümkün olur: «E., bize eskiden 100 liraya tonu
nu çekiyordunuz, biz yol yaptıjk, bunu 70 li
raya düşürdünüz. Aradaki 30 lira memleketin 
zar fırınadır, şirketlerin hayrınadır.» 

r Burada hareket noktamız; ele aldığımız baz 
yanlıştır. Bizim söylediğimiz bu. Bunu söy
lüyoruz, fakat öbür taraftan da ilik kurulan 
Petrol Araştırma Komisyonunun da bir tav
siyesi vardır. «Burada bir vergi rezervi var
dır. Bunun iyice bir etüdedilmesi gerejkir. Bu 

I kaynağa başvurulması gerekir» diye. Grupu-
I muzun kurduğu komisyonda da bu mesele ko

nuşulmuştur ve nihayet çeşitli alternatiflerden 
en uygun olanı, «Bu taşımaya bir vergi getir
mek en uygundur» denilmiş ve Yüce Meclis© 
sevk edilen vergi kanunlarının içerisinde de, 
petrol boru hattında varil başına 3 lira, yani 
ton başına 22,5 lira bir Taşıma Vergisi konul
muştur. 

Sayın Erten son olarajk şu sualleri sormak
tadır: «Bu kararnamelerle, yani 8957 sayılı ka
rarnamelerle uygulanmaya devam edecek mi
dir?» 

Arz ettim; hampetrol fiyatlarında ve bun
ların mahsul fiyatlarına aksi hususunda çalış
malarımız var, hemen hemen son ısafhasına ge
tirmişizdir. Neticeyi aldığımız zaman, nasıl bir 
uygulama gerekiyorsa onu Hazııeye intikal et
tirmek için, o tatbikata gideceğiz. 

«Boru hattı tarifesi uygulanmakta devam 
edecek midir?» 

Gayet tabiî, boru hattı tarifesi uygulanmak
ta devam edecektir. Çünkü, taşıyıcının da, ta-
şıtıcmın da itiraz hakkı, ta Danıştaya Ikadar 
dâva hakkı vardır. Makul ve münsif, bil
hassa bu son vergileri de koyduktan sonra, ara
ma ve işletmeye menfî tesir yapmıyaoak, geri
ye doru bir karayolu nakliyatına gidişi teşvik 
etmiyecek bir ölçüye getirilmiştir fazlaısiyle. O 
balamdan boru hattı tarifesi uygulanmakta de
vam edecektir. Bu tarifeye itirazlar olursa, 
kanuni yollara da tevessül olunacalktır. Tabiî, 
o mercilerin verdiği kararlar kesin 'olacaktır. 

«Enerji fiyatlarında, Ortak Pazar seviyesine 
indirme hususunda bir çalışma var mıdır?» 

Henüz Bakanlığımızda böyle bir çalışma ol
mamıştır. Ama, bizim enerji ticari maliyetimiz, 
yani elektrik enerjisi kilovat başına 10,5 kuruş 
civarındadır. Bizim bildiğimize göre, dünya pi
yasaları da ortalama 1 oent civarında, yani ay
nı mijktardadır. 3 misli bıir pahalılık, ucuzluk 

I bahis mevzuu değildir. Türkiye'de elektrik 

602 — 



M. Meclisi B : 88 25 . 5 . 1970 O : 3 

enerjisiyle yürüyen sanayi, bilhassa bâzı me-
talurjil sanayii göstermektedir ki, bizim ener
jimiz pahalı değildir ve dünya fiyatlariyle re
kabet I edebilmektedir. Bulgarlarla yaptığımız 
müzakereler sırasında da, aşağı yukarı fiyat-
laımuinn, onların da diğer demirperde gerisin
den saitınaldıkları elektrik enerjisi fiyatlarının, 
bizim ^yatlardan çok farklı olmadığını gördük 
ve tesljs* ettik. 

«P^rol arama şirketi kurulması, idare Mec
lisinde^ konuşulmaktadır» dediler. «Kesin su
rette İptali bir bilgidir» dediler. Onu yukarda 
arz etmiştim. 

Saytn Hüseyin Baytürk, «Talihsiz Ereğli 
Kömürteri işletmesinin başına bir adam aranı
yor» dfediler. Ereğli Kömürleri işletmesinin başın
da müessese müdürü vardır, vekâleten görev yap
maktadır. Kendilerinin bahsettiği gilbi, daha ön
ceki ibjj* müdürün oraya getirilmesi yolunda bir
takım | teşebbüslerden ve sairelerden bahsettiler. 
Böyle |Wr hususun şahidi değilim. 

«İşje dönük bir idare yerine, cebe dönük, men-
faata 0onük bir idare getirmiş o zamanki mü
dür» fte-yın Baytürk'ü cidden bu konuşmasiyle 
kuıacüm. Kendisiyle beraber çalışmışlar benim 
bildiğime göre. O müdürün yanında, bölge mü-
dürlüfft yapmıştır. Bir zaman sonra ihtilâfa 
da dü^fiiüştür. Umum müdürlük merkezine alın
mıştır!} ama cebe dönük bir idareyi biliyor idiy
se, o Işımanın ilgili mercilerine bu husustaki 
deMejrüyle şikâyette bulunması gerekirdi. Bu
nu yiı̂ e de gecikmiş telâkki etmiyorum. Ook ev
velki fair müdürdür. Kendisini bu kürsüden mü-
dafaaietmek imkânından mahrumdur. Çok ağır 
bir itfama maruz kalmıştır. 

ıSa£ıın Hüseyin Baytürk, o müdür hakkında 
dahi jfcya her hangi bir ilgili hakkında dahi, 
cebe <j$nük bir idare çalışmasına mütaallik sad-
re şif t delil verirse, bunu derhal tahkika hazı
rız. KJaidı ki, o bahsedilen müdür, bugün Ba
kanlığınızın memuru da değildir. Bizden ay
rılmışa 

Hakkında, bilhassa 3 noktada şikâyeti ol
muştuk. Burada okunan, Yüksek Murakabe He
yetini^. raporundan okunan biriket fabrikası 
ve difjBr hususlarda gerekli tahkikat yapılmış
tır. Tahkikatta kusurlu, suçlu görülmüştür. Cum-
huriy^l Savcıhğına tevdi edilmiştir. Cumhuri
yet ıSJEivcıhğı ise, meseleyi tetkik etmiş, ademi 

takip karan vermiştir. Müessese, bu âdemi ta
kibe de itiraz etmiştir, halen o safhadadır. 

istihsaldeki düşüklükten bahsettiler. Her 
halde, kendilerinin de müessesede çalıştığı za
man daha yüksek istihsal olduğunu, 6 100 000 
ton civarında satılabilir kömür istihsaline kar
şılık, şimdi 5 700 bin tona düştüğünü söy
lediler. Rakamların bir tarafı doğru, ama öbür 
tarafı söylenmiyor. 6 100 000 ton satılabilir 
kömür istihsali 14 küllüdür. Lâvvarlardan ya
pılan ıslahat, yeni tevsiler 11 küllüğe indiril
miştir. 11 küllüğe inince, tabiî bir miktar tü-
venan da değil, ama satılabilir kömürde bir 
miktar düşüş olmuştur. Bunun sebebi kül nisbe-
tinin azalmasıdır. Kül nisbetinin azalması da, 
ona mukabil sanayi tesislerimizde daha kaliteli 
kömür elde etmeye müncer oluyor. 

Sayın Mehmet Aytuğ, «Elektrik enerjisi 
talebi artmakta, fakat üretimin bunu karşıla
mamasından şikâyet etmekte ve bu noktadan ha
reketle ; «Her geçen gün Keban'ın gecikmesi se
bebiyle enerji ihtiyacı karşılanması güç duru
ma geliyor. Enerjinin pahalanması ihtimalleri 
beliriyor» diyerek, enerji konusunda, hakika
ten bizim gayretlerimizi, bizim faaliyetlerimizi 
dile getiren bir konuşma yaptılar. 

Biz, «Soma Termik Santrali lüzumsuz ya
pıldı» demedik. Çalıştırdık, bir ünite daha ko
yacağız. 4 - 4,5 - 5 milyar kilovatsaat civarın
da aldığımız yıllık elektrik enerjisi üretimini, 
7,5 milyar kilovatsaatin üstüne çıkardık. Elek
trik enerjisine, memleketteki ihtiyacın, sanayi 
kalkınması için en mühim unsurun elektrik ener
jisi olduğunu biliyoruz, idrak ediyoruz, onun 
için çalışıyoruz, 

«Keban gecikiyor» Keban'ın gecikmesini, fi
zibilite raporlarının hazırlanması için bütçeye 
5 milyon liranın konulması ve onun reddedilmesi 
hikâyelerine, münakaşalarına girmek istemiyo
rum. Onu çok iyi hatırlıyorum; hattâ bu 5 mil
yonun harcanabilmesi için dahi, Mecliste ko
misyon kuruldu. Bugün hamdolsun Keban'ın 
bir miktar gecikmesinden şikâyet ediliyor ve 
biran evvel enerjinin artırılması isteniyor. Tam 
bizim tuttuğumuz yol. Sayın Artuğ'un konuş
masiyle, tuttuğumuz yolun bir kere daha isabet
li olduğu anlaşılmış oluyor. 

Keban'la da durmıyacağız muhterem arka
daşlarım. Şimdi gelirken getirmedim; Aşağı Fı
rat Projesi hazırlanmıştır, tamamlanmak üze-
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redir. Karakaya, Karababa, Taşüstü barajları 
ve Aşağı Fırat havzasının sulanması 25 milyar 
liralık bir büyük projedir. Bunun dış kredi
lerinin teminine çalışıyoruz. Bu üç barajin ta
mamlanması halinde Keban'ın üç misli, 12 - 13 
milyar kilovâtsaat elektrik üretecektir. 

Keban'ın bir miktar gecikmesi doğrudur, se
bebi temel problemleridir Temelde birçok prob
lemler çıktı, bu sebeple bir miktar gecikme ol
du. Şayet, grevler veya başka teknik sebeplerle 
Keban'da yeni bir gecikme daha olmazsa, Ke
ban'ın iki ünitesi 1973 yılında, yani Cumhuriye
tin kuruluşunun 50 nci yılından önce istihsale 
geçecektir, devreye girecektir. Biz, o günü ha
kikaten heyecanla bekliyoruz. Keban ve Keban'ı 
takibeden, biraz önce isimlerini saydığım üç ba
rajın, elektrik enerjisi üretmesiyle, Doğunun 
kalkınması, da, sanayiin Doğuya gitmesi de 
büyük çapta gerçekleşmiş olacaktır. Türkiye'nin 
karanlıktan kurtulması, köylere elektrik enerji
sinin rahatlıkla gitmesi imkân dâhiline girmiş 
olacaktır. 1973 yılında bitirmek için gayret 
sarf ediyoruz. 1 700 000 metreküp beton işinin, 
1 milyon metreküpü geçmiştir. Benim bildiğim 
rakamlara göre günlde 800 - 1 000 metrekübün 
üstünde dolgu işi yapılmaktadır. Şu anda prog
ramın üstündeyiz, inşallah bir aksama olmaz. 

«Keban'da istimlâk bedellerinin 1969 yılında 
bir kısmı ödenmedi. Acaba, istimlâk bedelleri
nin ödenmesi ne zaman bitecek ve bütçedeki 
ödenek başka yere aktarılmış mıdır?» diye bir 
sual sordular. 

Bütçedeki ödenek başka bir yere aktarılma
mıştır, kesin olarak arz ediyorum. Formalitele
rin ikmal edilememesi yüzünden bir kısmı öden
memiştir. Yalnız Keban^da inşaat dolayısiyle 
veya gölün teşekkül etmesi sebebiyle elkonulup 
da parası ödenmemiş hiçbir arazi parçası yok
tur, bundan sonra da olmıyacaktır. Ama büyük 
bir istimlâktir, büyük meblâğlara varmaktadır. 
O sebeple, seneden seneye, senebe sene bu istim
lâk bedelleri ödenmektedir ve ödenmeye de de
vam decektir. 

«Gecikmeden mütevellit maliyet arttı mı?» 
Gecikmeden mütevellit bir maliyet artışı yok
tur. Keban'ın maliyeti 2 414 929 000 lira inşaat 
faaliyeti; istimlâk dâhil toplam 3 740 714 000 
liradır. Bunun içerisinde iletim hatları da dâhil
dir. 3,5 milyar lira diye tahminî maliyet değeri 
ile başlanmış bir işin 3 740 0O0 000 lira olması 

gayet tabiîdir. Belki bu bâzı sebeplerle en çok 
4 milyar liraya da çıkabilir. 

Aynı şekilde, Gökçekaya hakkında, da soru 
sorulmuş idi. Gökçekaya Barajının inşaatı 1972 
ortasında bitmiş olacaktır. İnşaat bedeli 750 
milyon liradır. Toplam maliyeti 884 milyon lira 
olacaktır. Burada, enerji ve nakil hatları bu ma
liyetin dışındadır. 

'Sayın Erten, Keibandan enerji nakil hatları
nın maliyeti dâhil midir diye ısrarla sual sor
dular. Keban - Ankara 165 milyon lira, Ankara 
- istanbul 55 milyon lira, Ankara transformatö
rü 31 milyon lira, îstanlbul transformatörü 
20 250 000 lira olmak üzere, 271 250 000 lira, 
arz ettiğim 3 740 714 000 liralık maliyete dâhil
dir. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; bu 
suretle sayın sözcülerin konuşmalarına, mütalâ
alarına cevaplarımı arz etmiş bulunuyorum. 

Tekrar gerek grupları ve gerekse şahısları 
adına, Bakanlığımızın bütçesinin müzakeresi 
vesilesiyle konuşmalar yapmak suretiyle müta
lâalarını serd eden arkadaşlarıma, bize yardım
cı, teşvikçi olduklarından dolayı teşekkür ede
rim. Kanaatlarından iştirak edemediklerimiz ol
muştur. iştirak ettiğimiz hususlar zaten devam
lı surette takibedilen hususlarımızdır Başkaca 
sorulmuş sorulardan bir kısmını cevaplıyama-
dımsa bunlar rakamlara dayanan, etüdü icabet-
tiren hususlar olduğundan, o hususları da zabıt
lardan tesbit edip sayın milletvekillerine yazılı 
olarak; takdim edeceğim. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Ilyas Kılıç, buyurunuz. 
ILYAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Bakan, 

barajları sayarken - burada bulunduğum kada-
riyle - Ayvacık Barajından hiç bahsetmediniz. 
Yıllardır bu barajın yapılacağı, «yapıldı, yapılı
yor» diye söylendiği halde, temel atma töreni 
bir türlü tahakkuk etmedi. Bu hususta bize bir 
bilgi verebilir misiniz? 

Kızılırmak üzerinde Şalhinkaya bölgesinde 
bir baraj yapılacağı söylenmekte ve uzun za
mandır etütleri de yapılmakta idi. Bu etütlerin 
neticesi müspet bir neticeye varmış mıdır veya 
daha bu etüt işi devam edecek midir? 

Yine Kızılırmak'm, Bafra ilçesinin en müm
bit ovasının topraklarını her yıl Karadenize 
alıp götürmesine palyatif tedbirlerle önlenmeye 
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çalışılmakta ise de iyi bir netice alınamamakta 
ve binlice lira sarf edilmektedir. Daiha yukar
da bir [İaraj yapılamadığına göre Çetinkaya 
köprüsijiden itibaren aşağıya doğru bu toprak
ların al^p gitmesini engelliyeoek katı bir tedbir 
alınmas^ldüşünüliiyor mu? 

Ve Riayet, Çarşamba kazafsı elektriksiz bir 
durumtjidır. Elektrik de yüksek tevettürden 
verilecejğine göre, ne zaman verilecektir? Açık-
lamalariaı rica ederim. 

BAajtAN —- Buyurunuz, Sayın Bakan. 
ENİİftJÎ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKA

NI SAMT OSMAN AVCI (Devamla) — Sayın 
Başkanj' Saym tlyas Kıliç'm, sorduğu sorular
dan ikisini hemen cevaplıyabilirim. Birisinin 
hakkmıjla kesin bir bilgim yoktur, yazılı olarak 
takdim | edeceğim. Ayvacık Balahur Barajı... 
Yalnız, burada Türkiye'de tetkiklerine başladı
ğımız, fizibilite raporlannı hazırlamakta oldu
ğumuz, hattâ inşaat altında bulunan 21 milyar 
liralık baraj vardır, hepsini saymadım. Konuş
malarda bahsi geçen kısımlarla bilhassa en 
önemlis|l olan Keban'dan bah&ettim. Ayvacık 
Balahut Barajı, dış, finansmanı bakımımdan il
gilileri^: müzakere halindedir, hazırlanmıştır. 
Tarih $arak şimdi bir şey söyliyemiyeceğim. 
KesinlejjŞiği zaman, tarihini de yazılı olarak 
takdim [ederiz. 

Çarşamba elektriği; bana verilen bilgiye gö
re, Ak^ş Fabrikasına Tekeköy^den itibaren çe-
kilmeklje olan yüksek gerilimden Çarşamba'ya 
elektrik bağlanmıştır. Çarşamlba, birkaç günden 
beri elfktriği yakmaktadır. Ancak, bu teknik 
bir zarjuretle, belki Temmuz . Ağustos ayında 
Aksu'ydu elektrik verilince tekrar bir kısa müd
det içî M kesilmek mecburiyeti olacaktır. Ona 
daha dÖfük gerilimde bir başka hat, Tekeköy'-
den ititeren veyahut da Ünye iden geriye doğru 
- tam Mmiyorum - ve daimî, kesilimiyecek, an
cak dajfc, 15 lifle hatla galiba çekilecektir. Kısa 
bir müddet öyle verilecektir. 

Şahikaya Barajı hakkındaki sorunuza ya
zılı olaıfâk cevap takdim ederim. 

BAŞKAN -— Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, 
buyurunun. 

NUMt ÇELİK YAZICIOĞLU (Çankırı) — 
Sayın ISaşkanım, Sayın Bakan; benim sorulan
ının bâ^ yönleri iller Bankası ile ilgili olmakla 
beraber^ hat çekilmesi ve enerji verilmesi, Özel
likle sola Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu ile 

birçok yönleri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığını ilgilendirmektedir. Yalnız sorularım 
çevreseldir. Belki Sayın Bakan bunların hepsi
ni bu kürsüden cevaplandıramıyabilirler. An
cak, bu sabah uğrayıp içinden geçtiğim Ilgazlı 
sayın hemşehrilerim bana vebal verdiler. «Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bizim durumu
muzu biliyor. Bizim durumumuz nedir, bunu gi
din sorun» dediler, ölbür ilçeleri de bunlardan 
ayıramadım. Bu açıdan, kasabanın çok yakının
dan Çatalağzı Santrali elektrik hattı geçtiği 
halde, yıllardan beri karanlığa yakın bir ışıkla 
ışıklanmaya çalışan Çankırı'nın Ilgz ilçesine de
vamlı olarak elektrik ne zaman verilecektir? 

İkinci sorum, Karaköy'e çok yakın olan 
Ovacık ilçemize, Ankara sınırında bulunan Orta 
ilçemize, dizel motoru ile elektrik alınmak için 
çalışılmaktadır. Bu ilçemize genel hattan de
vamlı elektrik verilmesi israfı önliyecektir. De
vamlı elektrik verilmesi mümkün müdür? 

Üçüncü sorum; Şabanözü, Yapraklı ve Eldi-
van ilçelerimizin devamlı elektriğe kavuşturul
ması için çalışmalar yapılmakta mıdır? Ve bun
lar ne aşamadadır? 

Bu suallerimin mümkünse bâzı kısımlarına 
sözlü, bâzılarına da yazılı olarak cevap verebi
lirler. Bu hususu takdirlerine bırakıyorum. 

BAŞKAN — Onu Saym Bakan takdir eder 
efendim. 

Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI (Devamla) — Sayın Başkan; Sayın Yazıcı-
oğlu'nun sorusuna kısa cevap arz edeyim : 

Çankırı'nın bir kısım ilçelerine geçtiğimiz 
yıllar elektrik getirilmiştir, ki bunlar 3 ilçedir. 
Sıra ile gelmektedir. Yapraklı, Korgun, İlgaz, 
Eldivan ilçelerine 1969 yılında başlanıp, 1972 
yılında ikmal edilecek iletim hatları içerisinde
dir; bir kısmı başlamıştır, demek ki, 1972 de 
tamamlanacaktır. 

Şabanözü, Orta; bu kasabaların şebekeleriy-
le transformatör istasyonları İller Bankasınca 
yapılmaktadır, Bakanlığımızı ilgilendiren konu 
değildir. Ancak, soru sahibi şunu sormak istiyor
sa; dizel motor ekonomik olmaz, yakında enter-
konnekte sistemden gelecekse diye, ki bu zaten 
tasdiki için Bakanlığımızın Enerji Dairesine ge
lir. Yakında sisteme bağlanacaksa, tasdik edil
mez. Doğrudur. 
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BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakana diğer 
sorular önerge ile soruluyor, tki tanesi, zaten 
sözlü veya yazılı cevap verme takdir hakkını 
zatıâlinize bırakıyor. Diğerlerini de okutayım, 
zapta geçirteyim. Takdir ederseniz şimdi veya 
sonra cevap verirsiniz. 

Yüksek Başkanlığa 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bütçesi münase

betiyle aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tara
fından sözlü olarak cevaplandırılmasına müsaa
denizi saygı ile rica ederim. 

Ankara 
Şinasi Özdenoğlu 

Soru : 

1. Ankara'nın kirli havasının biran önce gi
derilmesi bir zaruret haline geldiğine göre, du
mansız linyit konusunda Hükümetçe bir eyleme 
geçilmiş midir? 

2. Geçilmiş ise, hiç olmazsa Ankara'nın ih
tiyacını - takriben yılda 500 000 ton - karşılıya-
bilecek miktarda dumansız linyitin kaç yıl son
ra temin edileceği tahmin olunmaktadır? 

BAŞKAN — Soru budur, efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Efen
dim, genel maruzatımda kısaca dokunmuştum. 
Cumhuriyet Senatosunda da bir sözlü soru vesi
lesiyle bu hususu cevaplamıştım. 

Sayın Başkan, müsaade buyurursanız, daha 
iki Bakanlığın bütçeleri de görüşülecektir. Va
kit de bir hayli ilerledi. Bu hususun biraz tek
nik yönleri de vardır, cevabımı yazılı olarak arz 
edeyim. 

BAŞKAN — Peki efendim. Şu halde lütfen 
orada ayakta kalmayınız. Ben sorulan okutup 
zapta geçirteceğim ve bu önergeleri sonradan 
size takdim edeceğim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABÎT OSMAN AVCI (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Soruları havi önergeleri okutu
yorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
(Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının, 

yazılı yahut sözlü olarak cevaplandırılma tak

diri kendilerine aidolmak üzere, aşağıdaki soru
nun duyurulmasını saygı ile rica ederim. 

Sakarya 
Barbaros Turgut Boztepe 

1. Sakarya ilinin Akyazı ilçesinde Erdoğdu 
köyünün arazileri içinden ve köy içinden geçen 
Mudurnu çayı, bu köyün ve aynı çay kenarında 
bulunan diğer bâzı köylerin topraklarını aşın
dırmakta ve bazan taşkınlar yapmaktadır, tki 
yıldan beri ısrarlı müracaatlara rağmen, köyleri 
ve arazileri koruyacak kesin tedbirler alınma
maktadır. Adı geçen köylerin kendilerini ve 
topraklarını korumak için tedbir çalışmaları ne 
zaman yapılacak ve bitirilecektir? 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Bakanın yazılı, ya da sözlü olarak ce

vaplandırma takdiri kendisine aidolmak üzere, 
aşağıdaki sorumun duyurulmasını saygı ile rica 
ederim. 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

1. Sakarya ilinin Sakarya Nehri kıyısında
ki köyler, her yıl taşkın sonucu büyük zararlara 
uğramaktadırlar. Geyve ilçesinin Pamukova 
bucağının bâzı köyleri; Adapazarı'na bağlı Yağ
cılar mahallesi, Taşlık, Karaköy, Dernekkırı 
köyleri; Söğütlü bucağına bağlı nehir kıyısın
daki köyler; Sinanoğlu arazileri, Kurudil, in
saniye, Adatepe, Karapınar, Limandere köy
lerinin ekili arazileri her yıl Sakarya nehrinin 
kabarması ve taşması yüzünden büyük maddi 
zararlara uğrarlar. 

Birinci Beş Yıllık Plânda yer alan Aşağı 
Sakarya projesi tahakkuk etmezse, ikinci Beş 
Yıllık Plâna da geçen bu iş yapılmazsa, her yıl 
toprak kaybı, ürün ve maddi zarar devam ede
cektir. Yoksul köylülerin bu durumdan kur
tarılması için, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı 1970 3rılında ne yatırım yapacaktır ve 
bu Aşağı Sakarya projesi ne zaman tahakkuk 
ettirilecektir? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki suallerimin Sayın Bakan tarafın

dan cevaplandırılmasına delâletinizi rica ede
rim. 

Tokat 
Hüseyin Abbas 
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1. i Dünyanın en kıymetli madenlerinden 
olan bjoiraks (bor madeni) yabancı sermaye ha
tırı i çp İngiliz, Kanada ve Amerikan firmaları 
tarafışdan kapatılmış mıdır? 

2. ! Suni elyaf ve oto camı gibi kıymetli ve 
sanayim hammaddesi olan ve stratejik önemi 
çok yüksek bulunan bu madenler neden isletil
meye iLfik tutulmamaktadır? 

3. ; Arap memleketleri hampetrolü Amerikan 
şirketlerinin yan fiyatına verdikleri halde bunu 
almanjjza mâni teşkil eden petrol anlaşmalarının 
yeniden düzenlenmesi düşünülmekte midir? 

4. İzmir Ali Ağa Rafineri tesislerinin 1969 
yılı samında 1 milyar lira iken bu sene tesisin 
fiyatı 2 milyar olarak değerlendiriliyor. Bir yıl
da bir tesisin projesi nasıl iki misline çıkıyor? 

5. i Seydişehir'de kurulması düşünülen âli-
minyı^m fabrikasının firmalar arasındaki yal
nız koordinasyon işi bir şahsa 35 milyon liraya 
verildj|i söylenmektedir. Bu nasıl oluyor? 

6. Su İşleri tarafından Konya Ovasının su
larını kurutmak için, boşaltılması için yapılan 
proje (gerçeklere uymadığından yani su yukarı 
doğruj çalıştığından bu ovanın suyunun kurutul-
madığJL söylenmektedir. Bu hususun aydınlatıl
ması. I 

7. ; Eskiden Odalar Birliğinin madencilere iş
letme jfonu verilirken şimdi bu işlem istanbul'da 
kurulan Maden Bankasına devredildiği, fakat 
bu ba$ka henüz Anadolu'da hiçbir madenciye iş
letme kredisi vermediği ve buna da Transtürk 
ve Düjaek gibi Yahudi maden şirketlerinin mâni 
olduğıjr söylenmektedir. Erzurum (Kollu) 
20 kmj. uzağındaki kömür madenleri kredisizlik 
yüzünflen işletilemediğinden terk yolundadır. 
Hüküıtıet hâlâ bu muhayyel bankayı fiiliyata 
neden geçilmiyorlar? 

BUJ suallerimin açıklanması. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Hüseyin Abbas, 
Sayın Hayrettin Uysal, Sayın Barbaros Turgut 
Boztefte ve Sayın Şinasi özdenoğlu'nun bu soru 
önerg^erini takdim ediyorum efendim. 

Bakandan sonra son söz olarak evvelâ sa- ' 
at 19,00 da verdikleri önerge ile G. P. Grupu 
adına Sayın Turhan Feyzioğlu söz istemiş
tir. 

Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
Konuşma süresi 10 dakikadır. 
G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ

OĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Huzurunuzda bir münakaşa açmak için de
ğil, bir hizmet yapmak için bulunuyorum. 

Sayın Bakan biraz evvel Grup Sözcümüzün 
Arattırma Komisyonunun vardığı sonuçlarla 
ilgili olarak ortaya koymuş olduğu bâzı gerçek
leri daha ziyade bir polemik üslûbu ile cevap
landırdılar. 

Dikkatle dinlemiş olsalardı değerli sözcü ar
kadaşımız yalnız bu dönemdeki Petrol Araştır
ma Komisyonunun değil, fakat geçen dönemde 
1967 yılında verdiğimiz bir önerge üzerine ku
rulmuş olan ve 1968 yılında raporunu yazmış 
olan Araştırma Komisyonunun çok değerli ça
lışmalarını da kıymetlendirerek bir meseleyi or
taya koymuşlardı. Bu komisyonlarda çeşitli 
partilere mensup afkadaşlar vazife görmüşler
dir ve çeşitli partilere mensup arkadaşlarımız 
aynı vatanseverlik duygulariyle bazan siyasi 
partileri adına bu kürsüde yapılmış konuşma
ların aksine, bazan mensuboldukları siyasi ikti
darın sorumluları, bakanları tarafından bu 
kürsüde savunulmuş görüşlerin aksine olarak 
riyazi hakikatler ortaya kondukça bu riyazi 
hakikatleri teslim ve kabul etmek olgunluğunu 
göstermişlerdir. 

Geçen dönemde ve bu dönemde her iki araş
tırma komisyonu bu anlayışla, partilerüstü bir 
anlayışla, bir memleket hizmeti yapmak anla
yışı ile çalışmıştır ve bundan dolayı bu komis
yonlarda çalışan arkadaşlara ben şahsan her iki 
araştırma talebinin de altında imzası olan öner
ge sahibi olarak şükran borçluyum. 

Arkadaşlar, boru hattı tarifesi ile ilgili ola
rak daha geçen dönemde kısaca bu konuya te
mas eden Araştırma Komisyonu bir hüküm ver
miş bulunuyordu. Kısaca diyorum; çünkü ge
çen defa söz konusu olan boru hattını özel kişi
lere satma teşebbüsünü durdurmaktı. Sorumlu 
bakan ve zamanın sorumlu genel müdürü bu 
boru hattını satmak için beyanlarda bulunur
ken ve hazırlıklar yaparken ise el koyan Millet 
Meclisi, iktidar partisinin üyelerinin kahir ek
seriyette bulunduğu bir komisyonda, sanıyo
rum oy birliği ile, boru hattını satmanın millî 
menfaatlere aykırı olacağına karar vermişler-
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dir ve bu büyük bir hizmet teşkil etmiştir. 
Çünkü memleket bundan 100 milyonlar kazan
mıştır. 

Bu dönemde yapılan araştırmanın da sonuç
ları bu derecede verimli olacaktır. Yalnız başı
na bir tek Meclis araştırmasının Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 4 yıllık bütün masrafla
rını çıkarabilecek kadar faydalı olduğunu gös
teren örneklerdir bunlar ve demokratik rejimin, 
demokratik murakabenin faydasını ortaya ko
yan örneklerdir. Bazan çok masraflı çalış
tığından şikâyet edilen bir Meclisin bütün 
masraflarını bir tek araştırma telâfi ede
bilecek kadar faydalı sonuçlar verebilir. 

Geçen dönemde değerli arkadaşlarımız açık
ça şu hükmü vermişlerdir : «Kara ve demiryolu 
ile nakliyeye nazaran boru hattı ile nakliyede 
varil basma yukarda belirtilen tasarruflar veya 
iki nakliye bedeli arasındaki fark yabancı şir
ketlerin açıktan kârı olmaktadır. Bu sebeple 
yerli ham petrol istihsaline menfi tesir icra et-
miyecek bir tedbirle ham petrolün boru hattı ile 
naklinden doğan avantajın Devlete aktarılması 
lâzımdır.» Bu rapor 1968 tarihini taşıyor. 

Biz konuyu müstakillen ele aldığımız için 
üzerinde daha çok durarak, daha etraflı bir ra
por belki yazdık aynı konuda; fakat vardığı
mız hüküm aynıdır. Bu hüküm çoktan veril
mişti. Hattâ daha geriye gitmek lâzımdır; 1965 
yılında T. B. M. M. nin kabul ettiği bir kanun 
vardır; 664 sayılı Kanun. Bu kanunun bir Hü
kümet gerekçesi vardır. Bu kanunla ilgili bir 
Bütçe Komisyonu raporu vardır. O zaman boru 
hattı yoktu ve Siirt'ten petrol İskenderun'a boru 
hattı ile değil, kamyonla ve demiryolu ile taşı
nıyordu. O tarihte yabancı petrol şirketlerine 
tatbik edilecek olan vergi tedbirleri ve bunun 
şirketlere sağladığı himaye marjı ile ilgili olan 
bu 664 sayılı Kanunun gerekçesinde; boru hat
tı yapılır yapılmaz mevzu yeniden ele alınacak
tır, çünkü boru hattı ile taşınması normal olan 
petrolün pahalı tarzda taşınmasının ortaya çıkar
dığı aykırı maliyet unsuru hesaba katılarak 
şirketlere munzam bir himaye marjı verilmek
tedir, ama boru hattı yapılır yapılmaz bu hak
sız bir kâr haline inkilâbedeceği için derhal ta
rife veya vergi yolu ile mesele ele alınmalıdır. 
Hükümet gerekçesi, raporumuzda bunun sayfa 
numarası, rapor sayısı, Hükümet gerekçesinin 
cümlesi, Bütçe Komisyonu raporunun cümlele

ri yazılmıştır. O halde bu yıllardan beri gecik
miş bir konu idi, çok şükür şimdi ele -alınmış
tır. Bunun ele alınmasında her kimin hizmeti 
olursa olsun bunların hepsi şükrana lâyıktır. 

Sayın Bakan Araştırma Komisyonunun ra
poruna biraz omuz silktiler. Ben kendi tedbir
lerine omuz silkmiyeceğim. Bunu getirdikleri 
için Hükümete teşekkür ediyorum. Değerlen
miştir bir rapor, fakat eksik bir tedbir. Tedbir 
niçin eksiktir? 

Sayın Oktay, grup sözcümüz bir soru sor
dular; 34,5 milyon lira tutuyor, 3 lira varil ba
şına hesabiyle. 1969 yılında tatbik etseydiniz 
bu vergi oranını Shell Şirketinden alacağınız 
vergi. Araştırmamızın ortaya koyduğu sonuca 
göre ise; boru hattı ile taşımanın diğer taşıma, 
alternatif taşıma usullerine göre Shell Şirketi
ne sağladığı tasarrufun toplamı; 92 milyon lira 
olarak bulunmuştur. Demek ki, 34,5 milyon lira 
vergi almakla yine de bu şirkete 60 milyon lira 
nakliye ucuzluğundan mütevellit bir munzam 
kâr marjı kalmaktadır. Mevzuatımızdan doğan 
başka himaye marjları olmasaydı, «Efendim 
yerli üretimi teşvik için bu lâzımdır» denebilir
di. Asıl arkadaşımızın can alıcı sorusu cevap
sız kalmıştır. Yani bu 34,5 milyonla 92 milyon 
lira arasındaki farkı ortaya koyarak varil ba
şına 3 lira vergi yeter mi, yoksa daha yüksek 
bir vergi oranı mı uygulamak lâzımdı, yoksa 
geri kalan haksız kâr telâkki edilebilecek olan 
bir marj var ise bunun tarifeye ilâve yapmak 
suretiyle elde edilmesi düşünülemez mi? 

Sonra boru hattından tefrik gözetmeden 
bütün şirketlerin taşıdığı ham petrolden aynı 
versivi alınca millî petrol kuruluşumuz olan 
Türkive Petrolleri Anonim Ortaklısının zaten 
cok mahdut olan malî kavnaklarını kurutmak 
ve ürettisi netrolden varil basma 3 lira .vergi 
alarak millî kuruluşumuzu yatırım gücünden 
büsbütün mahrum etmek gibi bir durum doğ
maktadır. Hic depilse ondan aldırımızı bir süb
vansiyon yolu ile ereri verelim veya yabancı 
şirketlerden alacağımız bu verıriyi millî kuru-
İnsıı-muza bir bütçe formülü ile aktarmanın 
tedbirini alalım. Yoksa kas yanalım darken göz 
çıkarmış olımız ve millî net/rol k"rnlnsumnzu 
ezmiş oluruz, pire malî sarflara sürüVlo-mis olu
ru?; denmiş idi. Bu nokta da cevapsız kaldı. 
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Bupun üzerinde durmaya değer. Akar yakıt 
fiyat istikrar fonunda toplanan paradan mı, 
yoksa | bu boru battı nakliye vergisinden topla
nan pjıradan mı; nereden olursa olsun Türkiye 
Petrolfceri Anonim Ortaklığına munzam finans
man Toynağı bulmaya mecburuz. Türkiye'nin 
yeralti petrol servetlerinin değerlenmesi bakı-
mındajı son tahlilde güveneceğimiz asıl kuvvet, 
asıl mjttessese millî kuruluşumuz olacağını tec
rübeler ortaya koymuştur kanaatindeyim. 

Ha^gi şirketlerin petrol bulup, hangileri
nin bulmadığı hakkında biraz inceleme yapı
lırsa îjfttell Şirketinin niçin daha gayretli oldu
ğu, diinya ölçüsünde sürpriz istihsali olan Mo
bil Şitfcetmin ise nasıl hevessiz hale geldiği, 
bütün; bunlar yakından incelenirse görülür ki, 
Türkiye'de yabancı şirketlerin petrol çıkarıp 
çıkarmaması yalnız bizim uyguladığımız bâzı 
hükünjıîere değil, fakat dünya ölçüsündeki istih
sal duJFumlarma ve pazarlama durumlarına bağ
lıdır. Jffesele bir marjinal maliyet meselesidir. 
Bir bigka yerdeki kuyusundan çok düşük bir 
marjinal maliyetle bol bol petrol istihsal ede
bilecek olan bir yabancı şirketin daha yüksek 
bir mlaliyetle Türkiye'de petrol çıkarmaması 
mümkjfeıdür, ama millî kuruluşumuz başka bir 
hesap noktasından hareket edeceği için aynı 
mal iy le petrol çıkarmaya hattâ biraz daha 
yüksek; maliyetle de olsa çıkarmaya razı olabi
lir ve bu millî ekonomiye fayda sağlıyabilir. 

Aslında 80 milyon lira ve saire diye ifade 
edilen; verginin bir kısmının Türk Şirketinden, 
TPAOfdan alınacak para olduğunu hesaba kat
mak ve yabancı şirketlerden 1969 taşıma mik
tarlarıma göre tahsil edilecek olan verginin 
belki 46 milyon lira civarında kalacağını, 1970 
deki iîretim daha fazla olacağı için bunun bel
ki biriye daha yukarıya çıkacağını, fakat ya
bancı [şirketlerden alacağımız verginin asla 80 
milyoıı lira rakamına ulaşamıyacağını da kay
detmek isterim. 

Arjsadaşlar, yerli üretimi teşvik.. Güzel, ta
biî teşrik etmek lâzım. Ancak Sayın Bakana 
22 Kajsım tarihinde sunulduğu dosyalarımız
dan Araştırma Komisyonunun getirdiği evra
kın rnjdelenmesinden anlaşılan bir yazı vardır. 
Bu yisı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
nın vfcjdıgı, resmî bir yazıdır ve bu yazıda teş
vik htedi^nierinin yabancı şirketler için esasen 
geniş ölçüde mevcudolduğu kaydedildikten 

sonra aynen şu cümle göze çarpmaktadır. 
Bunu raporumuza olduğu gibi aktarmışızdır: 
«Meselâ, bu hükümlerden istifade eden Shell 
Şirketi, dış piyasada cari fiyatı varil başına 
1,62 dolar olan petrolünü, İPRAŞ a 3,20 dolar 
üzerinden satabilmektedir.» Dikkat buyurun; 
dış piyasadaki cari fiyatı 1,62 olan bir malı 
Türkiye'den istihsal ediyor ve 3,20 ye satıyor 
biz, diyor. Kim diyor bunu?... Bir resmî mües
sesemiz söylüyor. 

Yine, raporun 30 ncu sayfasında bir tablo 
vardır, Araştırma Komisyonu raporunun 30 ncu 
sayfasındaki bu tablodaki rakamlara dikkatle 
bakılırsa; pek fazla yer tutmaması için, aynen 
nakledilememiş olan bâzı rakamlara, ki onları 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından Sayın 
3akan kolaylıkla temin edebilir; bakılırsa, Tür
kiye'de bu kadar geniş himaye marjı ile çalı
şan, bu kadar yüksek korama marjı ile çalı
şan şirketlerin, yerli hampetrol istihsal etmesi 
halinde dahi, kendi toprağımızdan çıkan pet
rol için ödemeye mecbur olduğumuz döviz mik
tarının âdeta ithalât yapmışçasına bir döviz 
ödeme noktasına pek yakın olduğu, bâzı hesap
lara göre müsavi veya yüksek oldu
ğu iddialarının tamamiyle havada kal
madığı anlaşılır. Bu iddiaları bir resmî 
makamın ve size bağlı bir ş-enel mü
dürlüğün yazısına istinaden arz ediyorum ve 
tetkik edilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, zamanınız 
doldu efendim, istirham edeceğim. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Devamla) — Bitiriyorum, efendim, bir 
dakikanızı rica edeyim. 

8957 sayılı Kararname ile ilgili olarak bu 
kararnamedeki yüzdelerin Hazineye zarar ver
diği sabit olduğuna göre, bunun değiştirilmesi 
düşünülüyor mu sorusu da, cevapsız kalmıştır. 
Bunun cevapsız kalmasını düşünülmediği anla
mında yorumlamıyoruim. Sayın Bakanın bu ko
nuda hassasiyet göstereceğini ümidediyorum. 

13 ncü maddenin bugüne kadar uygulanma
mış olması, uygulanmaması demek değildir. De
vamlı olarak biraz evvel bu kürsüde Sayın Ba
kanın ağzından Petrol Dairesinin Sayın Refet 
Sezgin'e, Sayın Refet Sezgin'in deminki karar
nameyi, memlekete çok pahalı olan kararname
yi Hükümete sevk ederken yazdığı yazıya der-
cettıiği bir cümle dikkati çekiyor. Bu cümle şu-
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dur: «Rafineri çıkışında ürünlerin satış fiyatı
nı, rafineri şirketi serbestçe tâyin eder.» Kaide 
budur. Devamlı tekrarlanıyor, arkadaşlar. 
ATAŞ proseverbalini tam metin olarak celbet-
tik ve inceledik. ATAŞ proseverbalinin (C) 
bendi vardır, fiyatlarla ilgili. Filhakika, pro-
severbalin (0) bendinin birinci fıkrasında ilk 
cümle şudur: «Petrol Kanunu tahtında her hak 
sahibi tasfiye edilmiş mahsullerinin dahilî ve 
ihraç fiyatlarının uygun gördüğü şekil
de tesbit etmekte serbest olacaktır.» Petrol Ka
nunu tahtında, diyor. Hemen ilâve ediyor, ar
kasından bir cümle geliyor. Cümle şudur, aynı 
paragrafta, satırbaşı yapmadan: «Mamafih, ka
nunun 13 ncü maddesi gereğince alınmış bir ka
rar mevcut ise, rafineri çıkış ' fiyatı 13 ncü 
maddeye göre taitbik edilecektir.» Demek İd, 
ATAŞ proseverbalinde 13 ncü madde atıf hem 
bir yerde değil, birçok yerde yapılmıştır. Ser
best olacaktır kaydı, Hükümetçe 13 ncü mad
denin verdiği yetki kullanılmadığı takdirde, 
serbest olacaktır. Bunu kullanmaya imkân var 
mıdır?... Vardır, arkadaşlar... Bütün bu işler 
yapılırken sorumluluk taşıyan bir Sayın Baka
na soruyoruz, afişe fiyatlar var ürünlerde. Bu
nun altında bir de serbest rekabet fiyatı var. 
Buna muttali değil miydiniz ki, şirketlerin şu 
muhakemesine uyarak şöyle bir karar verdi
niz?... Cevap: «Ben ürünlerin şirketlerce ilân 
edilen Basra Körfezin'deki afişe fiyatların al
tında bir piyasa fiyatı, serbest rekabet fiyatı 
ile satıldığına dair bir kesin bilgiye sahip de
ğilim.» Emrinizde Petrol Ofis var. Mütemadi
yen ithalât yapıyor. Bu müzakereler yapılırken 
Petrol Ofise resmen sorulmuştur, «Afişe fiyat
ların altında serbest fiyat var mıdır ve piyasa 
fiyatı ile afişe fiyatı arasında ne kadar fark 
vardır.» diye. Petrol Ofis Genel Müdürünün 
gönderdiği resmî yazı Araştırma Komisyonu 
dosyasındadır: «Evet, iki -fiyat farklıdır ve 
afişe fiyatın % 30 altında mubayaa yapmak 
imkânına her zaman sahibiz. Türkiye'nin bü
tün ihtiyaçlarını karşılıyacak kadar mubayaa
yı, % 30 tenzilâtlı fiyat ile satınalmaya amade 
olduğumuzu saygılarımızla bildiririz.» 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, zamanınız 
geçti efendim. 

G. P. GRUPU ADINA TURHAN FEYZİ
OĞLU (Devamla) — Arkadaşlar, buna rağmen 
hâlâ 13 ncü maddenin tatbikine imkân yoktur 

demek, veya afişe fiyat altında başka fiyat 
var mı, yok mu bunu bilmiyoruz demenin müm
kün olacağı kanaatinde değilim. 

Arkadaşlar, bir petrol vurgunu vardır, bu 
petrol vurgunu artık durmalıdır, memleketimize 
çok pahalıya mal olmaktadır. Hampetrol itha
linden ürün satışına, yerli petrol üretimindeki 
himaye marjına kadar pek çok noktada bir 
petrol Vurgunu vardır ve bu sabit olmuştur. 

Saygılar sunarım. (G. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutu
yorum. 

Yüce Başkanlığa 
Görüşülmekte olan konu gereği gibi aydın

lanmıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve tek
lif ederim. Saygılarımla. 

Hüsamettin Başer 
Nevşehir 

Sayın Başkanlığa 
Enerji ve TaJbiî Kaynaklar Bakanlığı Büt

çesi üzerinde kâfi derecede konuşulmuştur. Ki
fayetini arz ve talebederim. Saygılarımla. 

Enver Turgut 
Kayseri 

Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tine karar verilmesini rica ederim. 

Talât Köseoğlu 
Hatay 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelerin yeter
liğini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlere geçmeden evvel Ankara Millet
vekili Sayın Osman Soğukpınar'ın bir talebi 
var, bilgilerinize sunuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Enerji Bakanı şahsım ve Başkanı bu

lunduğum sendikayı itham eder tarzda konuş
muştur. İçtüzüğün 95 nci maddesi gereğince 
söz verilmesini arz ederim. 

Osman Soğukpmar 
Ankara 

BAŞKAN — Sayın Soğukpınar, sabahleyin 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi görüşülürken, 
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Sayın (Hayrettin Uysal'ın bir talebi dolayısiyle 
da arz ettiğim gibi, menısubolduğunuz sendika-
ı m veiş, meslek teşekkülünün müdafaasını yap
mak sa>dedinde sataşmaya, yani 95 nci maddeye 
istinadjen söz veremem. Yalnız, şahsınıza bir 
sataşma olmuş ise, ki Sayın Bakan sizin isminizi 
zikrederek «Bana Meclis koridorunda kanunsuz 
da olsi, kanunlu da olsa greve giderim dedi.» 
diye bir beyanda bulundu. Bunu belki söyle
memiş | olabilirsiniz, veya bu mânada söyleme
miş olabilirsiniz. Bunun tavzihi için size söz 
veriyoıhan. Buyurun. 

KAJ3IM ÖNADIM (Bursa) — Ne alâkası 
var?.. 

'BAŞKAN — Efendim, müzakereleri başın
dan bari takibedeydiniz, ne alâkası olduğunu 
görürdiinüz Sayın Kasım önadım. Girip, çı
kıyorsunuz. Bulunmadığınız bir nokta olduğu 
zaman [itiraz ediyorsunuz, efendim. Var ki, ver
dik işte. 

OSJJIAN SOĞUKPINAR (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Sayın Bakanın söylediği doğrudur, özel bir 
gör üşmemizde /ben bunu söyledim. Bunu, ben ka
nunsuz] hareket yaparım mânasına söylemedim. 
Ben, 2$ seneden beri iş hukuku ile haşır neşir 
olan bip adamım ve benim kanunsuz bir iş yap-
madığıjîu, DSi'nin açtığı 10 un üzerindeki dâ-
valannjjbir tanesi lehlerine, 9 tanesi bizim lehi
nize çjfcnıştır. Demek ki, yapılan bir grev ka
nunidir! ve yerindedir. 

İkincisi; Sayın Bakana her halde yanlış inti
kal ettirmişler. Bizim Başkanlar Kurulu, isti-
şari bit kurul değildir. Genel Kuruldan sonra, 
bizi dej&liyen, murakabe eden en büyük merci-
dir. Buau arz eitmek için söz aldım, teşekkür 
ederim] 

BAŞKAN — Efendim, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ; Bakanlığının bölümlerine geçilmesini 
oyunuızş sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyeıjjjer... Kabul edilmiştir. 

Yücje Heyetinizin malûmu olduğu üzere Ener
ji ve Tfibiî Kaynaklar Bakanlığının müstakil 
bir TeşTülât Kanunu ve bütçesi olmadığı için, 
şimdi kjalbul buyurduğunuz bölümlere geçme hu-
sı-ısu, bil bakanlık bütçesinin aidolduğu bölüm
ler, ilgİM bakanlıklar bütçesinde sırası geldiği 
z?anan oyunuza sunulacaktır. Ancak, şimdi bu 
^kanlığa bağlı DSİ Genel Müdürlüğü ile, Pet

rol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe kanun 
taşanları üzerinde tasvibinizi alacağım. 

Sayın önadını, bir arzunuz mu var efendim? 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sayın Baş
kan, koridorda konuşulan bir meselenin sataşma 
telâkkisi içtüzüğe uymaz dediniz. Halbuki, zatı-
sdiniz sanki benim dışarı çıkıp girmemi gözetir, 
takilbeder gibi; müzakereyi takibetseydiniz, du
yardınız diye bir suçlama yapmaya neden lüzum 
hissettiniz, onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir milletveki
linin bir mileltvekiline veya bir milletvekilinin 
Başkana muayyen bir mevzu üzerinde soru tev
cihine hakkı yoktur; ama Başkanlığın İçtüzük 
dışı, usul dışı bir tutumunu müşahade ediyor
sanız, bu hususta beni içtüzük hükümlerine 
davet için her zaman söz alıp, ikaz edebilirsiniz. 
Bu kadar. 

X 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar-
vıa Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkeresi (1/290) (S. Sayısı : 153) (1) 

BAŞKAN — DSİ Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe kanun tasarısının maddelerine ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünün, cari harcamaları için (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (59 088 003) lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 226 715 000) lira, serma
ye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (529 658 289) 
lira ki, toplam olarak (2 815 461 292) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Şimdi maddeye bağlı ilişik cet
velleri okutuyorum. 

(1) 153 S. Sayılı basmayazı tutanağın şo
vuna eklidir. 
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(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 43 223 752 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 6 237 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 889 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 4 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediOmisjtir. 

1C.OO0 Çeşitli giderler 3 237 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

- * * • » ' ? * : a*~" 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 206 954 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri ' 1 823 820 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 195 941 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

sermaye teşkilleri 1 351 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Kamulaştırma ve satınal 
malar 315 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 80 490 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 779 686 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 131 037 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

25 . 5 . 1970 O : 3 

1 nci maddeyi okunan ekli oetvelleriyle 
birlikte oyunum sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdür

lüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (2 815 461 292) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (B) cetvelini 
okutuyorum. 

B — CETVELİ 

Bölüm Lira 

61.000 Kurumlar hasılatı 109 207 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 DSİ Genel Müdürlüğü malları 
gelirleri 7 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

03.000 Çeşitli giderler ve cezalar 12 350 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 2 686 854 290 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi bağlı (B) cetveli ile birlikte 
oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce 1970 bültçe yılında elde edilecek ge
lir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 
bütçe yılında da devam olunur. 

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

Madde 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 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 Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, 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. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabuİ edilmiştir. 

MJMâde 5. — Devlet Su isteri Genel Müdür
lüğünün kuruluşu hakkındaki 18 . 12 . 1953 
tarih (ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde i yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde {gösterilenler 1970 bütçe yılında kullanıla-
rauaz. 

İB^ŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabuİ edilmiştir. 

Mjyâde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde-
ierinc^ki ödeneğin yetmemesi halinde : 

&)| 1969 yık bütçesindeki tertibinde karşılığı 
ibulunjan borçlar, ilgili oldukları hizmet tertip-
lerin4«n bu maddelere, 

(b): 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
Mühafeebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desin^, göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıklın yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1970 ^alı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylıijî ve ücretleri kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2J ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
CGeçeja yılar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir, 

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

Mfajdde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretjlİ cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
gjder|^ri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işareljli cetvelin. (Kamulaştırma ve satmalıma-
lar) gölümü ile 31.310 ncu (Mukavelenin feshi 
müna*«btiyle Ege Elektrik Türk Anonim Şir
ketin^ ödenmek üzere) maddesine aktarma yap
maya; Maliye Bakanı yetkiHiir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabuj I edilmiştir. 

MJMdde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
ıharfcajaıalara ait formül, bağdı (R) işaretli cet
velde j gösterilmiştir. 

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

ıMJüde 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdür-
(lüğünjûe, gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretkl cetvelde gösterilmiştir. 

'B^KAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
KatouV edilmiştir. 

Mfcidde 10. — Baraj ve hidro - elektrik 
santralleri inşası dolayiBiyle yerlerinin değişti

rilmesine zaruret hâsıl olacak kara ve demir
yollarının varyant, yol, köprü inşaatı ile bu 
gibi yerlerde ulaşımın süratle temini maksadiyle 
hava meydanlarının inşa, ıslah ve tevsii ve 
baraj, göl sahalarında kalan akaryakıt boru 
hatlarının varyantı için Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesine konulan ödenekten lü
zumlu görülecek miktarın Bayındırlık Bakanlığı 
ve Karayolları bütçelerine bağlı (A/2) ve 
vA/3) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine ak
tarmak için gerekli işlemleri yapmaya Maliye 
P akanı yetkilidir. Yatırım tertiplerinde yer 
alan proje kredilerinden bu işlerde kullanıla
cak miktarın (Madde altındaki açıklama da dâ-
hjl) Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne devri için gereken işlemleri 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
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 Kanun şümulüne giren 
yeraltı, yerüstü suları etüt, proje ve inşaat yap
tırılması maksadiyle, Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işa
retli cetvelde açılacak özel bir bölüme gelir; 
diğer taraftan (A/2) (Yatırım harcamaları) 
cetvelinde açılacak özel maddelere Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde 
gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin 
(A/2) cetvelinin ilgili maddelerinden gerekli 
harcamayı yapabilir, işin hitamında yapılan 
kesin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı 
ügili önsel maddesindeki ödenekten harcama 
yapılan maddeye aktarmaya Maliye Bakanı 
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 İşleri Genel Müdür
lüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kul
lanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi 
hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fık-
raısı hükümleri 1970 bütçe yılında uygulana
maz. 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — (A/3) (Sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları) cetvelinin 32.200 (Keban 
iskân ve istihdam giderleri) maddesine kon
muş olan ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen 
kısmını ertesi yıl bütçesine devren gelir ve öde
nek kaydetmeye Maliye Balkanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
, genler... Kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

Madde 15. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

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

DSİ Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe ka
nunu tasarısının tümü açı koya sunulacak, ku
tular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

10. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (1/302) (S. Sayısı : 152) (1) 

BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe Ka

nunu 
Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 

cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 2 636 994 lira, sermaye teş
r i i ve transfer harcamaları için (A/3) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere 3 000 573 lira M, 
toplam olarak 5 637 567 lira ödenek verilmiş
tir. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 2 242 670 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

323 320 

(1) 152 -S. Sayısı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

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

14.000 Hizmet giderleri 62 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 9 000 
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 88 036 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 907 236 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan ekli cetvelleri ile be
raber oya sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 5 637 567 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

(B — CETVELİ) 
Bölüm Lira 

15 001 63.000 Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 özel gelirler 5 622 566 

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

2 nci maddeyi okunan (B) cetveli ile bir
likte oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 
1970 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Madçle 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
30 . 6 .! 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu (maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bfelı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656İ sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurmlu karan ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasa
rısı ile i Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bujüarın eldeki kadrolara ek olmama,"! 
şarttır, j 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul Edilmiştir. 

Madjde 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 
Kanuni^ eklerine bağlı cetvellerde yazılı kad
rolardaki, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1970 yılında kullanılmaz. 

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

Madde 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika 
edilecelf zararlar karşılığı olarak petol hakiki 
sahiplerinden alınacak paralardan idarece ge
lir kayfiı lâzımgelenler, bir taraftan bağlı (B) 
işaretli i cetvele gelir, diğer taraftan (A/3) işa
retli (Sfermaye teşkili ve transfer harcamaları) 
cetvelinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığın
ca ödemek kaydolunur. 

BAjjKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul jsdilmiştir. 

Macjıde 7. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 11969 yılı Bütçesindeki yıllarına aidolup 
da Mubasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borç
lar, 1970 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplen 
ve^a (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l) 
ve (A/J3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıljtar borçlan) maddelerine, 

Maljiye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir.: 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kalbul 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 1970 tari
hinde yürürlüğe girer, 

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

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

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

Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe 
kanun tasarısının tümü açık oya sunulacak, 
kutular sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Efendim, hayırlı olsun. 
KASIM ÖNADIM (Bursa) — 95 nci mad

deyi uygulamanız hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın önadım. 
Anlaşılan bu gece Meclis sizinle benim ara

mızdaki tartışmaları dinlemekle vakit geçire
cek. 

Buyurun efendüm. 
KASIM ÖNADIM (Bursa) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlar; 
Sayın Başkanımızın geçen devreden beri bü

yük bir nezaketle Meclisimizi idare ettiğini bi
liyorum. Biraz evvel Ankara Milletvekili! Sayın 
Gsman Soğukpınar, Enerji Bakanımızın konuş
masında kendisine sataştığı gerekçesiyle söz 
istedilir. Sayın Başkan da İçtüzüğün 95 nci 
maddesini tatbik ederek, kendilerine sataşma 
olduğu gerekçesiyle söz verdiler. 

Kanaatimce bu uygulama yanlıştır. Çünkü 
Sayın Bakanla Sayın Suğukpmar'ın arasında 
geçen konuşma Meclisimizin bu kürsüsünde de
ğil, koridorda geçmiştir. 

Sayın Başkanımız koridordaki konuşmanın 
nereden şahidi oldu ki, oradaki konuşmalara 
nereden muttali oldu ki, Sayın Bakanın Sayın 
Soğukpmar'la aralanndaki yaptıklan konuş
mada sataşma olduğunu burada tesfloit etti. Bu 
bakımdan bu uygulama yanlıştır. 

İkincisi Bendeniz oturduğum yerden bu uy
gulamanın yanlış olduğunu söylediğimde ken
dileri bana; «Siz sık sık dışarıya çıkmasaydı
nız Sayın Bakanın konuşmasını dinlerdiniz, sa
taşma olduğunu görürdünüz» şeklinde bir be
yanda bulundu. 
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Sayın Başkanı doğrusu takdir ettim, özel

likle benim ne zaman dışarıya çıktığımı, ne 
zaman salona girdiğimi görmüş... Çok tebrik 
ederim. Teşekkür ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Efendim, zapta geçen bu söz

ler günün birinde bir meraklısı tarafından tet
kik edilirse, 25 Mayıs 1970 Pazartesi günü Mec
lis birleşimini idare eden Başkanvekili ismail 
Arar'm kehanet sahijbi olup olmadığı belki te
reddüdü mucilbolacaktır. Çünkü Sayın Kasım 
Önadım, Sayın Bakanla Sayın Osman Soğukpı-
nar arasımda koridorda geçen görüşme Baş
kana nenden malûm olmuş, ğiibi zapta geçen bir 
beyanda bulundu. 

Ben kâhin değilim. Bizzat Bakan, Sayın 
Önadım'm, benim demin işaret ettiğim gilbi, her 
halde çok tabiî, normal bir ihtiyacını görmek 
üzere dışarı çıktığı bir anda olacak ki, bu kür
süden: (Osman Soğukpınar bana, Meclisin ko
ridorunda, «Ben, kanunsuz da olsa/- kanunlu 
da olsa greve giderim.» dedi) diye beyanda 
bulundular. 

Ben de buradan duydum Sayın Önadım!.. 
KASIM ÖNADIM (Bursa) — Mütalâa, be

yan burada oldu Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi Sayın Önadım; 

biz sempatimizi yme müsaade ederseniz devam 
ettirelim ve Bayındırlık Bakanlığı Bütçesine ge
çelim. 

C — BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

11. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(1/298) (S. Sayısı: 140) (1) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı erkânı, 
Sayın Bakan, Komisyon yerlerini alsınlar lüt
fen. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde grup
ları adına söz alanların sırası şöyle : 

C. H. P. Grupu adına Sayın Beyti Arda, G. P. 
Grupu adına Sayın Hamdi Hamamcıoğlu, A. P. 
Grupu adına Sayın Şadı Binay. Güven Partisi 

(1) 140 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

ayrıca ikinci defa söz hakkı istemiş Sayın İh
san Kabadayı'ya verilmek üzere. 

Şahısları adına Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesi üzerinde söz istiyen arkadaşlarımızın sırası 
da şöyle : 

Sayın Yusuf Ziya Yağcı, Kenan Mümtaz 
Akışık, Cevat Sayın, Münir Daldal, Hasan Tos
yalı, Kenan Mümtaz Akışık, Ahmet Çiloğlu, 
Ahmet Buldanlı, Sakıp, Hiçerimez, Hüseyin Ab-
bas, ismail Hakkı Alaca, Ali Rıza Uzuner, ilyas 
Kılıç, Hasan Çetinkaya. 

Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın 
Beyti Arda'nın. Buyurun Sayın Beyti Arda. 

0. H. P. ADINA BEYTİ ARDA (Kırklareli) 
— Sayın Başkan değerli milletvekilleri; 

Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Ge
nel Müdürlüğünün 1970 malî yılı bütçeleri üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupunun görüşlerini arz etmek üzere söz al-
mıış bulunmaktayım. 

Bayındırlık Bakanlığının ve Bajkanlığa bağ
lı Karayolları alt yapısını teşkil eden kara
yolları, demiryolları, limanlar, barınaklar, ha
va meydanları ve akaryakıt tesisleriyle Devlet 
ve diğer kamu hizmetlerine ait binaların ya
pılması ve mülhalk bütçeli idareler tarafından 
yaptırılacak olan binalarla ilgili projelerin ha
zırlanması 30 sene evvel hazırlanmış bulunan 
3611, 5539 ve 5367 sayılı kanunlar ile yürü
tülmesi bugünkü hayat düzenlinde imkân görü
lememektedir. 

Bu vesileyle öncelikle bayındırluk konusun
da Bakanlığın yaptığı ve yapması lâzımgelen 
görevleri tam olaralk ifade edıemdyen kanun
ların günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzen
lenmesi icabetmekbediir. 

Adalet Partisi hükümetten. kurulduğundan 
bu yana Bayındırlık Bakanlığının bütün mese
lelerini bilmelerine rağmen ele almamış ve bil
hassa politik nedenlerle geriye bırakmıştır. 

ıSayın milletvekilleri; 
Bayındırlık Bakanlığının bugünkü mânada 

rahat ve standart bir şekilde çalışabilmesi için 
yapılacak reorgıaniaasyonun anahatlarını şöyle 
sıralıyabilMz: 

1. Bayındırlık Bakanlığı Teşkilât Kanunu, 
2. 2490 sayılıı Artırma ve Eksiltme Kanu

nu, 
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3. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanu
nu, 

4. Yapı îşıien Kanunu, 
5. inuudianmuuer uaası Kanunu, 
6. |4/lüiyo sayılı Kararnameler ile çalışan 

tekniKİpeıisonea auruınu, 
7. | Temel Taşıma Kanunu, 
8. iTraıık Kanunu, 

9. Proje reorganizasyonu ve bunlara para
lel olapak da genel şıartnameler, fennî şartna
meler, i toirim fiyat analiz ve fiyatları, tip söz
leşme^, 

Güllümüzün şartlarına göre düzenlenmesi 
icabetiıekbedir. 

Buj*ün Türkiye'de tatbik edilmekte bulunan 
en eski kanunlardan biri de 2490 sayılı Artırma 
ve Eksiltme Kanunudur. Bu kanunun ışığı al
tında Bayındırlık Bakanlıığının 3 716 021 628 
liralık; yatırımlarını tahakkuk ettirebilmesi güç 
olacaktır. Şöyle ki: Yatırımı yapan Bakan
lık, PJânlama Dainesi, Sayıştay gibi üç ana ku-
ruluşx| Hr noktada birleştirmek Bayındırlık 
Bakanlığı için güc olmakta, bu sebeple de iha
leler $eç yapılmaktadır. ihaleye çıkarılan ya
tırımların % 80 i sâri mukaveleli olarak ta
hakkuk ettirilmektedir. Sâri mukaveleli yatı
rımlar karşıJliksız ve ödeneksıiz kaldığından mü-
taahhiflieri çok müşkül duruma bırakmakta ve 
işıin ısiMrüncemede kalmasına sebebolmaktadır. 

MıjfcteTiem milletvekilleri; 

Bayındırlık Bakanlığının yatırımlarını ta
hakkuk ettiren güzide teknik 'elemanların duru
mu yürekler acısıdır. Çünkü, Türkiye'de çalı
şan teknik elemanlar 4/10195 sayılı Kararname
ye göjre yevmiyeli olarak çalışır, ama kanun 
nazarinda işçi midir, memur mudur, ne olduğu 
bilinn^ez bir muamma olmuştur. Bakanlıkta 
çalışajı teknik kadronun ücret statüleri ve sos
yal hfclfclan, güvenlikleri hakımından yeteri 
kadaıi tatminkâr olmıyan böyle bir yönetme
likle İktifa edilmesi ve kalkınmanın % 80 inin 
yükünü omuzlarında taşıyan ve 057 sayılı Ka
nuna ıtabi olacak olan memur sayı sı nm ancak 
% 5 bııi teşkil eden teknik kadro hizmet sta
tülerimin bu halde bırakılması teknik elemanla
rı emjlîseye sevk etmektedir. Hizmetlerin plân-
l;vrrm4 ve programlanmasını etüt, proje, yol ve 
körvnj. h* jet ler inin hemen hemen tamamını ya
pan ine bilfiil çalışan teknik personelin az sa

yıda olması hizmetlerin kaHte ve randımanını 
uv/iü yuuue eıkıuyen Dur ıaKüor oümustaıar. 

jiugıuı iiaıayojuiarınctia, son lo yıl uçjıde 
üiaııiüa parkı ve malı ııaKata üç nııslıı artmasına 
lugmen, teknik eleman sayısında % 20 ıarcı§ 
üayciıeaılmeKüedir. Bu cuzU artış da teşkilatın 
yüksek kademelerinde, plânlama ve yönetim 
üadroiarında masedilmiştdr. 

Ayrıca karayollarında artan trafik ihti
yaçlarına cevap verebilecek ve gelişen tekniğe 
uygun yüksek standartlı yolların yapılması ge-
rekmektıedir. Bu vesileyle de çok sayıda kali
teli teknik elemanlara ihtiyaç bulunmaktadır. 
Bu tip elemanların elde tutulması ve yeni ele
man temini için bunların sosyal ve malî yön
den tatmin edilmeleri zaruri görülmektedir. Bu 
bakımdan alınacak bütün tedbirleri C. H. P. ola
rak desteklemeye hazırız. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bugün Türkiye'de proje düzeninden aksak

lıklar vardır. Şöyle ki- Bâzı politik gayeler 
için, bakanlıklara yatırımlar hakkında etki ya
pılmakta ve bu sebeple de proje hazırlanma
dan inşaatlar global olarajk ihaleye çıkarıl
maktadır. Halbuki evvelâ yatırım yapılacak 
inşaatın istikşafı ve etüdü yapılır, sonra pro
jesi hazırlanarak maliyet hesapları tanzim edi
lir ve ihaleye çıkarılır. Bunun için de Devlet 
proje bürolarının reorganiizasyonu gerekmekte
dir. 

Devlet yapı projelerinin elde edilişi, düze
nin geliştirilmesi ve Devlet proje 'bürolarının 
reorganizasyonu konusundajki çalışmaları çok 
eskidir. Bayındırlık Bakanlığının Kuruluş Ka
nununda bu görev Bakanlığa verilmiş olduğu 
halde bugüne kadar olumlu bir sonuca ulaştırı
lamamıştır. 

Bayındırlıık Bakanlığı dışındaki pıejk çok 
bakanlık ve kurum proje yaptırmakta ve proje 
elde etmede değişik yöntemler kullanmakta ve 
dağınık bürolarda Devlet yatırımlarını gerçek
leştirme yoluna gitmektedir. Halbuki Bayın
dırlık Bakanlığı proje konusunda daha iyi bir 
standart yola gitmesi icahederken olduğu yerde 
kalmış ve eski klâsik usullerden hâlâ kurtula
mamıştır. 

Sayın milletvekilleri; 
Bu ıgenel görüşten sonra Bakanlık teşkilât

larını şöyle inoeliyebiliriz: 
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Bayındırlık Bakanlığı Limanlar, Demiryol
ları, Hava Meydanları, Akaryakıt Tesisleri, 
Yapı ve İmar işleri Reisliği ile Karayolları 
G-enel Müdürlüğünden teşekkül etmektedir. 

Demiryolu ve limanlar' : 
Türkiye'nin en eski nakliye vasıtası olan 

Devlet Demiryollarına Adalet Partisi hükü
metleri tarafından gerekli önem verilmemiştir. 
Sayın Başjbakanın yurt kalkınması hakkındaki 
sözlerinden biri de «Biz her zaman yurt ekono
misinde büyük tesiri olan karayolları, demir
yolları, bina ve hava meydanlarına gereken 
sonemi vereceğiz» diye söylemelerine rağmen, 
bugünkü Türkiye'de Devlet Demiryolları ya
pımı 40 sene evvelki teknik ve usullerle yönel
tilmektedir. Hattâ şu anda inşaatı devam eden 
Edirne - Pehlivanköy demiryolunun biteceği 
tarih bile meçhuldür. Masal gibi gelen ve nesil
lere intikal etmeye hazırlanan Tatvan - Van -
İran hudut hattının ne zaman biteceğini kimse 
bilememektedir. Çünkü bütçelere konulan öde
nekler tamamen yetersiz olup bu işlerin sürün
cemede kalmasına seböbolmaktadır. Halen de
vam eden Pehlivanköy - Edirne demiryoluyla, 
Tatvan - Van - iran hudut demiryolu hattına 
20 milyon lira ödenek konulmalıdır ki, yatırım
lar tamamen hizmete açılabilsin. Bu bakımdan 
O.H.P. olarak bu konudaki yatırımların tahak
kuk edeceğine inanmıyoruz. 

Liman, barınak ve iskele inşaatları : 
Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyon hükü

metleri tarafından 1963 yılında ihale edilen Ho
pa limanı ancak 1971 yılında bitebileceği, 1962 
yılında ihaJle edilen Bandırma limanı 1972 yı
lında bitebileceği, 1964 yılında ihale edilen An
talya limanı 1973 yılında, tümüne ödenek ve
rilirse bitebileceği belirtilmektedir. Zaman aşı
mı dolayısiyle her gün fiyat artışı olmakta, sari 
mukavelelerle inşaatı devam eden yatırımların 
da maliyeti gün geçtikçe artmaktadır. Liman 
inşaatı büyük özelliği olan pahalı makinaya ve 
ekipmana ihtiyaç göstermektedir. Bilhassa Beş 
Yıllık Kalkınma Plânı muvacehesinde balıkçı 
barınaklarına yer verilmesi ve tahakkukuna ça
lışılması memnuniyet vericidir. Yalnız bunla
rın biran evvel ikmali şarttır. 

Yapı ve imar işleri Reisliği : 
Türkiye'de bugün yegâne bina inşaatını lâ-

yıkı ile yapmaya çalışan bu teşkilâtın, eskimiş 
kanunlar çerçevesi dâhilinde rantabiliter olarak 

çalışmaya uğraşması memnuniyet vericidir. 
C.H.P. olarak, bu teşkilâtın acılarının dinmesi 
için bütün çalışmalara iştirak etmek ve biran 
evvel Yapı işleri Genel Müdürlüğü haline gel
mesine ait getirilecek kanunları desteklemekle 
memnuniyet duyacağız. 

Muhterem Milletvekilleri; 
Bugün için Türkiye'de bina inşaatlarına 

ait yatırımları köylerde, şehir ve büyük 
kentlerde tahakkuk ettiren ve mütaahhdt 
müessesesi ile karşı karşıya gelen Ibir teşki
lâtın, inşaatları kontrol etmeye giden mühen
dislerini götürecek vasıtası yoktur. Bu sebeple 
13 bölge müdürlükleriyle ve bunlara bağlı 67 
ilin bayındırlık müdürlüklerine vasıta derdi 
hat safhaya varmıştır. Bu teşkilâtın biran ev
vel vasıta derdinin halledilmesi şarttır. 

Yapı ve İmar işleri Reisliği tarafından ya
tırımların zamanında tahakkuk edememesinin 
başka bir seibebi de ihaleye geç verilmesinden 
doğmaktadır. Bunun da başlıca sebebi, yapı iş
leri için malî bütçeden verilen ödeneğin % 60 ni
dan fazlasının, geçen yıllarda ihale edilip, sari 
mukaveleli işler nevindendir. Malî yılbaşından 
Ağustos ayı sonuna kadar olan birinci altı ay
lık devrede, devam eden işlere ait % 60 ödene
ğin sarf edilmesi lüzumludur. 

Programa dâhil yeni işlerin de malî yılba
şında ihaleye konularak, kış mevsimi gelmeden 
ikmallerinin sağlanması, ancak erken ihalesiy
le mümkün olabilecektir. Hal böyle iken idare, 
programa dâhil işlerin bütçedeki ödenekleri 
serbest bırakılmadığından ihaleye konulmasın
da gecikilmektedir. 

222 sayılı ilköğretim ve Eğitim Kanununun 
ışığı altında köy ve kasabalarda yapılacak olan 
ilkokullar, lâyıkı ile ve tam olarak yerine ge
tirilememektedir. Çünkü, beher derslik sayısı
na 50 bin lira kıymet konulması hasebiyle, 
derslik sayısının aded olarak plân çerçevesi 
dâhilinde yerine gelmesine imkân görülmemek
tedir. Bugün için inşaat piyasası 1965 tekinin 
aynısı değildir. 1965 yılında bir derslik için 50 
bin lira kâfi gelirdi, ama 1970 senesinde bir 
dersliğe 50 bin lira değer konularak ödenek 
tahsis edilmesi, yatırımların tahakkukunu sağ-
lıyamamaktadır. Bu beş sene içinde en az % 50 
hayat pahalılığı artmış, rayiçler de yükselmiş, 
bu sebeple de bina maliyetlerinde artmalar ol-
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muştur. 1970 yılı içinde yapılacak olan ilkokul
ların derslik adedine yeni bir kıstas bulmak 
icabetmektedir. Buna göre de ödenek tahsisi 
verilmesinin daha uygun olacağı kanaatinde
yiz. 

Yapiı ve tmar İşleri Reisliğinde bugün için 
tip projeler hazırlanmakta ve mahallini hiç dü
şünmeden akla gelen yerlerde tatbik edilmek
tedir. Yatırımların zamanlama ve programlan
masının önceden yapılmamış olması sonucu da, 
uygulamaların çok büyük bir kısmı tip proje
lerle gerçekleştirilememektedir. Tip proje kav
ramına doğrudan doğruya karşı çıkılmıyacağı 
bir gerçektir. Ancak, tip proje adı altında ve
rilen projelerde her türlü yapının yılda yakla
şık olarak 1 200 aded uygulaması yapılırken, 
alınan olumsuz sonuçların gözden uzak tutul
maması gerekir. Topografya, iklim özellikleri, 
sağlık, sosyal ve ekonomik bölgesel sorunlar, 
yönlendirme, çevre düzeni gibi konulan ihmal 
ederek yapılan tipleştirmeler sonunda istenilen 
ekonomiyi sağlamadıkları gibi, kullanma olana
ğı bulunmıyan, çevresine yabancı ve pahalı ya
pıların doğmasına yol açmaktadır. Bunu önli-
yebilmek için güzel sanatları teşvik gayesiyle 
belirtilen ihtiyaçlara günümüzün mimarlık ve 
sanat anlayışına, yurdumuzun ekonomik şart
larına en uygun projeyi yarışmalarla elde et
mek en iyi çaredir. Gerçekten yarışmalarla elde 
edilen projeler her türlü yeni düşünce ve araş
tırmalara açık olması sebebiyle ekonomik çö
züm teklifleri getirmesi ve mimari gelişmeyi 
sağlaması zorunludur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesine ge

lince; öncelikle ödenek meselesini ele almak 
lâzımdır. Bu genel müdürlüğün mümtaz ve tek
nikte ileri bir gayretle çalışan mühendis ve 
teknisyenlerinin çalışmış olduğu ayın ancak bir 
ay sonra ücretlerini alabilmesi derin bir yara 
olduğu kanaatindeyiz. Bu duruma göre, per
sonelden randıman beklemenin hayal olduğu 
kanaatindeyiz. Karayolları Genel Müdürlüğü 
Türkiye'de 35 230 kilometrelik Devlet yolu, 
24 390 kilometrelik de il yolu yapım, bakım ve 
onarımı üzerine almıştır. Türkiye'de Devlet yol
larının bugünkü ortamda 1 143 kilometresi ge
çit vermemekte ve 1 950 kilometresi de toprak 
yol olarak kullanılmaktadır. Bu yolların biran 
evvel vasıta geçer hale getirilmesi için yeterli 

ödeneğin konulması ve gerekli çalışmalara bi
ran evvel başlanması zaruridir. Şu anda inşaatı 
devam eden Ankara - Samsun - Hopa hattı, 
Bursa - Ankara hattı, Sivas - Malatya hattı, 
Bitlis - Tatvan hattı, Ankara - Erzurum - Kars 
hattının biran evvel bitirilmesi gerçekten el
zemdir. Bakanlığın yeni programlarına istan
bul - Çerezköy - Saray - Vize - Prnarhisar -
Kırklareli - Edirne hattının ele alınması mem
leketimiz için çok faydalı olacağı kanaatinde
yiz. 

Emanet işlere gelince; Karayolları makina 
parkının gücü ile, teknisyenlerin gayreti ile 
tahakkuk yoluna gireceği açık bir yoldur. 

Şehir içi geçişlerinde karayollarına ağır gö
rev düşmektedir.. Yapılmakta bulunan Devlet 
ve il yolları, halen trafiğe açık olanların, şehir 
geçişlerinde darboğaz haline geldiği, süratin 
düştüğü, trafik kazalariyle sıhhi bakımdan ar
zu edilmiyen problemler doğurmaktadır. Bu
nun biran evvel halledilmesi cihetine gidilme
lidir. Mevcut şebekeler üzerinde bulunan il ve 
ilçe yollarının geometrik standartların ıslahın
da bütçe yetersizliği dolayısiyle el atılamıyan 
kısımların hiç değilse toz ve çamurdan kurta
rabilmek için, 1970 malî yılı Bütçesine konulan 
ödeneğin* belirli bir şekilde artırılması şarttır. 
Bugünkü Türkiye'de günlük trafiği 100 ün üs
tünde olan yolların asfalt ve rotmiks kaplama
lardan en uygun olanının tatbik edilmesi, tra
fik emniyeti ve işletme masrafları yönünden 
zorunludur. Halen trafik hacmi 100 ün üstün
de olan Devlet yollarının uzunluğu 25 000 ki
lometre civarındadır. Bu sebeple ilk hedef ola
rak Devlet yolarında asfalt yol uzunluğunun 
25 000 kilometreye çıkartılması için gerekli ted
birlerin. alınması lüzumludur. 

Köprüler, karayollarında bir sanat yapısı
dır. Bunlar yanılmadan yollar hizmete açıla
maz. Butrün için Türkiye'deki yolların % 30 
unun üzerinde yanılması icabeden körrrüler du
rurken, Boğaz könrü<mnün ele alınması bir ha
tadır. Bes Yıllık Plânda karayolu sektörüne 
ayrılan 12,2 milyar liradan büyük bir kısmı 
montaj sanayiine kaymakta ve karayolu yapı
mı için de 6 milyar lira civarında bir yatırım 
imkânı kalmaktadır. Bu ödenek yürürlükteki 
karayolu programlarını güçlükle karsılıyabil-
mektedir. Bo£az köprü pro i esinin tam kapasite
sini kullanmaktan fedakârlık edilirse 1,5 mil-
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yar, tüm bağlantı yollan ile birlikte ise 3 mil
yar Tl. civarında maliyeti vardır. Görülüyor ki, 
1973 yılına kadar plân döneminde bitirilebile
ceği söylenen projenin ödeneği Beş Yıllık Plân
da ayrılmamıştır. Bu duruma göre akla şunlar 
gelir : 

1. — Karayollarına ayrılan ödeneğin büyük 
bir kısmını bu projeye aktarmak veya plânın 
başka sektörlerinden bu projeye ödenek aktar
mak, 

2. — Dış borçlanma, 
3. — inşaatın bitim tarihinin ileriye atıl

ması. 
Bugünkü uygulamada bu üçünün karışımı 

bir arada kullanılmaktadır. Projenin toplam 
döviz ihtiyacının 403 milyon Tl. olduğu hesap
lanmıştır. Avrupa Yatırımlar Bankası öncülü
ğü ile kurulan çeşitli ülkelerin katıldığı sendi
kadan 80 milyon dolar mertebesinde bir dış yar
dım alınmaya çalışılmaktadır. Bu halde bir kıs
mı dış borçlanma ile, diğer kısmı ise ödenek 
kaydırmaları ile yatırımların tahakkukuna ça
lışılacaktır. Bu durum ise, karayollarının di
ğer yatırımlarından veya diğer sektörlerdeki 
yatırımlarından vazgeçmek demek olacaktır. 
İkinci Beş Yıllık Plân hazırlıkları içinde teklif 
edilen karayolları projeleri önceliklerinin sıra
lanmasında boğaz geçişi ve çevre yolu proleşi
nin 178 nci önceliğe sahibolduğu düşünülürse, 
bu kaydırmaların Türkiye ik+isadivatına tesi
rinin faydalılık derecesinin değeri ortaya çıkar. 
Boğaz köprüsü projesinin ülkenin bugünkü ve 
yarınki dıs ödeme dengesi bakımından olum
suz etkileri ise çok barizdir. Bilindiği gibi ge
rek Boğaz Köprüsü gerekse çevre yolu üzerin
deki Haliç Köprüsünün projeleri, inşaat ve 
kontrollük, hattâ bakım hizmetlerine kadar he
men hemen bütün ödemeler döviz cinsindendir. 
özetle diyebiliriz ki, Boğaz Köprüsü projesi bu
gün Türkiye'de söz konusu olabilen projeler 
içerisinde, döviz oranı en yüksek olan projeler
dendir. Dövize acilen ihtiyacımız olduğu bu
günlerde böyle bir harcama iktisadiyatımıza 
tesir edecektir. Boğaz köprüsü projesi yüksek 
döviz maliyetine rağmen ihraç mallarını üret
me veya ithal mallarını azaltmak şöyle dursun, 
dış ülkelere sürekli döviz transferine sebebola-
caktır. 

Köprünün yapılması ile istanbul şehir içi 
deplasmanlarında artış meydana getirecektir. 

Bu artış ülke ekonomisine etkisi başlıca iki sek
törde kendini gösterecektir. Petrol ürünleri ve 
otomobil sanayii kesimlerine talebin artması ge
nellikle ithalât payı yüksek olan bu dallarda 
tüketim tesiri yaratılması, dolayısiyle de artı
rılmış olacaktır. Bunun tesirleri de miktar ola
rak hesaplanmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, 
Boğaz köprüsüne harcanacak para ile 600 

bin kişinin gecekondu sorunu çözülebilir. 1 mil
yon tonluk demir çelik fabrikası kurulabilir. 
Halihazırda Türkiye'nin âcil ihtiyacı olan 
25 000 kilometrelik yolun asfaltlanması bitebi
lir. Böyle önemli yatırımlar dururken, Boğaz 
köprüsüne harcanacak paranın değer ölçüsü 
daha çok meydana çıkmaktadır. Bugün İstan
bul'da bundan evvelki imar faaliyetlerinde ol
duğu gibi, pusuda hekliyen istimlak ortaklıkla
rının varlığında sürme edilmemektedir. Bunlar 
irönrü ve çevre yolları dolayısiyle yarnlacak is
timlakleri. rayiç bedellerinin çok üstüne malet-
menm hazırlığı içindedir. Arazi üzerinde istim
lâkler dışında, civar arazilerin kıymetlenmesi 
dolavısiyle dolacak bir spekülâsyon konusu 
vardır. Pro fanin değerlen direbilecepi arazinin 
sahibi bu araziye cok yüksek fiyatlarla kamu
ya satmak suretiyle üretim sonucu olmıyan ka
zançlar sağlıyacaklardır. Arazi spekülâsyonu
nun ekonomik anlamı kamunun bir azınlığa 
servet transfer etmesidir, istanbul'un, metro-
politen bir alanda çözümlenmesi gereken birçok 
sorunu vardır. Her gün yeni bir ihtiyacı gazete
lerden okuyoruz. Milletlerarası hava limanının 
yeni standartlara uydurulmasının maliyeti 300 
milyon liraya, elektrik tesislerinin ihtiyacı kar-
şılıyabilmesi için 1 milyar 720 milyon liraya, 
eğitim tesislerinin normal hale gelebilmesi için 
1 milyar liraya, PTT tesislerinin ihtiyaçlara 
cevap verecek hale getirilebilmesi için 800 mil
yon liraya ihtiyaç başgöstermektedir. Bunlar 
dururken ve bugünkü ortamda geçişte ekono
mik olan bir çözüm varken, Boğaz köprüsü ele 
alınmamalıydı. Şöyle ki, bir araba vapurunun 
maliyeti 10 milyon Tl. dır. Takriben 10 milyon 
TL bir araba vapuru, 10 milyon Tl. iskele ve 
40 - 50 milyon liralık meydan ve yaklaşım yol
ları yatırımı ile halihazır taşıma kapasitesinin 
iki katını artırmak mümkün olnr. 10 yıl sonun
da bu araba varrarlarmm ve yanılan iskele mey
dan yollarının değeri sıfır farz edilse bile 150 
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milyon Krank bir harcama ile 3 milyar Tl. lık 
bir harcamayı 10 yıl ötelemek mümkün oluyor 
demektir. 3 milyar Tl. nm 10 yıllık mürekkep 
faizi 10,5 milyar Tl. tutmaktadır. Bu demektir 
ki, Denizcilik Bankasının araba vapuru işlet
mesinde elde edeceği % 50 oranındaki önemli 
kârı ihinal etsek dahi, toplum yönünden 150 
milyon Tl. harcıyarak 10,5 milyar lira tasarruf 
etmek kolayca mümkün olacaktır. Bu sebeple 
Boğaz köprüsü projesinin uygulanmasını Cum
huriyet Halk Partisi olarak tasvibetmiyoruz. 

1970 malî yılında yatırımlardan makina ve 
teçhizaj kısımları için ayrılan ödenek hiç dene
cek kajüar azdır. Bu duruma göre Karayolları 
Genel Müdürlüğünün makina parkının üçte bi
rinin eskimesi ve rantabiliterliğini kaybetmesi, 
mevcut yatırımların tahakkukuna imkân ver-
miyecektir. Bunun için biran evvel makina par
kının 20 nci Asrın icaplarına göre mücehhez bir 
şekilde: teçhiz edilmesi icabetmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Bayındırlık Bakanlığı ile Karayolları Genel 

Müdürliügünün 1970 yılı bütçesi hakkında gö
rüşlerimiz burada sona ermektedir. Bu bütçele
rin memleketimiz ve aziz milletimiz için hayır
lı olmasını dilerken Bakanlık ve Karayolları 
teknik "personeline, işçilere, müteahhitlere ve 
diğer ilifililere Cumhurivet Halk Partisi Grupu 
adına Hsarılı bir yıl temenni ederiz. 

Derin savanlarımı sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkımlar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Ham
dı Hamamcıo#lu. 

G. P. GRUPU ADTNA HAJVTDt HAMAMCI-
0ĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

361J. sayılı. Nafıa Vekâleti Teşkilât ve Vazi
felerin^ dair kanunla 1 Haziran 1934 tarihinde 
memleket hizmetine siren busrünkü Bavmdırlık 
Bakanljığmın bünyesinde çalışmış tekmil perso
nelin yurt sathında görülen bütün alt ve üst 
yapılarda göz nuru ve alın teri vardır. Emeği 
geçenlerin hakkını vermek ne kadar insani görev 
ise, huzurunuzda çalışanların azim ve gayretle
rini. azaltma ihtimallerine rağmen, her müessese
nin. mutlaka kötü taraflarım bulma çabasına gir
mek ci^clî mânadaki memleket severlik ile kabili 
telif d^ildir. 

Hüljeümeti. çeşitli yönleriyle eleştirirken Dev
let sektöründe çalışan personelin lâyık olduğu 

haklarını teslimin de bir görev olduğuna işaret 
etmek zorunluğunu hissettik. 

Sayın milletvekilleri, bugün Bayındırlık Ba
kanlığı bünyesi içinde, Yapı ve İmar Reisliği ile 
Devlet Karayolları olmak üzere iki anaunsuru 
ihtiva etmektedir, tikin Yapı ve İmar Reisliği 
üzerinde durcağız. 

Elimizde mevcut istatistik rakamlarına göre 
1868 aded çeşitli derece ve vasıftaki personel ile 
bu müessese aşağıda arz edeceğim veçhile bâzı 
alanlarda Devlet Plânlama Teşkilâtınca köstek-
lenmesine rağmen, normal personel kadrosu da 
tamam olmadığı halde bütün güc ve imkânları 
ile kendisine verilen görevleri yapma çabası için
de görülmektedir. 

Aslında Türkiye'deki Devlet sektörü içinde 
kalan kuruluşlar ne kadar cansiperane çalışır
larsa çalışsınlar, başarısızlık nedenleri zamanın
da işlerini bitirmemek gibi menfi sonuçlarda ku
surlu bizatihi bu kuruluşlar değil, Hükümetin 
politik etkilerde bulunması, sık ve lüzumsuz mü
dahaleleri, ayrıca ödeneklerin zamanında veril
memesi yahut sudan veya gayrimâkul sebep
lerle ödeneklerinin bir kısmının bloke edilmesi 
gibi sebeplerdir. 

Bakanlığın Yapı ve İmar Reisliğinin çalışma 
kanunlarından bir kısmını, zamanın darlığını da 
göz önünde tutarak, özetlemek gerekirse; Ba
kanlığın demiryolu konusunda 1972 - 1982 yıl
ları arasında yapılması öngörülen 4 120 km. lik 
demiryolu inşaatı, henüz yurt içinde imâl edil-
miyen ray ihtiyacının kurulacak 3 ncü Demir 
Çelik Fabrikalarından temini gibi geleceğe mu-
zaf tedbirler şimdilik temenniden ileri gitme
mektedir. Başlamış olan demiryolu inşaatının 
aşağıda arz edilen sebeplerle tesbit edilen zaman 
içinde ikmâl edilemiyeceği anlaşılmaktadır, ör
neğin : 1963 senesinde başlayıp 1967 yılında bit
mesi gereken Arifiye - Gebze çifte hattının ara
dan 7 sene geçmiş olmasına rağmen halen ikmâl 
edilememesi calibi dikkattir. 

Samsun - Gelemen arası inşaatı için Bakan
lıkça teklif edilen 153.5 milyon liralık ödeneğin 
20 milyon lirası Devlet Plânlamaca kesilmiş, ge
ne limanlar, barınaklar, iskele inşaatı ödeneğin
den 25 milyon liralık bir kısıntı yanılmış, keza 
Tuzla Tersanesi için 1969 ödeneninden 15 mil-
von liranın senesi içinde harcana™aması nedeni 
ile Maliye Bakanlığınca mevkuf ödenekler ara-
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sına alınması gibi haller bakanlıklarla Devlet 
Plânlama Dairesi arasında yatırımları engelli-
yecek nitelikte bir sürtüşmenin varlığını göster
mektedir. 

Sayın milletvekilleri, Beş Senelik Kalkınma 
Plânlarında yapılması öngörülen işleri ve bun
lara ayrılan ödenekleri gördüğünüz zaman, baş
langıçta iyi niyetli insanlar olarak inşirah duy
mamak mümkün değildir. Ancak, yukarda kı
saca özetlediğimiz gibi, plânla uygulama ala
nındaki uçurum o kadar geniş ki, yatırımın se
neler içindeki fiilî tahakkukunu beklemek ha-
yalpereslik olmaktadır. 

Devlet binaları yapımındaki başarı diğer ba
kanlıklardan yapılacak ödenek aktarmalarına 
bağlı bırakılarak tahakkuku şüpheli bir halde 
bırakılmıştır. Aşağıda da mevzuat yetereizliği 
konusunda arz edeceğim gibi, Devlet sektörleri 
arasında temini çok güç olan koordinasyon bu 
görüşümüzü teyideder niteliktedir. 

Devlet çarkının nasıl bir dar anlayış ve çe
lişki içinde döndüğünü göstermek için enteresan 
bir hususu arz etmek gerekiyor. Bakanlığın bi
zatihi bünyesi ve görevi itibariyle çalışma alan
ları. genel olarak meskûn bölgeler dışındadır. 
Bu nedenle personelin işleri yerinde ve zamanın
da takibedebilmesi için arazide çalışır motorlu 
nakil araçlarının ihtiyacı münakaşa götürmez 
bir gerçektir. 

1969 senesinde araç alınabilmek için konulan 
4 milyon liraya yakın ödeneğin yarısı Maliye 
Bakanlığınca bloke edilmiş, diğer yarısı da «je-
ep» ibaresi yazılacağı, yerde, «arazi kaptıkaç
tısı» deyimi yazıldığı için araç alımı yapılama
mıştır. Ya,pı ve İmar İşleri Reisliğinin faaliyet 
alanları, itibariyle araç kiralanması Devlet için 
daha pahalıya malolacağı gerçeğinden sarfına
zar, araba saltanatının ve israfının hüküm sür
düğü Türkiye'de ciddî ihtiyaçların alınmaması 
için icadedilen bahaneleri hiçbir sebep ve yö
nüyle savunmak mümkün olamamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, yukarda arz ettiğim 
gibi 36 sene evvel kurulmuş bir teşkilât kanu
nu ile bu kuruluşun bugünün ihtiyaçlarına ce
vap vermesini beklemek mümkün değildir. Ya
şadığımız çağ itibariyle her gün süratli deği
şiklik arz eden fiyat fark ve oynaklıkları, in
şaat malzemelerinde meydana gelen vasıf ve 
ölçü farkları, inşaat ve teknik alandaki süratli 

ilerlemeler karşısında Bakanlığın bu eskimiş 
3G senelik kanunla gidişata ayak uydurabilmesi 
imkânsız haldedir. 2490 sayılı Artırma ve Ek
siltme Kanunu, 1050 sayılı Muhasebei Umumi
ye Kanunu gibi hareket ve seyyaliyeti frenli-
yen mevzuat karşısında işlerin süratle yürüme
sini beklemek mümkün değildir. 

Yukarda kısa da olsa işaret etmeye çalıştı
ğımız süratli değişiklikler ve mevcut mevzuat 
noksanlığı sonucu olarak müessese ile mütaalı-
hitler arasında süregelen idari ve hukukî çeliş
meleri hal yoluna koymak, önlemek her zaman 
için mümkün olamıyacaktır. Bakanlık bugün 
dahi normal kadrosunun altında personelle ça
lışmak zorunda bırakılmıştır. Elde mevcut tek
nik personel ve kalifiye isçiler ya dış''ülkelere 
veya özel sektöre kaçmaktadırlar. Halen geniş 
yankıları devam eden Personel Kanununun ne 
getireceğini bilemediğimiz için, teknik persone
lin Devlet sektöründe kalmasını sağlıyacak 
tedbirler ve güvenlik imkânları göz önüne alın
malıdır.. 

Çeşitli okul yapımlarında 222 sayılı Kanun 
çeşitli bakanlıklar ile bunların il kademesinde
ki kuruluşları arasında koordine çalışmayı 
âmirdir. Sorumluluğu bu kadar geniş alana 
yaydığınızda koordinasyonu sağlamak güçlüğü, 
ödenek transferlerinin gecikmesi gibi haller, iş
lerde beklenen sonucu ve sürati sağlamadığı 
gibi sorumlu müsebbipleri de tesbitte güçlük 
yaratmaktadır. Bu nedenlerle 222 sayılı Kanu
nun diğer işaret ettiğim kanunlarla birlikte ye
niden gözden geçirilmesinde ve ahenk sağlan
masında faydalar aşikârdır. 

Türkiye'de son zamanlarda uçak ulaşım ala
nındaki cidden teessürü intacedebilecek ve hat
tâ suizamıı davet edebilecek olayları Ulaştırma 
Bakanlığı bütçesinde görevli arkadaşlarım el
bet eleştireceklerdir. Ancak, bugün mevcut 
hava meydan ve limanlarının demode olmuş 
uçaklara göre inşa edildiği göz önüne alınırsa, 
fennin ve tekniğin gerektirdiği uçakların inip 
kalkmasına müsait hava meydan ve limanları
nın süratle ikmal edilerek geri kaldığımız dün
ya havacılığmdaki yerini süratle almak mecbu
riyetinde olduğumuzu hatırlatmayı bir görev 
sayıyoruz, 

Devlet Karayollarına gelince : 
Saygıdeğer milletvekilleri; bir insan vücudu 

ne kadar sağlam olursa olsun, kan naklini sağ-
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lıyan Şamarlar çalışmazsa, hayatı idame ettir
mek ijftkânsızdır. Teşbihte hata olmadığına gö
re, kaîfayollarımız da aynen böyledir. Fabrika
ya gidjecek hammadde, seh~e gidecek mamul 
madde| hasta, köylü, kentli, askerî ihtiyaçlar 
yol istjsr. Ekonomik vo sosyal hareketin anaı-n-
suru budur. Kurulduğu günden bu yana en iyi 
fedakârlık ve feragat içinde çalışan Devlet Ka
rayollarının sayın personelini çalışmakta olduk
larını gördüğüm her yolda şükran hisleri ile an
mayı yicdan borcu bilmişimdir. B*ı hissiyatımı 
çok saftıimî olarak kürsüden ifade etmek imk;.-
nını bulduğum için bahtiyarım. 

Kendilerinin verdikleri rakamlara -̂rüre, £33 
personelle çalışması gereken Karayolları halen 
555 personel ile kendisine verilen görevi yapma 
çabası içindedir. 1948 senesinde bu kurulu 7 a ve
rilen yol durumu ile bugünkü yol durumumu
zu mujsayese ettiğinizde kuruluş hakkındaki 
müspelj görüşlerimize bak vereceğinizi umarız. 
Ancak] bu kuruluştan bâzı şikâyet ve temenni-
lerimisj de elbet olacaktır. 

1969 seçimlerine takaddüm eden günlerde* 
bu kuruluşa ait her türlü makina^rm köy yol
larına doldurularak toprak ve kum karışımı 
atma müsabakasına girdikleri bilinen bir ger
çektir.! Seçimden seçime görülen bu. kesif faali
yetin sebebi hikmetini en az bizim kadar uya
nık Tilî-k köylüsü de gayet iyi bilmektedir. Bu 
konud^, yüksek müsamahanıza sığınarak küçü
cük bir- anımı arz etmek isterim : Kendi seçim 
bölgemde uğradığım bir kasaba halkı. «Allah 
senden razı olsun Hamamcıoğlu. sen adaylığını 
koymasaydm bu makinaları yolumuzda görme
miz mjimkün olmadığı gibi daha bir dört sene 
çamurdan kurtulamazdık. Her secimde kazan
sın kaşanmasın bir muhalif aday çıkarmayı kö-
yümüzjün menfaati icabı sayıyoruz.» dediler. 
Çok kuvvetle tahmin ediyorum ki, bu yollar 
gene hali tabiîsine terk edilerek ikinci bir se
çim dönemini beklemektedir. 

Yejûden ihdas veya inşası düşünülen yahut 
genişletilmek istenilen Devlet karayollarının ge
nel olgjrak meskûn bölgeler dışından geçirilmesi 
öngörülmektedir. Halbuki Anadolu'nun birçok 
kasabaları eski yapılar olması dolayısiyle ima
ra muhtaç durumları göz önüne alınırsa, Ka
rayollarının mahallî teşkilâtla ödenek ve emek 
ibirleşiiai içinde çalışmaları halinde bu yolların 
imkânlar oranında meskûn yerler içinden geçi

rilmesi kasabaların imarına yardım sağlıyacak 
sonuç ve nitelikte olacaktır. Bu işin maliyeti bi
raz yüksek dahi olsa, şehir ve kasaba imarında 
güçsüz olan belediyelerce yapılması düşünü
len istimlâk ve yol açmak gibi nakdi fedakar
lığa değer sonuçları göz önünde tutmalarını Sa
yın Bayındırlık Bakanlığının kıymetli men-
suplarndan bilhassa istirham ediyorum. 

Gene mevsuk olmamakla beraber bazı po
litik tesirlerle yol güzergâhlarının değiştirildi
ği inandırıcı derecede söylenmektedir. 

Arz etmek mecburiyetindeyiz ki, insanlar 
fani, iktidarlar gelip geçicidir. Vatan toprak
ları ve eserlerimiz bakidir. Bu nedenle ilmin, 
vaktin dışına çıkılarak politik baskılara boyun 
eğenlerin vebal ve günahı mutlaka ağır ola
caktır. 

Sayın milletvekilleri, samimiyetle itiraf et
mek mecburiyetindeyiz ki, seçimlerden evvel 
memleketin arz ettiği fakir ve yoksulluk man
zarası itibariyle İstanbul'da yapılması öngö
rülen asma köprüye şiddetle muhaliftim. Bir 
tesadüf sonucu, bundan bir süre evvel Devlet 
Denizyollarında vukua gelen grevde İstanbul'
da bulunuyordum. Orada, Asya ile Avrupa'nın 
irtibatının kesilmesinin doğurduğu fecaati göz
lerimle gördüğümden, asma köprü inşaatının 
yerinde ve doğru bir davranış olduğuna vicda
nen kaani oldum. Bu konuda başarıların deva
mını/ dilerim. 

Ancak, mezkûr köprünün çevre yollarında 
bulunan bâzı mal sahiplerinin taşınmaz malla
rına fiilen el konulduğu halde; Anayasanın 38 
ve 6830 sayılı İstimlâk Kanununun âmir hü
kümlerine rağmen, Ortaköy çevre yollarındaki 
arazi sahiplerine istimlâk bedellerinin ödenmedi
ğini, aldığımız şikâyetlerden, öğrenmiş bulun
maktayız. Bu kürsüden sık sık hukuka bağlı 
devlet müdafiliğini yapan Hükümetin bu ko
nuda da dikkat ve hassasiyetini önemle istirham 
ediyorum. 

Güven Partisi olarak 1970 yılı bütçesinin ge
rek aziz milletimize, gerekse Bayındırlık Ba
kanlığının mümtaz camiasına hayırlı olmasını 
ve başarılarının devamın diler, Yüce Meclisi 
saygıyla selâmlarım. (G.P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Sadi Binay. 
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A.P. GRUPU ADINA SADİ BİNAY (Bile- I 
cik) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz de Adalet Partisi Grupu adına Ba
yındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Mü
dürlüğünün 1970 malî yılı bütçe tasarısı üze
rindeki görüş, temenni ve tenkitlerimizi arz 
edeceğim. 

Sözlerimin başında Bayındırlık Bakanlığı
nın kuruluş ve görevlerini, hizmetlerinin nite
liğini ve gerçekleştirme imkânlarını zikretmek, 
yani görüşeceğimiz konuyu çerçevelemek ye
rinde olur kanısındayım. 

Bayındırlık Bakanlığının ve Bakanlığa (bağ
lı Karayolları Genel Müdürlüğünün hizmet kap
samı, yurdun tüm ulaştırma faaliyettlerinin alt
yapısını teşkil eden karayolları, demiryolları, 
limanlar, barınaklar, hava meydanları ve bi
naları, akaryakıt tesisleri ve devlet ve diğer 
kamu hizmetlerine ait binaların yapılması ve 
mülhak bütçeli idareler, özel idareler ve (bele
diyelerce yaptırılacak binalarla ilgili proje 
ve keşiflerin tasdiki ve bütün yapı işlerinde i 
kullanılacak tüzük, yönetmelik ve şartname- | 
lerin tanzimi olarak belirtilebilir. j 

Bu hizmetlerin niteliği, sosyal ve ekonomik I 
alanlardaki kalkınmanın temelini yani altyapı- \ 
fluri teşkil etmesidir. j 

Yüz küsur seneden beri yurdumuzun imarı i 
konuisunda her türlü hizmetleri ifa eden ve ka- j 
mu sektörü yatırım hacminin büyük kısmını ; 
hizmet haline getiren bu Bakanlık bugün de gö- I 
revine başarıyla devam etmektedir. 

Ulaştırma altyapı yatırımları doğrudan 
doğruya Bayındırlık Bakanlığınca yapıldığın
dan, yatırımcı bir hüviyeti de taşımaktadır. 

Ulaştırma altyapı politikası dışındaki iş- : 

letme hizmetleri bilâhara kurulan Ulaştırma Ba
kanlığına devredilmiştir. 

Taşıma faaliyetleri : Çok sayıda özel ve ka
mu kuruluşlarının veya kişilerin eliyle yürütül
mektedir. Bugünkü mevcut sistem, etkin bir 
ekonomik yapıya kavuşturulamamış olmasına 
rağmen, taşıma imkânları bakımından diğer sek
törlerin bugünkü talebini karşılıyabilecek güç
tedir. i 

Taşıma hizmetleri ve bu hizmetlerle ilgili 
faaliyetler çok çeşitli kişi ve kuruluşlar eliyle 
yürütülmekte ve tek elden koordinasyon sağ
lanamamaktadır. Bu sebeple işletmeci ve ya

pımcı kuruluşlar arasındaki ilişkiler henüz dü-
zenlenememiş bulunmaktadır. 

Karayolu taşımacılığı, özellikle yük taşı
mada, bir düzensizlik içerisindedir. 

Aşırı rekabet, taşıma ücretlerinin normalin 
çok altına düşmesine ve dolayısiyle aşırı yük
leme yapılmasına yol açmaktadır. Bu durum 
ise yollarımızı yıpratmaktadır. 

Taşıma talebi yüksek bir hızla denizyolu ve 
demiryollarından karayoluna kaymaktadır. 

Karayollarını kul! ananlar ca, yol yapım ve 
bakımı masraflarına yeterince katüınamaması 
bıı eğilimi hızlandırmaktadır. 

Sürücülerin ehliyet alırken öv̂ el bir eğitime 
tabi tutulmamalı ve trafik denetiminin yeter
sizliği, araç sayısı babına kaza oranının çok 
yükselmesine sebebolmuştur. Ayrıca tasman 
yolcunun, yükün ve sürücünün sigortası yok
tur. 

Trafik kazaları o kadar feci manzaralar arz 
etmektedir ki, memleketimizde, bunların in
sanca ve malca ve ekserisi dövüşle temin edilen 
araç sayısınca zayiatı birçok kereler deprem 
felâketini a?ını§ bulunmaktadır. 

Trafik kazalarının normal oranlara indiril
mesi için Bakanlıkta devamlı çalışmalar yapıl
maktadır. Bu meyancla trafik tüzüğü yeniden 
hazırlanmakta olduğu ve ayrıca erişim kontrol
lü yollar kanun tasarısının da hasırlanma bu
lunduğu memnuniyetle müşahede edilmiştir. 

Karayolunu yapan, trafik ibaretlerini koyan 
ve yolun geometrik ve fizikî şartlarını en iyi 
bilen bir bakanlık olarak her türlü yetkinin 
Baymdırlık Bakanlığında toplanmasında büyük 
fayda vardır. 

Türkiye'de Devlet karayolu ağı büyük ölçü
de tamamlanmıştır. Ancak fiziki ve geometrik 
standartlar yeterli seviyeye henüz getirilmemiş 
tir. Devlet yollarının % 70 i, il yollarının % 84 
ü standartlara uygun değildir. İkinci Beş Yıl
lık Plânda bu hususlara işaret edilmiştir. Ağırı 
yüklemeyi önlemek için ağırlık -kontrollarının 
yapamaması mevcut alt yapmın hızla bozulma
sına sebe*>olmaktadır, 

Demiryolları hatlarının alt yapısı genellikle 
eski, geometrik standartları yetersiz ve şehir
lerarası bağlantıları uzundur. Bunda TCDD İş
letmesinin devamlı açık vermesinin ba? neden
leri olmaktadır. 
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Linişnlarımız " yeterli kapasiteye sahiptir. 
Teçhizat noksanları tamamlandığında bir tıka
nıklık Ikalmıyacaktır. Çok sayıda barmak ve li
man ejf alınmıştır. Limanların tek ekle top] an
mamış | Oluşu, kapasitelerinin dengesiz şekilde 
kullanflbıasma yol açmaktadır. 

Hafit alanlarındaki durum, iç ve dış trafi
ğe açifd hava alanlarının fizild durumlarının 
gözdeni geçirilmesini ve bu konuda çalışma ya-
pılmasinı zorunlu kılmaktadır. 

Ha|#n inşaatta bulunan Yeşilköy Hava Mey
danı 1|971 yılında en büyük uçakların inişine 
müsaitj-bir duruma gelmiş olacaktır. Böylece 
Beyrut veya Atina'ya kaymış görünen hava tra
fiği tekrar İstanbul'umuza kaymış olacaktır. 

Dejerli arkadaşlarım, çimdi de bu Bakanlı
ğın hikmetleri gerçekleştirme imkânlarına bir 
gös atjjım. 

30 jyiıl evvel hazırlanmış olan Bakanlık Teş
kilât Ijftnunu bugünün ve usun vadeli plânların 
gereklerini tam olarak karşılıyanuyacak du-
ru.nıdaŞtr. Bu saman sarfında yurdunuzda bü
yük gelişmeler olurken, bâzı görevler yeni teş
kil edilen bakanlıklara devredilmiş, buna mu
kabil ifâzı görevler de bu bakanlığa verilmiştir. 
tşte b^| sebeple ve iş hacminin büyük ölçüde 
artmaskj muvacehesinde, yeni bir tasarının hazır
landığa I memnuniyetle öğrenilmiştir. Bir an ev
vel kajtunlaşmasmı temenni ediyoruz, 

Hikmetleri ifa edecek personel durumuna 
gelince : Bakanlığın teşkilât ve kadro durumu 
bir özeJBik göstermektedir. 1 935 mimar, mühen
dis, tekniker ve 146 teknisyenden ibaret ola?) 
teknikj kadrodan, diğer kuruluşlara kıyasla 
önemlij Şnisbette fazla randıman alınmaktadır. 

Yajlrımlarm gitikçe artmasına mukabil, çe
şitli nedenlerle ve bilhassa maddi tatminsizlik 
yüzün&en idarede yetişmiş kıymetli teknik ele
manla^ her yıl eksilmektedir. Bu eleman eroz
yonun^ mutlaka olumlu bir hal çaresi bulunma
lıdır, 

letlerin gelişmesi : 
yılında 1 698 000 lira olan Bakanlık ve 
lan bütçesi 1970 yılında transferlerle 
4 067 000 liraya yükselmiştir. 
ti yıllara ait program ve tasavvurlar : 

takbel Üçüncü 5 Yıllık Plânda gelişmesi 
zorunljj yatırım hacmi esas alınarak ve Devlet 
ve diğ|tr kamu hizmetlerine ait bütün inşaatın 

bu Bakanlıkça yürütülmesi prensibinin düşü
nülmekte olduğu görülmüştür. 

Bayındırlık Bakanlığı 124 seneden beri yü
rüttüğü ulaştırma alt yapı politikası bugün de 
en son bilimsel ve teknik esaslara göre yürüt
meye muktedir görünmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bayındırlık Baaknlığına tevdi edilmiş bulu

nan Devlet ve kamu hizmetlerindeki bina inşa
atlarının bu Bakanlığın Yapı ve İmar İşleri 
Reisliği yürütmektedir. 

Teknik personel israfının önlenmesi ve aynı 
yapı standart ve prensiplerinin uygulanması 
maksadiyle 1969 yılında çok isabetli bir tu
tumla, Beden Terbiyesi spor tesisleri, Et ve Ba
lık Kurumu tesisleri, meslekî teknik öğretim 
yatırımları, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtları 
Kurumu yatırımları ile Dışişleri Bakanlığı dış 
temsilcilik binaları yatırımlarının yürütülmesi 
Bayındırlık Bakanlığına devredilmiş ve muvaf
fakiyetli bir tatbikat görmüştür. 

Bayındırlık Bakanlığı bugün artık her tür
lü yapımı bünyesine almak durumuna gelmiş
tir. Devlet yapılarının lüks ve isratfan uzak, ma
hallî şartlara en uygun şekilde ve imkân nisbe-
tinde yerli malzeme ile yapılmasını, kesin he
sap ve kabullerin zamanında bitirilmesini, mü-
taaddit - idare ihtilâflarının haddi asgariye in
dirilmesini, ihale hazırlıklarının erken yapılma
sını biz de temenniye şayan bulmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Sayın Bakanın evvelce beyan ettikleri gibi, 

1970 bütçesinde görülen başlıca özellik, prog
ram ve bütçe imkânları dolayısiyle bu yıl yeni
den büyük yatırımlara girmeden evvelki yıllar
da başlamış işlerin toparlanması ve halk hiz
metine arzının plânlanmış olmasıdır. Bunda bü
yük isabet görmekteyiz. Çünkü, yarım işler ba
şarı sağlıyamamakta, başlanmış işlerin bitiril
mesi, hizmetlerin devamı mahiyetinde olmakta
dır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bayındırlık Bakanlığının yurt imarında ve 

bilhassa karayollarının memleketi bir ağ gibi 
bir yandan bir yana katetmesinde yurttaşın 
büyük sempatisi olmaktadır. Bu sebepledir ki, 
köyünün, kasabasının yanından yol geçen her 
vatandaş veya karayolları kenarlarına bu teş
kilâtça yaptırılmış bulunan çeşmelerden su içen 
her vatandaş, bu Bakanlığa ve dolayısiyle ida-
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reye, Devlete, iktidalara büyük bir gönül huzu
ru içerisinde sempati ile bağlanmakta, yol ya
panlar, çeşme yapanlar tarih boyunca unutul
mamakta ve her zaman minnet ve şükranla anıl
maktadırlar. 

Takdire şayan diğer bir husus, 1970 yılı cari 
harcamalarında kayda değer bir artış olmadı 
ğı gibi, 1970 teklifinin Maliye Bakanlığınca tes-
bit olunan âzami had dâhilinde yapıldığıdır. 
Yani, Bayındırlık Bakanlığı faaliyetlerinde ve 
Karayolları çalışmalarında âzami tasarrufa ria
yet olunduğu, diğer Devlet dairelerine örnek 
olarak gösterilebilir mahiyettedir. 

Bakanlık iyi çalışma temposu içerisindedir. 
Meselâ, kurulmuş olan Fizibilite Koordinasyon 
Grupu tarafından yapılmakta olan envater de
ğerlendirme çalışmaları hızla gelişmektedir. Ye
ni teşkilât kanunu ve trafik tüzüğü hazırlan
mıştır. Plân proje konusunda istişare kontrol
lük bürosu teşkil edilmiştir. însangücü, maki-
na ve paranın en iyi şekilde ve memleket yara
rına kullanılması için, araştırma yapılmaktadır. 
Otobüs ve Kamyon işletmelerinin ekonomik sekli 
üzerinde çalışmalar vardır. 

Teknik personelin mesken ihtiyacı için koo
peratifler kurulmuştur. 

Karayolları Teşkilâtı memleketimizde temeli 
sağlam örnek kuruluşlardan biri olmuştur ve 
en ücra yerlere kadar çalışmalar yapmıştır. 

Değerli arkadaşlar, sözlerimi bitirmeden ev
vel, Asya ile Avrupayı birbirine bağlıyan, Tür
kiye'nin en büyük istihlâk merkezini Anadolu-
ya kavuşturan ve plânlı bir dönemde plânm ve 
fizibilite programının uygun bulduğu ve ken
disini birkaç yılda amorti edecek olan Boğaz 
köprüsü yapımındaki isabetin, memleket ve mil
let hayrına olduğunu gün geçtikçe daha iyi an
laşılacağı inancımızı Adalet Partisi olarak tek
rarlamak isterim. 

Burada bir noktaya bilhassa temas etmek 
isterim ki; dış ülkelerden alman krediler mes
netsiz değildir. Onlar da bu köprünün yapılan
daki isabeti görmüşler ve uzun vadeli, düşük 
faizli krediler açmayı kabul etmişlerdir. Alım 
halde bu krediler açılmazdı. 

İkinci bir husus ise, bu krediler yalnız bu 
köprünün yapılışında kullanılmak üzere açıl
mıştır. Başka bir yere kaydırılması esasen behis 
konusu olamazdı. 
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| Buna paralel olarak Haliç köprüsünün iha 
leye (çıkarılmasını da memnuniyetle karşılıyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçe ve Plân Komisyonundaki konuşmalar

da Sayın Halk Partisi üyelerinden birçoğunun, 
köprünün yapılmasındaki prensibi uygun öv
düklerini, ancak zamanını erken bulduklarım 
ifade etmelerine mukabil, burada Halk Partisi 
sözcüsünün köprünün yapımına tamamen muha
lefet ettiği gözümüzden kaçmamış ve bu arada
ki çelişmeyi nazarı dikkatlerinize sunmayı va
zife bilmişimdir. 

Memleketimizin mamur olması için çalışan 
değerli Bakana ve Bayındırlık Bakanlığı ve Ka
rayolları Teşkilâtına başarılar dilerken, 1970 
bütçesinin yurdumuza ve milletimize hayırlı ol
masını niyaz ederim. 

Adalet Partisinin bu bütçeye beyaz oy ve
receğini beyan eder, gruptun adına hepinizi 
sevgi ve saygılarla selâmlarım, değerli arka
daşlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına 
ifkinci söz olarak Sayın ihsan Kabadayı, buyu
run. 

Sayın Kabadayı, konuşma süreniz 10 daki
kadır. 

a. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım ; 

Güven Partisi Grupu adına bu ikinci konuş
mamda rakamlardan daha çok pratikteki gezi
lerimizde göregeldiğimiz hata ve noksanları 
söylemeye çalışacağız. 

Bayındırlık Bakanlığı ismi üzerinde çeşitli 
dallarda yapageldiği hizmetleriyle memleketi 
bayındır kılan bir Bakanlıktır. Mezkûr Bakan
lık yıllar yılı örnek hizmetleriyle, Batılı anla
yıştaki, icraatlarıyla tekmil bakanlıklara örnek 
bir teşekküldür. Bu bir methiye değil, zaman 
zaman teşekküllerde yaptığımız tetkikler neti
cesinde lâf, mugalâta değil, proje, ciddî rakam
lar karşımıza daima çıkagelmiş ve bizleri tat
min etmiştir. Bunları söylemek bialer için bir 
vicdan borcudur. 

Bu bakanlığın bünyesinde grup olarak en 
ciddî gördüğümüz, hizmetleriyle daima yararlı 
gördüğümüz müessese muhakkak ki Karayolları 
Genel Müdürlüğüdür. Ancak, Karayolları Ge-

| nel Müdürlüğünün son yıllarda geçmişe naza-
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ran bjir duraklama ve gerileme içinde bulun
duğumu da görmekteyiz. Bu gerileme ve durak
lamanın sebebini teşkilât mensuplarından daha 
fazla,; kadrosunun kifayetsizliğinde ve bütçesi
nin inİJcânsızlığında aramaya mecburuz. 

Soft 10 seneden beri hizmet yükü mütema
diyen artmış, bakım ve yapımıyla mükellef ol
duğu jyolun tulü çoğaltılmış, bunun karşılığın
da bu] hizmetle orantılı olarak ödeneği maalesef 
artırıl^cnamıştır. Yani taşıyacağı ağırlık artar
ken, îjm ağırlığı taşıyacak, bu sikleti götürecek 
ayaklar maddi ve kadro bakımından kifayetsiz, 
zayıf kalmıştır. 

Hafi böyle iken Plânlama; bu Karayolları 
için hjzmetlerinin karşılığında tanınması ve ka
bul edilmesi gereken ödenek ve diğer husus
larda jfijit ve kısır davranmıştır. Bumun düzel-
tilmest'ûi temenni ederiz. 

10 i yıllık bir parlömanter olarak söylemeye 
mecburum ki, hemen hemen her yıl sene sonu
na doğru en çok ek ödenek teklifleriyle gelen 
teşekkül Karayolları Genel Müdürlüğüdür. Bu 
Genel | Müdürlük kaidar^ bütçesi yama üstüne 
yama İ vurulan, Horasan Dervişleri gibi 40 ya
malı ^johçaya dönen hiçbir genel müdürlük 
bütçeli tasavvur etmiyorum. Şimdiden grup 
olara1^ haiber veriyoruz ki, bu yıl da ayrılan 
İJÜtçeajL yetmiyecektir, kifayet etmiyeeektir. 
Bayın; bakan veya ilgililer ne kadar müdafaa 
ederlerse etsinler, daha beş altı ay geçer geç
mez Karayolları Genel Müdürlüğü adına ek 
bütçeljar Yüce Meclisimize gelecektir, inşallah, 
biz yalancı çıkarız, biz, gelmemesM temenni 
ederiz| biz endişelerimizi söylüyoruz. 

Bu1; hal, Karayolları gibi ciddî çalışan, ve
rini! İAr müessesenin plânlı ve rantabl çalışma
sına v* verimli olmasına mâni olmaktadır. Son 
yıllarca ve hassaten geçmiş olduğumuz yılın so
nu vei yeni girdiğimiz yılın şu üç dört ayında, 
Mısırdaki Sağır Sultan dahi duymuştur ki, 
Karayolları, ödeme gücü bakanımdan gerek ka-
mulaş armada ve gerekse mütaahhit ödemele
rinde Şdeme gücünü yitirmiştir. Bunu Tür
kiye'd|8 dağdaki çoban da, Anadolu'nun her 
hangi l>ir kasabadaki (kahvede oturan kimseler 
de bitektedir. Bu her yerde konuşulur hale 
gelmiştir. 

Ötelerden, yollardan ve Meclise zaman za
man gfflen kişilerden bizlerin dahi duyduğu bir 
geroelpr ki, Karayolları ödeme gücünü kay

betmiştir. Bugün ödenmesi gerejken 600 milyo
nun üstünde tahakkuk etmiş stüasyoniları, yapıl
mış borcu vardır. İnşallah, duyduğumuz ya
landır. Sayın Bakan laçıklamıa yaparlarsa mem
nun kalırız. 

Bu hal, Karayolları gibi bir müessesede cid
dî müteahhitlerin iş yapma gücünü tahribet-
mektedir. Ciddiyetle dş yapan mütaahhitler 
Karayollarına girmez olmuştur. BâzJannuı 
da iflâs ettiğini duyuyoruz. Bu yüzdendir ki, 
meslekten olmıyan gecekonducu müteahhitler 
- diğer müesseselerde olduğu gibi - Karayollıa-
rama da girmişlerdir. Bu hal, işin ehil kişilere, 
ihtisas sahibi kişilere, meslekten olmayanlara 
verlmeyişi Devlet hizmetlerini aksatmakta ve 
plân hedeflerine varılmakta zorluk çekilme|kte-
dir. Bunun üzerinde Güven Partisi olarak cid
diyetle durulmasını istemekteyiz. Elin ağzı 
çuval değildir büjkülmez, ama her ateş yanan 
yerde de duman çıktığı bir gerçektir, fetvasını 
veren tedbirin alınmasını grubolaraJk istemek
teyiz. 

Ayrıca teknik gücü, teknik personeli, maki-
na gücü ve parkı bakımından Karayolları son 
yıllarda bir kifayetsizlik içindedir. Teknik 
porsonele son yıllarda verdiği para kifayetsiz
dir. özel sektör ile mukayese edıilmiyecek ka
dar arada fark vardır. Bu farkın mıutlajka gi-
dorilmesi lâzımdır. Hele yeni çıkmakla olan 
Devlet Memurları Kanununda bu fark ciddiyet
le ele alınıp, farkı azaltıcı tedbirler alınmazsa, 
şimdiden Güven Partisi Grupu olarak ha^er 
\iereZiim- ki, en çok sıjkıntı, kıtlık, yokluk, buh
ran teknik elemanlar halamından Karayolları 
ve Bayındırlı Bakanlığında olacaktır. Tedbirin 
alınması yolunda biz grubolarak hatırlatma 
yapmaktayız. îyi görmekte, müspet görmek
teki seyrimiz bize ancak kıvanç verecektir. 

Makina gücü keza eskimiş lir. Yerlerine ye
nileri konamam&flrtadır. Çoğunun amortismanı 
dolmuştur. Yenilerinin süratle ikmalini iste
mekteyiz. Ayrıca son yıllarda sık sık duya-
geldiğimis toplu sözleşmelerin Karayollarına 
da musallat olduğu bir gerçektir. 

Toplu sözleşmeler Karayel arının hedefine 
varmasını engelMyen, bütçesini kifayetsiz kı
lan konulardan biridir. Şimdiden tedbirli ol
malarını da, Ikehanet olarak değil, haber ver
mek isteriz. Toplu sözleşmeler büyük boşluk-
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lar açabilir. Mevcut ödeneğin personel gider
lerine verilmesi hizmet hedeflerinde düşüklük 
meydana getirecektir. Bunun bugünden nazarı 
itibar© alınmasını grubolarak haber vermekte
yiz. 

Bu ödenek kifayetsizliği ayrıca mesai yap
maya da mâni olmakta, kar temizliği, sel, âfet 
gibi mevzularda parsoneli fazla çalıştırama-
mıak yüzünden âmme hizmetlerinin yapılmasın
da ve sosyal nizamdaki dert ve ıstırapların si
linmesinde bu ciddî müessesenin iş ve hizmet 
görmesine mâni olmaktadır. 

Karayollarını yalnız bütçıeden beslemekle bu 
dertlerin silinmesine imjkân yok. Batılı olmak 
lâfla olmaz. Sosyal devlet kuru lâfla yürü
mez. Hiç birimiz mâna ilminde, ilmî simyanın 
üstünde demiri altın yapacak, taşı toprağı para 
kılacak halde değiliz. Mevcut kaynakları işlet
meye mecburuz. Kim darılırsa, darılsın, kim 
küserse küssün, Karayolları için istikrazın öte
sinde Karayollarının Batıda olduğu gibi ana
yolları ücretli kılmaya, vergili kılmaya mecbu
ruz. Biz Batıdan çok mu zenginiz ki, parasız 
kılıyoruz? Bugün Karayolları Devletin bir kolu, 
Demiryolları öbür koludur. Demiryollarını mü
temadiyen çökerten, bütçelere mütemadiyen za
rarlar getiren sebep, Karayollarının başıboş, 
vergisiz oluşu hem Karayollarının iş ve hizmet
lerini ödenek bakımından kifayetsiz kılmakta, 
hem de Demiryollarını ve Hazineyi büyük borç
lara ve sıkıntılara sürüklemektedir. 

öyle ise Batının yaptığı gibi büyük şehirler 
arasındaki yeni kurulmuş veya kurulacak ana-
ekspres yollarını ücretli kılalım. Kimsenin gö
zünün yaşma bakmıyalıım ve bunlarda süratli 
davranalım. 

İL YAS KILIÇ (Samsun) — Sayın Kabada
yı, kanun teklifi yapın. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Sayın 
îlyas Kılıç, sizden akıl sormadım. 

Karayolları, hakikaten son yıllarda yeni Av
rupai ölçüde Devlet standartlarına göre güzer
gâhlar ve yollar açmaktadır. Kendilerini tebrik 
ederim. 

Fakat, tarlasını sürüyor, ekinini ekiyor, çe
tini kaldırmıyor. Misali tatbikattan veriyorum. 
Kula'ya indiğiniz andan itibaren İzmir'e kadar 
giden karayolları iftiharı muciptir. İzmir - An
kara arasını otobüsle (bir defasında 7 saatte, 
taksiyle beş satte gittiğim olmuştur. Takdir edi-
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yorum, bu hizmeti yaparken, vatandaş ve mil
lete büyük imkânlar sağlarken, bu masrafın ya-
pılışıyla imkâna kavuşan vatandaşlar var idi. 
Her nimet bir külfet mukabilidir. Salihli Ova
sından İzmir'e kadar kır, bayır ve tarlalar 500 
lira iken 5 hin lira olmuştur. Bağ 5 bin lira iken 
25 bin İira olmuştur. Salihli civarı Sarfa kadar 
10 bin liralık bağ 50 bin lira olmuştur. 

Niçin ve neden Karayolları imkânları götü
rürken, çevrede özel kişilere ait bu imkânları 
sağlarken vergi olarak tahakkuk ettirip almaz?. 
Biz Güven Partisi olarak alınmasını istiyoruz. 
Vatandaş gücenecekmiş, rey vermiyecekmiş, 
umurumuza değil. Biz Türkiye'nin yarınını, 
müspet anlayışla selâmetini düşünerek bunla
rın değerleüdirilme'sini istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, on dakikalık 
süre doldu, bağlayın, efendim. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bağlı
yorum, bitiriyorum, efendim. 

Bütçe eksiğinin bu imkânlarla sağlanmasını 
istiyoruz. 

Trafik mevzuu Türkiye için acı bir dert ol
muştur. Doğrudur, direkt Karayollarını ilgilen
dirmez. İki başlıdır. Trafik kontrolü, trafik po
lisine aittir. Ama bakımı, yapımı Karayollarına 
aidolduğuna göre, bunu iki başlı almaktan çı
karıcı, Türkiye'deki bu ölüm saçan, felâket sa
çan trafik dâvasını halledici yolla Karayolları
nın da ciddî tedbirler almasını beklemekteyiz. 

Konuşmalarımı bitiriyorum. Son olarak; 
Karayolları bu kadar müspet çalışan hayırlı bir 
müessese iken, ne oluyor bilmiyorum; seçim yıl
larında bu ciddî müessesede makinasiyle, doze-
riyle, damperiyle, greyderiyle bir hastalıktır, 
arazdır doğuyor. Genel müdürü ve personeli ile 
beraber delibaş gibi kendi hedefinden sapıyor, 
köy yollarına, kasaba yollarına sapıyor. Nedir 
bu? Eğer Karayollarının kendi hedefinin dışın
da iş güç yapma imkânı varsa - bir köy çocuğu 
olarak - daima köye bu hizmeti yapmasını Gü
ven Partisi olarak işitiyoruz. Yok, bu imkânı 
yok da kendi başını bağlama gücü anoak var
ken, niçin köy yollarının, kasaba yollarının ba
şını bağlamaya kalkar, hedefinden sapar? Se
çim senesinde Karayollarının anayolları çiçek 
bozuğu gibi, Hiroşima'ya atılmış atom bombası 
sahası gibi delik deşik olur. Konyalı olarak 
mustaribiz. Bunu hiç kimse inkâr edemez. Gü-
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nesi balçıkla sıvıyamazsınız. Kılıcı çuvala sığ
dıranınsınız. (A. P. sıralarından gülüşmeler) 

Karayollarının hizmetleri tekmil eşidi, seçim 
kefesinde bir rey vasıtası kılınmıştır. (A. P. sı
ralarından gürültüler) Bu bir gerçektir, 
gücenmeyin, gücenmiyelim, mazide de ol
muştur bu. Bildirimizden ibret alalım. 
(A. Pl sıralarından gülüşmeler) Sizi kız
dırmak için, filân yararlansın diye söy
lemiyorum. Benim de eksiğim hatam var. Yapıl
maması zımnında, tedbir zımnında söylüyorum. 
Bugün iktidar sizdedir, yaparsınız. Yarın bun
lar gelebilir, Allah büyüktür, biz de geliriz. 
Kendimizin de dert babası olmaması, bunların 
yapılması zımnında söylüyorum. (Gürültüler) 
Bunda darılacak, güoenecelk bir şey yok ki. İb
ret aflkılrm, yapmıyahm. İlgili bakan ve memur
lara d*> «ue olur, Allah rızası için kendi hedefi
ne sapsın, başka tarafa sapmasın» diye tedbir 
zımnında söylemek bizim borcumuz. Bunu söy
lüyoruz. Birine yaranalım, ötekinden kahrola-
lım uğrunda değiliz biz. Bir vazife anlayışı için
de grup adına vazifemi görüyorum. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — On da
kikanı doldu, Sayın Kabadayı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bitiri
yorum beyefendi. Başka türlü olsaydı, 10 daki
ka değil, 20 dakika da konuşurdum, beyefendi. 

Son olarak; İsparta'yı bu seçim vesilesiyle 
gezdim. İsparta'nın durumuyla iftihar ettim, 
bana kıvanç verdi.. Bir hakan kızı gibi süslen
miş, $ r sultan gelini gibi tezyin ve tefriş edil
miş. per istikamete giden kartal kanadı gibi 
yollar, sarkmış lâmbalar, birçok müesseseler, 
hele Karayolları köye kadar asfalt yollar yap
mış. Takdir ve tebrik ediyorum. Bal yiyen par
mağını yalar, iyi bir şey, bu. Fakat çevre vilâ
yetleri, Afyon, Konya ve Antalya'yı, İsparta'
nın çevresinde bulunan bu yerleri ıssız gibi, ye
tim gibi, öksüz gibi buldum. Ne olursunuz, bu
nun jrapılışıyla iftihar ederken, «komşun açken 
sen t^k uyuyamazsın» diyorum. Sayın Başbaka
nımızın komşusuyuz. Sayın Başbakanımız ken
di tokluğu ile uyumasın, bizim gibi garip vilâ
yetlere de bu farkları giderecek şekilde hizmet
leri getirmesini grup adına istirham ederiz. (A. 
P. sıralarından gürültüler, gülüşmeler) 

Gecenin bu saatinde renklendirelim dedik, 
kusuıja bakmayın. 

'Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi şahısları adına sözlere 
sıra geldi. 

Sayın Yusuf Ziya Yağcı, buyurun. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Muhte

rem Başkan, değerli milletvekilleri; 
Bayındırlık Bakanlığı, vatanımızın kurulu

şunda ve kalkınmasında altyapı tesislerini mey
dana getiren, bunun yanı sıra kamu sektöründe 
ve kamu sektöründen özel sektöre ayrılmak su
retiyle çalışan teknik elemanların yetiştirilme
sinde ve bu sahada öncülük eden geniş hizmet 
kaynaklarına sahip bir bakanlıktır. Demiryol-
larımızı, limanlarımızı, hava meydanlarımızı, 
büyük Devlet inşaatlarını ve su işlerinin de bir 
kısmının yapımını ve hizmete sokulmasını Ba
yındırlık Bakanlığı çalışmalarına borçluyuz. 

Bakanlığı bugünküne nazaran daha güçlü 
kılacak olan teşkilât kanununun biran evvel çı
karılması hakkında grup sözcülerinin temenni 
ve arzularına iştirak ettğimi arz etmek isterim. 
Ancak, Bayındırlık Bakanlığının bünyesinde 
ve hizmetlerinde önemli rol oynıyan teknik ele
man konusunda bir nebze durmak isterim. 

Asrımızın, teknolojik gelişme ve yarışma 
asrı olduğu malûmunuzdur. Milletlerin kalkın
masında ve millî savunma konularında tekno
lojik gelişmenin önemi artık herkesçe kabul 
edilen bir hakikat olmuştur. Bu gelişmeyi sağ-
lıyacak olan teknik personelin yetiştirilmesin
de gerekli şartların yerine getirilmesi kâfi 
değildir. Bunun yanı sıra yetişen ve yetiş
tirilen teknik personelin kamu sektöründe 
kendisinden istifade edilmesi için bakanlık 
bünyesinde tutulabilmesinin çareleri araştırıl
malıdır. Bugün halen tatbik edilmekte olan 
4004/10195 sayılı kararnameye göre çalıştık
ları sırada dahi çok dertleri ve imkânsızlık
ları bulunan teknik personelin, Bütçe Komis
yonunda halen müzakeresi yapılmakta bu
lunan Personel kanun tasarısı ile huzur içeri
sinde çalışmalarını temin edecek imkânların 
kendilerine bahşedileceğini ümideder, teknik 
personelin bu konuda gösterdiği tepkinin ve 
reaksiyonların da nazara alınacağı ümidini 
izhar etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Bayındırlık Ba
kanlığının mütaahhitlerle olan ilişkileri, ke
şif, proje ve ihale konularında görüşlerimi 
arz ederim. Bugün Türkiye'mizde muayyen 
çevrelerde değil, halk diline kadar düşmüş 
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bâzı dedikoduların ötesinde bizahi esprili ko
nuşmalara ve hikâyelere mevzu olan hususlar, 
bu bakanlık bünyesindeki hizmetlerde yer al
maktadır. 

Şöyle ki : Değerli arkadaşlarım, bugün bir
çok devlet inşaatları ve tesisleri, ya çürük ya
pılmakta veya projesine uygun yapıl
mamakta, gerekli malzemeler mütaahhit-
ler tarafından gereği kadar konulmamakta 
sarf edilmemekte, bir süre sonra mütaahhit işi 
yan bırakıp kaçmakta, yarı bırakılmış olan 
işin ikmali bir diğer mütaahhit vasıtasiyle1 

birinci mütaahhit adına yaptırılmakta ve fa
kat birinci mütaahlhitten hiçbir zaman aradaki 
farkın tahsili imkân dâhiline sokulamamaktadır, 
iBöylelikle, devlet hizmetlerinin ve yapı işleri
nin keşif bedellerinin çok üstünde devlete mal 
olduğu hakikati inkâr edilememektedir. 

Bundan başka, kati kabulü yapıldıktan 
sonra ve teslim alındıktan sonra bâzı tesis ve 
inşaatların 'kısa bir sıre sonra hiç te hizmete el
verişli olmadığı anlaşılmakta ve devlet kasa
sından yapılan sarfiyatla hizmete el
verişli hale getirilmek suretiyle fuzuli is
rafa, sarfiyata sebebiyet verilmektedir. Bu 
hallerin elbette ki sebepleri vardır. Bunun se
bepleri arasında, birinci ve ikinci keşiflerin ge
rekli ciddiyet gösterilerek yapılmamış olmasın
da bulmaktayız. Bundan /başka yapılmış olan 
keşiflerde büyük indirimlerle, hattâ son za
manda bir hadiseye muttali oldum, % 52 ye ka
dar bir indirimle iş alan bir mütaahhitin yapacağı 
işten ne derece hayır geleceğini bizim kadar hat
tâ bizden çok daha fazla bakanlık yetkilileri 
ve Sayın Bakan bilir. Bu tür işler yarım kal
makta veya mütaahhit eğer başarabilirse hileli 
yollara sapmakta ve (bunun sonucu olarak da 
devlet kasasından büyük zararlara sebebiyet 
verilmektedir. 

Burada bir noktaya işaret etmek isterim ar
kadaşlarım. Mütaahhitlerin hiç şüphesiz ki hep
si de hileli yollara başvuran veya kontrol mü
hendislerini atlatmaya çalışan ve netice olarak 
haksız menfaat temin etmeye çalışan kişiler de
ğildir. Bunlann içerisinde şartnamesine uygun 
iş yapmak istiyen ve yapan mütaahhitler de 
vardır. Ancak, bugünkü mevzuatlar içerisinde 
bu iki grup mütaahhitleri yekdiğerinden ayır
mak ve namuslu, haysiyetli, şartnamesine uy-
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gun, normal kârına kanaat eden mütaahhitleri 
himaye etmek mümkün değildir. Burada ba
kanlığın yapacağı bâzı işler vardır. Kendisine 
ihale edilmiş olan işi şartnamesine uygun ola
rak yapmıyan veya yaptığı işte hileli yollara 
başvuran, yanm bırakıp kaçan ve kendi hesa
bına ikinci bir mütaahhit tarafından iş yaptml-
ma mecburiyetinde kalan mütaahıhitlere yeterlik 
belgelerinin verilmemesi ve yeterlik belgeleri
nin mütaahhitlere veya mütaahhit firmalara 
verilirken titizlikle incelemeler yapılması, on
dan sonra verilmesi iktiza eder kanısındayız. 

Bunun dışında bir noktaya da işaret etmek 
isterim arkadaşlar : Bugün mütaahhitler tara
fından yapılan inşaatlarda ve tesislerde kont
rol mühendisi, mütaahhit münasebetlerinin, 
bugünkü düzeninden çıkarılması, kademeli bir 
kontrol düzeninin kurulması elzemdir, zaruri
dir. Bununla, hiçbir zaman kontrol mühendis
lerinin topyekûn görevlerini yerine getirmedik
leri iddiasını ileri sürmüyorum. Ancak, bir in
şaatın, bir işin, bir tek mühendis tarafından 
kontrolü çoğu kez birçok noksanlıkların göz
den kaçmasına ve dolayısiyle çürük işlerin, şart
namesine uygun olarak yapılmamış işlerin dev
let tarafından muvakkat veya kati kabullerinin 
intacına sebebolmaktadır. Yapılan devlet in-
şaatlannın iyi etüt edilerek ve geleceğin ihti
yaçları da düşünülerek yapılmasında tasar
ruf bakımından büyük faydalar olduğu ka
naatindeyim. Bakanlık yaptırdığı büyük işle
rin projelerini de çoğu kez yabancı firmalara 
yaptırmakta ve böylece döviz kaybına sebebol
maktadır. Kanaatimce, etüt safhasından son 
safhasına kadar devlet inşaatları ve bayındır
lık hizmetlerinin tamamen devletçe yapılması 
çok faydalı olacaktır. Bakanlık bünyesinde, 
gerekli teknik elemanlar mevcuttur. Bundan 
başka inşaatlann esas unsuru olan çimento ve 
demir, devlet fabrikaları tarafından üretilmek
tedir. Teknik elemanlar yeterli derecede bulun
duğuna göre elemanlar yeterli derecede bu
lunduğuna göre etüt ve projelerin özel firma
lara özellikle yabancı firmalara yaptınlmak su
retiyle, memleketin kalkınmasında çok kıymeti 
(bulunan, büyük önemi bulunan dövizin yaban
cı devletlere kaçınlmasındaki sebebi anlamak 
mümkün değildir. Belki bugünkü mevzuatın, 
bütün işlerin devlet tarafından yapılmasına im-
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kân vermediği ileri sürülebilir. Fakat, Hükü
metin fon sahada getireceği değişiklik teklifleri
nin Yüce Meclis tarafından tereddütsüzce kabul 
edileceğinden emin bulunmaktayım. 

Burada, bir anımdan bahsetmek isterim ar
kadaşlar. Devlet sektöründe başarılı bir hiz
met vermekte iken, yapılan haksız ve yersiz bir 
tâyin sebebiyle görevinden ayrılan ve serbest 
çalışmayı tercih eden bir mühendise, devlet in
şaatlarından iki büyük inşaat ihale ediliyor. 
Şartnameye göre devir ve çimento bakanlık ta
rafından mütaalhhite verilecektir. Fakat, tes-
bit edilen tarihte mütaalhhite gerekli demir ve 
çimento verilemiyor. Bunun üzerine mütaahhit 
bakanlığa ihtarname gönderiyor. Gecikmeden 
hiıçjbir suretle mesuliyet kabul etmiyeceğini ve 
bu gecikme sefbebiyle mahrum kaldığı kârı ba
kanlıktan talebedeceğini bildiriyor. Bakanlığın 
kendisine verdiği cevap; çimentoyu ve demiri 
dış piyasadan temin edebilirsin, aradaki fark 
devlet tarafından, bakanlık tarafından ödene
cek» tarzındadır. Mütaahhit gidiyor, 7,5 liraya 
özel bir şahsa devlet fabrikasının ürettiği ve 
verdiği çimentoyu torbası 13,5 liradan geri alı
yor. Şimdi, demirde de durum bu. 

Dikkat edelim arkadaşlar, dikkat edilecek 
bir nokta var kanaatimce burada. Demiri, çi
mentoyu üreten devlet sermayesi ile kurulmuş 
olan devlet fabrikalarıdır ve bu üretilen mamul 
maddeyi satınalan kişiler, daha üretim safha
sında iken sermayeleriyle, çoğu kez bankaların 
kendilerine açtığı kredi ile kapatan kişiler, adı
na özel teşelbbüs dediğimiz ve memleketin kal
kınmasını hamiyetlerine ve çabalarına bıraktı
ğımız, özel teşebbüs dediğimiz kişiler. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Yağcı, 10 dakika
nız doldu efendim. 

YÛSUF ZİYA YAĞCI (Devamla) — Bit
mek üzere efendim. 

Bu şahıslar, çoğu kez fabrikadan dahi çimen-
toyıı kaldırmamaktadır arkadaşlar. 7,5 liraya 
kapat Sağı çimentoyu yine Devletin fabrikasından 
daha henüz kaldırmadan Devlete 13,5 liradan 
satmaktadır. 3u hismet ve bu yoklan kalkın
ma zihniyetini anlamak ve bunun kabul etmek 
kanaatimce mümkün değildir. 

Sözlerimin sonunda bir hususa daha işaret 
etmeden geçemiyeeeğim. Bayındırlık hizmetleri

nin oy alabilmek için partizan maksatlara âleı 
edilmesinden vaz geçilmesini bugünkü bakandan 
bilhassa rica etmekteyim. 

Arkadaşlarım, bir iktidar partisinin teşkilâ
tının ve mensubu olan kişilerin elbette ki oy 
alabilmek için bir kısım vaitlerde bulunması 
mantikî ve hoş görülebilir. Buna bir diyeceği
miz yok. Vait de edebilir teşkilât. Yapılmıya-
bilii', vait yerine gelmiyebilir. Ama, bir bakan, 
bir işi vaidetti mi, Hükümetin icra organının 
mesul şahsı olması bakımından yerine getirmesi 
şartUr, zaruridir. Vatandaşın Hükümetine iti
madı. ancak böylece teessüs eder. 

Çok küçük bir örnek olmakla beraber, bir 
örnek vereceğim ve Sayın Bakandan bu köprü
nün ne zaman yapılacağını, projesinin hazır 
olup olmadığını ve bu sene içerisinde ihalesinin 
yapılıp yapılamıyacağını, bu işe başlayıp başla-
namıyacağmı sormak isterim. 

Beypazarı ile Kızılcahamam'ı İstanbul cad
desine bağlıyan bir il yolu var, ihmal edilmiş 
bir il yolu. Güdül üzerindon geçer benim de ka-
zamdiî.', memleketimdir - Çiğmir çayı üzerinde 
bir Yeşilöz köprüsü var. Sel sonucunda bu köp
rü yıkıldı, 1068 mahallî seçimlerinde zamanın 
Bayındırlık Bakanı partisine teveccüh gösteril
diği takdirde bu köprüyü 1969 yazı içerisinde 
d rhal ihale edip yaptıracağını köylülere bizzat 
söylemek suretiyle söz verdi. Reyi aldı, güzel. 
1989 da bu köprü yapılmadı. Geldi 1069 senesi
nin. renel seçimleri. Genel secim arifesinde arka
daşlar, projesinin hazır olduğu ve derhal başla
nacağı, bu köprüden istifade edecek olan köylü
lere Bakan tarafından taahhüt edildi. Bu da 
güzel. Zararı yok, reyini de alsın, taahhütte 
etsin; fakat yapılsın arkadaşlar. Küçük bir hiz
met de yapılsın. 

Netice itibariyle bu köprü halen ya
pılmamış durumdadır, öğrendiğime şröre etüt 
safhasındadır. Bugünkü bakandan bilhassa is
tirham ediyorum, bu köprülerin yapılmasına 
önemle eğilsinler. 

Hizmetlerinde başarılar dilerim. Bayındır
lık Bakanlığında çalışan bütün personele, tek
tik personele başarılar diler, saygılar suna
nın. Bütçenin de Bakanlık camiasına ve Türk 
Milletine hayırlı olmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Saym Kenan Mümtaz Ak-

ışık... Yok 
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Sayın Cevat Sayın, buyurun. 
CEVAT SAYIN (Edirne) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 
Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Ge

nel Müdürlüğünün 1970 malî yılı Bütçesi üze
rinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum, 

Bayındırlık Bakanlığı Türkiye'nin hor ya
rinde bütün gücü ile görevini yerine getirmeye 
gayret etmekte, fakat Bakanlık Teşkilât Ka
nununun eski olması hasebiyle istenildiği ka
dar verimli şekilde çalışamamaktadır. Bilhas
sa Yapı ve İmar İşleri Reisliğinin yüklenmiş 
olduğu ağır görevin ifası sırasında, iç
ice girmiş teşkilâtları ikna edinceye ka
dar hayli zaman kaybetmesi yatırımla
rın aksamasını sebebolmaktadır. 

Halihazırdaki duruma göre, teşkilat, 
diğer kamu teşekküllerinin binalarımın 
hangilerini yapacağını zamanında bile
memekte, proje hazırlamakta geç kalmakta, ya
tırımların tahakkuku gecikmektedir. Bâ
zı mütaahhitleree yapılan inşaatların sü
rüncemede kalması. Yapı ve İmar İşle
ri Reisliğinde yapılan ihalelerde yetki 
hakkının kullanılmasını zaruri hale ge
tirmektedir. 

2190 sayılı Kanuna j^öre yapılan 
ihalelerde, ihaleye giriş belgesi verilir
ken, dikkatli davranılırsa, inşaatların eîıii 
ellere verilmesi mümkün olabilir. 

Değinmek istediğim bir konu da, Bakanlığm 
çıkarmış olduğu yarışmalar hakkındadır. Gü
zel sanatları teşvik için ihtiyaçlara,' günümü
zün mimarlık anlayışına, Türkiye'nin ekonomik 
şartlarıma <en uygun projeyi seçmek amaç ol
malıdır. Bütün plânlama (kurarları ve yapı fa
aliyetlerinin kamuya dönük olarak, dengeli ve 
âdil bir kalkınmayı gerçekleştirmesi ve ya
rışmaların da bu yolda amaca ulaşması lâzım-
gelirken, ekonomifk çözüm yerine, değerlendiri
len projelerle pahalı yapılar elde edilmektedir. 
Gereksiz şekilde küçük projelerde bol bol yarış-
maalr açılmaktadır. Jüri üyeleri ve danışman
ların seçlnıinile msvjkilere itibar olunmaktadır. 
Bakanlığın çıkarmış olduğu 40 dan fazla yarış
madaki jüri üyeliği yapanların çoğunluğunun, 
Bakanlığın muayen mensupları oluşunu değer

lendirmek lâzımdır. Böyle bir düzen içinde 
yarışmaların amaca uılaşamıyacaği ıaçıkt:r. 

Demiryollarına gelince: Halen devam eden 
ve Beş Yıllık Programla göre 1970 yılında bit
mesi lâzımgelen Edirne - Pehlivanköy demir
yolu hattının inşıaıatındaki geei|kme sebepleri
nin açıklanmasını bekliyorum. Bu yolun ünşaa-
tındaki gecikme, memleketimizin döviz kay
betmesinle sebebolmaktadır. Bu hattın işlet
meye açılması ile Edirne - Pityon - Uzunköprü 
hattındajki geçiş için Yunanistan'a döviz öde
mekten kurtulmuş olacağız. 

Bayındırlık Bakanlığı Teşkilâtında Karayol
ları Genel Müdürlüğünün vazifesi çok ağırdır. 
Yeteri kadar ödenek verilmemesi sebebiyle yol
ların bakımı, onarımı ve yapımı alksıamalrtadır. 
Örneğin, 1963 yılında C. H. P. Koalisyon hü
kümetleri zamanında programa alınıan ve yapı
mına başlanan Edirnekapı - Yassıvinan - Sa
ray - Vize - Kırklareli - Edirne karayolu hattı
nın durumu yürekler acısıdır. Aks kırmadan. 
yolun sonuna varmak şans oimajktadır. 20 yıl
dan beri bu yolda hizmet yapılmamıştır. 

Yine aynı surette 1964 yılında programa alı
nan ve yapımına başlatılan Uzunköprü - Pehli
vanköy - Babaeski yolunun işletmeye açılama
ması gerçekten üzüntü vericidir. Bu kadar 
•kısa bir yolun yapımının ödenek ve ekipman
ları temin edilerek gerçeldeftirilmesini temenni 
ediyorum. 

Karayollarının 1966 yılı programına alıp 
başlattığı Havsa - Uzunköprü - Keşan yolunun 
ilk başlaması hızlı olmasına rağmen, sonradan 
duraklamış bulunmaktadır. Bu yol, memleke
timize Edirne'den giren turistlerin Efes'e ra
hatlıkla gidecekleri güzergâh olup, çok önem
lidir. Turistlerin ilk alacakları intihadır. 
Süratle ikmal edilmelidir. 

Son olarak, Edirne huduıfeları içindeki di yol
larına da temas etmek istiyorum. İl yolların
dan Edirne - Lalapaşa, Uzunköprü - Meriç, Ke
şan - Enez yollarına gerekli önemin verilme
diği görülmektedir. Bu yollar çok bozujktur. 
Kışın zor geçit vermektedir. Oralardaki vatan
daşlarımız büyük sıkıntılara katlanmaktadır. 
Bu yol'iarın da süratle ikmaM ve onarımı şart
tır. 
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Sökerimi bitir ir iken, Bayındırlık Bakanlığı 
ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 malî büt
çesinin memleketimize ve bütün Bakanlık cami
asına hayırlı olmasını temenni eder, Yüksek He
yetinizi saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi ve-
rilmıişUr. 6 arkadaş da görüşmüş bulunuyor. 

ÎLYA3 KILIÇ (Samsun) — Yeterlik öner
gesi 'aleyhinde söz üşüyorum. i 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde da
hi önce hanımefendi önergeyle söz istedi efen
dim. 

Sayın Balkan görüşecek misiniz efendim?.. 
Buyurun. 

Efendim devam eden açık oylamada oylarını 
kullanmıyan arkadaşlarımız varsa lütfen oyla
rını kullansınlar. 

BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT GÜLEZ 
(Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 

Sözlerime başlarken, şahsım ve Bakanlığım 
adın?, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Yüksek Heyetinize sunulan Bayındırlık 
Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 
1970 malî yılı Bütçe tasarısı ile bu bütçenin 
niteliği hakkında bilgi sunmak üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. Bu açıklamalarım, 
bütçe tasarım iz hakkında kıymetli görüşleri
ni esirgemiyen sayın milletvekillerinin ileri sür
dükleri bir çok hususlarda, Bakanlığımın gö
rüşünü de yansıtacaktır. 

Yüksek Malûmları, olduğu, üzere, bayındır
lık hizmetleri ekonomik ve sosyal gelişmemi
zin dayanağını teşkil eder. Bu hizmetler iki 
grupta mütalâa edilebilir. Birincisi, her sek
tördeki binaları kapsıyan devlet ve kamu hiz
met yapıları, ikincisi de, ulaştırma sektörü alt
yapıları; yani karayolu, demiryolu, liman, barı
nak, hava meydanı, akaryakıt tesisleridir. 

Yüz küsur seneden beri yurduumuzun ima
rı konusunda her türlü hizmetleri yapan ve 
bugün yine kamu sektörü yatırım hacminin 
büyük kısmını hizmet haline getiren Bakan
lığım, görevine azim ve muvaffakiyetle devam 
etmektedir. Senede milyarları aşan yatırım
larla yürütülen bu hizmetlerden ulaştırma sek
törünün bir özelliği vardır. Ulaştırma altyapı 
yatomları doğrudan doğruya Bayındırlık 
Bakanlığınca yapılan yatırımlardır. 

Bu itibarla ulaştırma altyapısı politikasının 
ne şekilde yürütüldüğü ve yürütülmesi gerek
tiği hakkında Yüksek Heyetinize kısaca bilgi 
vermek isterim. 

Bakanlığımca ulaştırma altyapı .politikası; 
memleket şartlarına, kalkınma plânı hedefle
rine ve gerçekçi bir ekonomi anlayışına uy
gun olarak düzenlenmektedir. Bunun için; çe
şitli ulaşım tesislerinin birbiriyle ahenkli ola
rak planlanması, alternatiflerinin ekonomik mu
kayesesi lâzımdır. Bu da karayollarnıda, demir
yollarında, denizyollarında ve havada geniş bir 
mal ve yolcu akımı etüdüne ve inşaatta büyük 
bir ihtisas ve tecrübeye dayanır. 

Bakanlıkta kurulmuş olan Fizibilite Koor
dinasyon Grupu tarafından yapılmakta olan 
envanter değerlendirme çalışmaları bugün en 
yüksek sevieysindedir. Yurt çapında ulaştırma 
talepleri, bu çalışmalarla tesbit olunur. Kara
yolu, demiryolu, denizyolu, hava nakliyatı hiz
metlerinde yapılacak yatırımların rasyonel bir 
dağılımı bu tesbitlere dayanır. Bu itibarla, ulaş
tırma altyapı politikasının Türkiye'de ayrıca 
başka bir kuruluş tarafından yürütülmesi ba
his konusu olmamak gerekir. Bunun dışında 
ekonomik olarak işletileceği kabul edilerek 
tesis edilen ulaşım yapılarının iyi bir halde 
muhafaza ve işletilmesi, bakım ve işletmede, 
yenilikler yaparak bunların daha ucuza mal 
edilmesi, yani, işletme ekonomisi üzerinde ya
pılacak çalışmalar vardır. 

Eskiden bu çalışmalar da Bakanlığımca ya
pılmakta iken süratle ihtısaslaşan medeni dün
yaya uyarak bu işler o zaman kurulan Ulaş
tırma Bakanlığımıza devredilmiştir. Netice 
olarak arz etmek istediğim şudur ki; ulaştır
ma altyapı sistemlerinin plânlaması ile işletme
de yapılacak plânlamalar ayrı ayrı şeylerdir. 
Bakanlığımızca yapılan ve yapılacak olan, il
gili kuruluşlarla gerekli temaslar yaparak alt
yapı. politikasının yürütülmesidir. 

Sayın milletvekilleri; 

Toplamı 4 milyar lirayı bulan Bakanlığım 
ve Karayolları 1970 malî yılı Bütçesiyle ele alı
nacak işler ve bu işlerin yerine getirilmesinde 
esas tutulan ilkeler hakkında, kıymetli vakit
lerinizi israf etmemeye çalışarak kısaca bilgi 
arınacağım. 
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Daha evvel bu bütçenin iki özelliğinden bah
setmek istorim. 

Yüksek Heyetinize sunulan bütçemizin bi
rinci özelliği, evvelki yıllarda başlanmış iş
lerimizin toparlanması ve biran evvel halk hiz
metine verilmesi amacının, esas alınmasıdır. 
Kalkınma Plânı, 1970 programı ve bütçe imkân
ları dolayısiyle bu yıl Bakanlıkça yeniden bü
yük vatunmlara girişilmektedir. 

Bütçemizin ikinci bir özelliği de, har za
man okluğu gibi cari harcamalarımızın yine 
haddi asgaride tutulmasıdır. 

Bakanlığımın Karayolları hariç 1 500 000 000 
lirayı aşan bütçesinde sadece 22 500 000 liranın 
cari harcamalar olduğunu huzurunuzda ifti
harla belirtmek isterim. Karayollarında durum 
buna yakındır. Ancak, bütçe tekniği bakımın
dan bakım ve kış mücadelesi masraflarının ca
ri harcamalarda mütalâa edilmesi (ki bu mas
rafın ayrı bir bölümde görülmesi daha ııy^ım 
olur) dolayısiyle rakam yüksek görülmek be
dir. 

Bakanlığım çalışmalarında esas amaç; Ba
yındırlık hizmetlerini daha tesirli ve daha eko
nomik şekilde yerine getirmektir. Bu no ak
salla organizasyon ve metot müşavirliğimteoo 
girişilen reorganizasyon çalışmaları, i1'eri Lir 
safhaya gelmiş ve ürünlerini vermiş ve ver
mektedir. Yatırım projelerinin önceden hazır
lanması, bunların en ekonomik şekild-s ve za
manında gerçekleşmesine ait iyi. bir plânla
ma ve kontrol, bunun için kuvvetli bir teknik 
potansiyel yaratılması, metot olarak benim-
senmiştir. Bunun yanında uygulamalı araştır
ma çalışmalarımız zikre değer bir nitelik ta
şımaktadır. 

Sayın milletvekilleri 

Bütün dünyada yapılan yatırımların büyük 
kısmını yapı teşkil etmektedir. Bugün baraj
lar, yollar, limanlar, fabrikalar ve sair inşaat
taki gelişmeler akla durgunluk verecek bir 
seviyeye gelmiştir. Yapı alanında her gün ye
ni usuller bulunmakta, yapı makinaları icadc-
dilmekte, yeni yeni yüzlerce yapı malzemesi 
ortaya çıkmaktadır. Bu büyük endüstri, her 
sahada yapılan geniş araştırma çalışmalarına 
dayanmaktadır. 

Bakanlığımda; Karayollarında, Hava mey
danları, yapı işlerinde araştırma üniteleri var
dır. Hepsi kendj sahasında gerekli araştırmalar 
üzerinde, çalışmaktadırlar. Ayrıca maJkina ve 
insan gücünün en iyi şekilde kullanılması ve 
â^ami randıman alınması araştırmaları (opera-
tion researöh) veyahut harekât araştırması üze
rinde de Bakanlıkça yeni çalışmalara girilmek
tedir. 

Yurdumuzda son senelerde büyük bir ge
lişme kaydeden yapı malzemesi endüstrisi dik
katle takibedilmekte ve imkân nisbetinde teş
vik olunmaktadır. 

Sayın Milletvekilleri; 
Son zamanlarda memleketimizde de müsait 

şartlarda uygulama yerj bulan, prefabrike in
şaat hakkında da sizlere kısaca bilgi sunmak 
isterim. 

inşaatta sürat ve kaliteyi sağlıyam ve işçinin 
her mevsimde sıhihi şartlar altında çalışmasına 
imkân veren pref albrikasyon, iktisaden gelişmiş 
ülkelerde büyük bir uygulama yeri bulmuştur. 
Curalarda, bugün büyük köprüler, kıyı tesis
leri, 20 katlı büyük binalar, fabrikalar, önce
den hazırlanmış elemanlarla yapılmaktadır. 
Hafif, orta, ağır olmak üzere üç kısımda müta
lâa edilebilen prefabrikasyon ilk yatıranı büyük 
bir jnşaat sistemidir. Bu sistemin rantaJbl olma
sı için bir mahalde loırulacak fabrikayı doyu
racak hacımda inşaat yapılması ve imal oluna
cak parçaların naklinin ucuz (iyi yol ve kısa 
mesafe) olması lâzımdır. Hafif prefabrikasyon 
denilen kapı, pencere, döşeme, merdiven gibi» 
yapı elemanlarının standart olarak imal edil
mesi suretiyle uygulanan sistem, şimdiki halde 
Bakanlığımız tatbikatında bilhassa ilkokul in
şaatında uygulama yeri bulabilmektedir. 

Şartlar müsait olduğu oranda orta ve ağır 
prefabrike inşaata yer verilmesi, Bakanlığımız
ca üzerinde önemle durulan bir konudur. 

Sayın Milletvekilleri, 

Bakanlığım Teşkilât ve vazifeleri hakkın
daki 3611 sayılı Kanun 30 yaşını ikmal etmi'ş-
tir. Bu zaman içinde yurdumuzda büyük geliş
meler olmuş ve bâzı görevlerimiz yeni teşkil 
edilen Bakanlıklara devredilmiş, buna karşılık 
bizi görevler de Bakanlığıma verilmiştir. Gerek 
bu düet ve gerekse iş hacminin büyük oranda 
artması dolayısiyle Bakanlığın Grörev ve Örgüt 
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Kanununun icrası ünitelerimizi özel bütçeli ge
nel müdürlük olarak ömg*ören bir tasarısı ha
zırlanmıştır. Katma Bütçeli Karayolları Genel 
Müdürlüğüm'üzün Kanunu da bugün için ye
terli bulunmamaktadır. Hazırlanmakta olan 
yeni tasarı Bakanlığım görev ve örgüt tasarısı 
ile birlikte Büyük Meclise pek yakında sunu
lacaktır. 

Yüce Heyetinizce üzerinde hassasiyetle du
rulan ve ülkemizde çok önemli bir problem ola
rak ortaya çıkan trafik kazalarının normal 
oranlara indirilmesi içl'n Bakanlığımda devamlı 
çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu meyanda mevcut trafik tüzüğü yeniden 
hazırlanmakta ve ayrıca erişim kontrollü yol
lar kanun tasarısı hazırlanmış bulunmaktadır. 
Karayolunu yapan, trafik işaretlerini koyan, 
muhafaza eden ve yolun jeometrik ve fizikî 
şartlarını en jyi bilen bir Bakanlık olarak, tra-
fikdeki kazaların önlenmesine müessir bütün 
tedbirlerin en loşa zamanda alınması hususun
da her türlü idari ve hukukî yetkilerin, Bakan
lığımda toplanmasında büyük fayda gördüğü
müzü belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, 
Şlsfldi, Bakanlığımın muhtelif hizmet kolla

rındaki 1969 faaliyetlerini ve 1970 bütçesiyle 
ele alacağımız işleri çok kısa olarak arz edece
ğim : 

Demiryolları inşaatı : 

1969 yılında demiryollarımızda yürütülme
sine dfvam olunan büyük projelerde programın 
gerektirdiği uygulama tam olarak tatbik olun
muş, tarihte ilk defa Van istasyonuna iş katarı 
olarak tren ulaşmıştır. Ray döşeme işine baş-
lanmış^ Tatvan'da inşa edilmiş olan kuru ha
vuzda ikmal edilen tren ferisi yüzdürülmıüştür. 

1970 yılında, Gebze - Arifiye hattı, Tatvan -
Van - İran hudut hattı, Cebeci - Kayaş çift hat
tı, Pehlivanköy - Edirne - Bulgar hududu hattı, 
Keban demiryolu varyantı, Tahtaköprü demir
yolu varyantı, iskenderun Üçüncü Demir Çelik 
tesisleri için Yakacık - Sarıseki hattı ile bu yıl 
yeni iş olarak ele alacağımız Samsun - Gelemen 
arası iltisak hattı yatırımları için 1970 malî yılı 
'bütçemizde 133 ımflyon 500 bin lira tahsisat kon
muştur. 

Bunlardan Gebze - Arifiye hattı hariç diğer
leri bu sene ve gelecek sene tamamlanarak hiz

mete açılacaktır. Gebze - Arifiye çift hattı ile 
bu sene yeni başlanacak olan Samsun - Gele
men iltisak hattı 1972 senesinde bitirilebilecek
tir. Ayrıca etüt proje çalışmaları devam etmek
te olan İstanbul - Ankara çift hat demiryolu
nun fizibilite etüdüne geçilecek ve finansman 
kaynakları aranması üzerinde çalışmalara de
vam edilecektir. 

Limanlar, barınaklar ve iskeleler inşaatı : 
Liman, barınak ve iskeleler inşaatı 1969 yılı 

programı tahakkuk ettirilmiş ve böylece Fatsa, 
Marmara adası balıkçı limanları ikmal edilmiş, 
diğerleri son safhasına getirilmiş ve bu suret
le 1 500 metre yanaşma yeri, 1 150 dönüm ka
dar genişlikte mahfuz su sahası 22 000 M2 ka
palı. ambar sahası hizmete girmiştir. 

1970 yılında İskenderun liman tevsii, Hopa, 
Bandırma, Antalya limanları inşaatı, Sirkeci 
Sarayburnu rıhtım tevsii, Akçaabat iskelesi, Sa-
manlıdere mendirek ve rıhtım inşaatı, Gemlik ve 
Erdsk barınakları inşaatları ile muhtelif uman, 
rıhtım ve iskele tevsii ve inşaasınm projeleri 
için 1970 yılı Bütçesinde 109 milyon lira ayrıl
mıştır. 

Büyük projelerde Hopa Limanı 1971. Ban
dırma Limanı 1972 ve Antalya ve Rize limanla
rı 1973 te ikmal edilecektir. 

İnşaatına devam edilmekte olan balıkçı li
manları için bu yıl bütçeye 40 milyon 400 bin 
lira ödenek konmuştur. Bu para ile halen ta
mamlanmış olan Fatsa, Marmara balıkçı li
manlarıma ilâveten; Şile, Kumpakı, İğno Ada, 
Ereğli (Bozhane) ve Finike balıkçı limanları 
1970 yılında ikmal edilecektir. îmroz, 
Bıımeli Feneri, balıkçı limanı 1971 Ka
raburun balıklı İdmanı 1972 de hizme
te girecektir, iskefiye (Trabzon), Kıglaönü 
(Ordu), Tekkeönü (Zonguldak) barınma yerle
ri inşaatı projeleri tamamlanarak ihale edil
miştir. 

Turhtıik limanlar için ayrılan 17 milyon 
500 bin lira ile Kuşadası Anayat Limanı, Bod
rum va Marmara Adası yat yanaşma yerleri 
inşaatlarına devam edilecek ve Kuşadası 1971 
diğer ikisi de 1970 senesinde ikmal olunacak
tır. 

Havaalanlau : 
3969 yılında bu sahadaki çalışmalarımız bil

hassa Yeşilköy Hava Limanı ve Gaziantep mey-
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dam inşaatında teksif edilmiştir. Ayrıca Çığlı, 
Trabzon, Sivas, Antalya, Adana, Erzurum, Te
kirdağ, imroz havaalanlarında muhtelif tevsi-
ler ve cihazlandırma işleri ikmal edilmiştir. 

1970 yılı Bütçemizde inşaatları devam eden 
sivil havaalanları ve tesisleri için 66 milyon 
200 bin lira ödendi mevcuttur. Bu paranın 51 
milyon lira gibi mühim bir kısmı biran evvel 
tamamlanması hayati bir önem taşıyan Yeşil
köy Hava Limanına sarf edilecektir. Gaziantep 
Havaalanına bu yıl 6 milyon lira ödenek veril
miştir, Bunlar haricinde mevcut havaalanlarına 
teçhizat ve tesis ilâvesi hizmetleri için de 6 
milyon 750 bin lira ödenek ayrılmıştır. "îuğ-
la havaalanı etütleri devam etmektedir. 

Gene bu meyanda şunu belirtmek isterim 
ki, bu sene Temmuz ayında 359 . kigi tabyan 
Juımfbo jetler Yeşilköy Havaalanına inecektir. 

Devlet ve kamu hizmetlerine ait binaların 
yapılması : 

Bakanlığımız Yapı ve İmar işleri Reisliğin-
ce yürütülen bu inşaatlarda : 

1969 yılında : 
4 yatılı bölge ortaokulu, 37 aded 1 131 ders

lik ortaokul, 13 aded 2 600 kişilik pansiyon 
binası, 16 öğretmen okulunun tevsii ve yeni 
ünite ilâvesi, 5 sağlık koleji ve köy obn okulu,. 
8 tarım okulu, 36 erkek sanat enstitüsü. 4 kız 
sanat enstitüsü, 7 aded 1 350 yataklı hastane, 
45 sağlık ocağı, 60 ilçe Hükümet konağı yapıl
ması ele alınmıştır. 

Bu işlerde önemle üzerinde durulan husus
lar, Devlet yapılarının; lüks ve israfa kaçma
dan mahallî şartlara uygun, sağlam ve Devle
tin itibarını koruyacak nitelikte olmasıdır. Uy
gar ülkelerde erişilmiş standartlardan düşük 
standartta yapılacak binaları, buralarda çalı
şan görevlilere ve binaların hakiki sahibi va
tandaşlara hiçbir zaman lâyık görmemekte
yiz. 

Sayın Milletvekilleri, 
1970 yılında ele alacağımız 1 milyar 40 mil

yon 796 bin liralık Devlet ve kamuya ait ya
pılar hakkında izahatıma göçmeden evvel ilk
okul inşaatları konusunda önemli bir noktaya 
temas edeceğim. 

Yüz küsur seneden beri Devlet ve kamuya 
ait her türlü binalar, bu meyanda eski deyimle 
mektepler de Bakanlığımca yapılagelmektcdir. 

19G3 yılında ilkokulların inşaat hicrinin yü
rütülmesine 222 sayılı Kanundaki sarahate rağ
men yapılan bir protokolle, Millî Eğitim mü
dürleri de iştirak ettirilmiştir. İlkokullara her 
se.no ayrılan tahsisatın, millî eğitim müdürleri 
eliyle sarf edilmesini öngören bu protokol, muh
telif vilâyetlerde muhtelif şekilde uygulanmış 
ve millî eğitim dâvamı gilvi büyük bir hayati 
bir görevin yükü altmda bulunan millî eğitim 
müdürleri ana görevlerinin yanında, tamamen 
ihtisasları dışında bulunan inşaat işleri ile meş
gul olmaya başlamışlardır. 

Birçok illerde millî eğitim müdürleri emrin
de inşaat kontrol büroları kurulması yoluna gi
dilmiştir. Teknik gücün birleştirilmesi prensi
bine aykırı olarak kurulan bu bürolara yüksek 
mühendis, mühendis, yüksük mimar, mimar bu
lunamamış, yapı usta okulu mezunu, tekniker, 
teknik öğretmen, sanat enstitüsü mezunu, ilk 
ve orta mektep mezunları ile bu islerin yürütül
mesine girişilmiştir. 

inşaatların bu şekilde meslek dışı bir müda
hale ve yetersiz bir kontrol altmda yürüîülmesi 
neticesinde, birçok aksaklıklar görülmeye baş
lamış ve neticede, bu tutumun hatalı olduğu 
anlaşılarak 1989 dan itibaren bu tatbikattan 
vazgeçilmiş, ilkokul inşaatları tekrar Bayındır
lık müdürlüklerince tam yaöki ila yürütülmeye 
başlanmıştır. 

Şimdi iddia şudur : 

«1C09 senesinde ilkokullar pahalıya mal ol
muş, sık sık projeler değişmiş, ifşaatlar ge
cikmiştir.» 

Sayın milletvekilleri, 

Peza çağında, bir inşaatın mühendis ve mi-
marlarca değil eğitim ve öğretimle meşgul 

j olanlarca daha iyi yapıldığı idida edilirse, bu-
I nu ciddiye almak pek mümkün değildir. Ayrı

ca bu konuda ileri sürülen rakamlar da hata
lıdır. Hesapları arz ediyorum : 

i Beher derslik, genel bütçeye; 1966 da 56 
bin 376, 1967 de 53 bin 137, 1968 de (senesi 
içinde öderimiyerek 1969 yılma intikal ettiri
len ve Bakanlığımız bütçesinden gönderilen öde
neklerle karşılanan borçların hesaba katılma
ması ile) 58 bin liraya mal olmuştur. 

Özel idarelerce sağlanan imkânlar ve mahal
lî halfan yardımı bu rakamlara dâhil değildir. 
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1969 maliyeti ise yaklaşık olarak 50 bin lira
dır. İlkokullar öteden beri ve halen, vihr.yet-
lerce; ihale, taşaronlu emanet ve emanet usul
leri ile sapılmaktadır. Tip projeleri Millî Eği
tim Bakanlığının verdiği programlara göre mü
tehassısı mimarlar tarafından Bakanlığımda ha
zırlanmakta ve nihai sekli üzerinde eğitim mü
tehassısları ile fikir birliğine varıldıktan sonra 
illere gönderilerek tatbikata geçilmektedir, işin 
keşfi, ihale evrakı tanzimi, inşaatın kontrolü, 
ihaleler emanet komisyonlarının teşkili, Bayın
dırlık Müdürlüğünce yürütülmektedir. Genel 
bütçeden ayrılan ödenekler il özel idareleri em
rine verilmekte ve bu idarelerin yardımları da 
eklenerek hizmete kalbedilmektedir. 

Ödeneklerin. Millî Eğitim Bakanlığınca ille
re gönderildiği zamanlarda ise keşif, ihale ev
rakı tanzimi, inşaatın kontrolü, ihaleler veya 
emanet komisyonlarının teşkili işlerinin; bir
çok illerde kurulan inşaat bürolarında görülme
sine teşebbüs edilmiş, pek çoğunda olumlu so
nuç alıjnamıyarak birçok aksaklıklar meydana 
gelmiştir. 

işlerin tekrar Bakanlığımca ele alınması ile 
ortadan kaldırılan bu anormal durumdur. Böy
le bir icraatın; inşaatın pahalrya malolması, ka
litesiz yapılması ve projelerin lüzumsuz olarak 
sık sık [değiştirilmesine sebebolması bahis konu
su olanjıaz, ama ilköğretim ödeneğinden yapılan 
mühimce bir masrafı ve isleri frenliyen yersiz, 
etkisiz [bir kontrolü ortadan kaldırdığını ifade 
etmek pek âlâ mümkündür. 

1970 malî yılı bütçesinde cem'an 779 milyon 
390 bin lira ile ödenek teklif olunmuştur. Diğer 
bakanlık ve kuruluşların 1970 yılında yeni ya
tırımlar için teklif ettikleri ödenekleri, yakla
şık olapak 260 milyon lira, Bakanlığım bütçe
sine aktarıldığında devam eden işler ve yeni iş
ler için 1 milyar 39 milyon 796 bin lira ayrılmış 
olacaktır. 

Ayrıca inşaatları Bakanlığıma devredilmiş 
olan Beden Terbiyesi, spor tesisleri, Et ve Ba
lık Kurumu, Et Kombinaları, Yüksek öğretim 
Kredi Turtlar Kurumu, yurt binaları, Dışişleri 
Bakanlığı temsilcilik binaları için takriben 
120 milyon liralık inşaat yaptırılacaktır. 

Beden Terbiyesi inşaatları hakkında gaze
telerde programa girmemiş ve tahsisatı bulun-

I mıyan işler üzerinde çeşitli ve umurni efkârı 
şaşırtıcı, haberler çıkmaktadır. Bu idarenin 
inşaatlarının Bakanlığımıza devredilmiş olanla
rı tahsisat miktarları içersinde yürütülmekte
dir. Ayrıca 1971 Akdeniz oyunlarına yetiştiril
mek üzere yapılmakta olan Halkapmar Stadı 
inşaatı, yılı içinde temin olunan ek ödenekle 
programına uygun bir hale getirilmiştir. Bu 
stadın zamanında bitirilemiyeceği yolundaki ha
berler tamamen mesnetsizdir. 

Karayolları : 
Karayollan. Genel Müdürlüğümüzün yurt 

çapında gördüğü hizmetlerin milletçe takdir ve 
iftiharla karşılanması, hepimizi minnettar bı
rakmaktadır. Bu Genel Müdürlüğümüz yurdun 
en ücra köşelerine kadar hizmeti götürebilmek 
için en iktisadi yapım, tarzı ve projeleri tatbik 
etmek yolunda büyük gayret içindedir. 

Makina gücümüzün memleket çapında en iyi 
şekilde kullanılması çalışmalarına devam olun
maktadır. Ayrıca inşaat mütaahhitlerimizin ma
kina ihtiyaçları için şimdiye kadar Bakanlığımız 
emrine verilen kotalar yukarda belirtilen mak
sadı. sağlamak üzere, rasyonel esaslara göre 
yapılan puantaj ile dağıtılmış ve çok faydalı bir 
hizmet ifa edilmiş ve edilmektedir. Karayolları 

I servis dışı makinalar ile Amerikan ihtiyaç faz
lası malzemenin dağıtılması konusunda yapılan 
çalışmalar hepinizce malûmdur. Bu hususta 
hazırlanan formlar belediyelerce doldurularak 
Bakanlığıma gelmiştir. Dağıtım, bu föylerden 
elde edilen bilgilerin muayyen kriterlere göre 
değerlendirilmesi neticesi göz önünde tutularak 
peyder pey yapılacaktır. Ayrıca bir belediyeye 
fazla gelecek olan inşaat makinalannm illerde 
özel idarelerde park teşkil edilmek üzere ve 
belediyelerin yalnız akaryakıt masrafı ödiyerek 
işlerini, görmeleri esasına dayanan bir çalışma 
yapmak'ayız. 

Yüksek Heyetinizce bilindiği gibi Karayol
ları Genel Müdürlüğümüz Devlet ve il yollarının 
yapım, bakım, onarım, işlerini bütçe imkânları 
nisbetinde büyük bir gayretle devam ettirmek
tedir. Bu teşkilâtın hor sahada bilhassa kâr 

ı ~> 

mücadelesinde gösterdiği insan üstü gayretleri 
huzurunuzda şükranla belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, 
Çağdaş anlayışa göre jeometrik ve fizikî stan-

! dardı yüksek yol inşaası pahalı bir yatırımdır. 
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Yurdumuzun topoğrafik şartlan bakımından I 
bu pahalılık Avrupa ve Amerika'ya nisbetle da
ha fazlaadır. Ortalama rakamın çok yüksek 
olması, gerek inşa ve gerekse bakım işlerinde 
büyük müşküller meydana getirmektedir. 

Amacımıa anaistikamet yollarında noksan 
kopuk ve kesik kısımları tamamlamak, yolu ol-
mıyan bütün ilçe ve bucaklara sosyal karakter
de yol götürmek, İskenderun - Edirne anaisti
kamet yolunda trafik tıkanıklığı gösteren kısım
larda ekspres yollar inşa etmek, her sene biraz 
daha iyileşen yollarımızın bakımını yüksel: bir 
seviyeye çıkarmaktır. 

Trafik kompozisyonu bakımından yollarımız 
oldukça sor şartlara mâruzdur. Avrupa'da 
% 10 u nadir geçen ağır vasıta nisbeti 1 izde 
ortalama % 50, bâzı kesimlerde de % 80 ne 
varmaktadır. Biraz evvel arz ettiğim topoğra
fik şartlar, iklim şartları ve trafik ezelliği ya
pım ve bakım, maliyetlerini önemli Ölçüde artır
maktadır. Topoğrafik ve iklim şartlarını değiş- I 
tirmek elimizde olan bir husus değildir. Bugün 
için yapılması öncelik arz eden is yollarımızda 
ağırlık kontrolünün yapılmasıdır. Halen yürür
lükte olan tüzüğe göre dingil sikletinin âzami 
haddi 8 tondur. Yollarımızın tamamı bu ağır
lığa göre dahi yapılmış değildir. Birçok kesim
lerde 1950 şartlarına göre yapılmış yollar var
dır. Bunları 8 ton dingil ağırlığına uyacak stan
dartlara ulaştırmak için en as dört milyar lira
ya ihtiyaç vardır. Dingil ağırlığı 11 ton kabul 
edilirse bu masraf 9 milyara çıkar, köprüler 
için yapılması gereken masraflar da buna 
dâhil değildir. Halen yollarımızda seyreden 
ağır vasıtalarda nizami dingil ağırlığının 
aşılması dolayısiyle gerekli bakım masrafı ar
tışı 300 milyon liradır. Vasıtaların bizatihi 
aşınmaları dolayısiyle vâki zarar yılda 350 mil
yon civarındadır. Nizami dingil ağırlığına | 
göre yapılmış bir yolda 8 ton yerine 13 ton
luk dingil ağırlığı yolun ömrünü yirmi defa 
kısaltır, yani yolu süratle harabeden Memleke
timizde yapılan kontroliarda 22 tona kadar l 
dinigil ağırlıklarına raslanmıştır. Bu şartlar | 
içinde hem yiolların hem de vasıtaların hara-
biyetini önlemek ve kapasite üstü yüklemeler 
sonucu önemli şekilde artan kazalara mâni 
olmak üzere tam ve kesin bir ağırlık kontro-
luna gidilmesi katı bir zaruret olarak ortaya * 

| çıkmıştır. Halen inşa edilen 17 tartı istasyo
nu derhal faaliyete geçecek ve yıl sonuna ka
dar bütün yolların kontrolü için gerekli 32 
tartı istasyonu tamamlanacaktır. Bunun yanın
da, karayolları taşımacılığını düzenlemek, ta
şıma şart ve unsurlarını tesbit, taşıma fiyatla
rını ayar ve kontrol etmek otobüs ve kamyon 
işletmesini en ekonomik şekle koymak (uçak 
işletmesinde LATA de olduğu gibi) konula
rında da gerekli çalışmalara girişilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 

Şu mâruzâtımdan açıkça anlaşılacağı üze
re karayolları şebekemizin çağdaş anlayışa göre 
yapım ve idamesi büyük masrafiara mütevaklnf-
tır. Bu sebeple bütçeden ayrılabilen ödenek dı
şında yeni gelirler sağlanması kati bir zaru
ret olarak ortaya çıkmaktadır. İktisaden ileri 
ülkelerde bu yollara çoktan gidilmiştir. Bu
ralarda sürat yollarının hemen hepsi şirket
lerce yapılmış ve yapılmaktadır. Bilindiği üzere 
bunların hepsi paralı yollardır. Bakanlıkça 

I gerekli finansmanın temini hususunda tahvil 
çıkarılması, büyük mütaahitlerin halka açık 
kuracağı şirketlere paralı yollar yaptırılması, 
müsait şartlarla dış kredi temini gibi konu
larda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. 

Hazırlanacak tasarılar en kısa zamanda 
yüksek huzurlarınıza getirilecektir. 

'Karayolları hakkında mâruzâtımı bitirir
ken iki, hattâ üç seneden beri gazetelerde 
muhtelif şekil ve maksatlarla tartılma konusu 
yapılmak istenen ve ayrıca burada baihis ko
nusu edilen Boğaz Köprüsü hakkında kısaca 
bilgi vermeyi faydalı bulmaktayım. 

Yüksek Heyetinizce de malûm olduğu 
üzere Boğaz Köprüsü, iskenderun'dan gslerek 
Edirne istikâmetine giden ve ileride ekspres 
yol haline gelecek olan anayolun İstanbul'da 
şehir geçişinde husule gelen tıkanıklığını or-

I tadan kaldırmak üzere yapılacak İstanbul şe
hir geçişinin bir parçasıdır. İstanbul'da ya
pılacak çevre yolları ve iltisaklar, Haliç Köp
rüsü, gerekli bütün istimlâklerle birlikte pro-

I jenin tümü 1,5 milyar lira olarak tahmin edil
mektedir. 

Bunu döküm olarak vermek isterim : 
Bu, 1,5 milyar liranın içinde istimlâk 445 

milyon lira, Roğas Köprüsü 350 milyon lira, 
* Haliç 105, yollar ve müteferrik 600 milyon lira 
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olarak taJhmin edilmektedir. Bugün için istim
lâkler ve Boğaz Köprüsü tahminlerimizin al
tında seyretmektedir. Malûmunuz olduğu veç
hile Boğaz Köprüsü 350 milyon lira olarak 
tahmin edilmiştir, köprü 300 milyon liraya 
ihale edilmiştir. Keza yine istimlâkler de tah
minimizin altında seyreltmektedir. 

Halen istimlâkler tamamlanmak üzere olup, 
çevre yollarının inşaasma başlanmıştır. Bu 
arada Boğaz Köprüsünün de ihalesi yapılmış 
olup, mukavelesi üç ay evvel imza edilmiştir. 
Köprü, biraz evvel de bahsettiğimi gibi 
300- 812 016 liraya Alman - İngiliz firmaların
dan mütieşekkil bir grupa ihale edilmiştir. Ge
rek bu ihalıeden ve gerekse çevre yolları in
şaat ve istimlâklerinden bugün çıkarılacak 
hüküm, yapılan keşiflerin fevkalâde doğru ve 
isabetli olduğudur. Bunu huzurunuzda iftiharla 
belirtmek isterim. 

Yalnız köprünün 2,5 milyar liraya ve pro
jenin tainamınm 5, hattâ 10 milyar liraya 
çıkacağı yolunda ileri sürülen iddiaların ne 
derece olumsuz ve kasıtlı iddialar olduğunun 
takdirini Yüksek Heyetinizin görüşüne sımuyo-
yorum. 

Köprü ve çevre yolarının finansmanına ge
lince; 

Haddizatında toplamı 1,5 milyar lira olan 
bu projemin 4 veya 5 milyara çjıkacağı ve bura
ya yapılacak masrafların Ibütün yol faaliyetle
rimizi atatacağı, hu paralarla hütün köyleri
mize mektep yapılabileceği, su getirileceği ve 
sair gibi bâzı mülâhazalar köprü ve çevre yolu 
konuşundu ileri sürülmüş ve sürülmektedir. 
Muhtelifi vesilelerle açıklanmış olduğu gibi, bu 
proje içim Avrupa Yatırımlar Bankası pilotlu
ğunda muhtelif Avrupa memleketlerinin de iş
tiraki ile 75,9 milyon dolar kredi sağlanmıştır. 
Bütün projenin dış ödemeleri tamamen bu kre
diden sarf edileceği gibi ayrıca bir kısmı da em
rimizde serbest olarak bulunacaktır. Yine bu 
krediden muhtelif inşaat makinaları getirilebi
lecektir. 

% 4 faizli ve 20 senede ödenecek olan böyle 
bir kredinin temin edilmesi yatırımın fevkalâde 
rantabl olmasına dayanmaktadır. «Bugün için 
Türkiye'de her konudaki projelerimizin en ran-
tablı bu projedir» demekte bir hata yoktur ve 

bu alman paranın aynı zamanda üç sene bir 
ödemesiz devresi de vardır. 

Köylerimiz için esasları henüz tam olarak 
tesbit edilmemiş, yerleşme politikamızın gerek
tireceği yatırımlar hiç şüphesiz millî bütçeden 
süratle yapıllacaktır. Köylerimizin yerleştirilme
si, yol, mektep, su elektriğe süratle kavuşturul
ması millî davamızdır. 

Ancak bunlar için böyle müsait şartlarla 
kredi temini pek mümkün görülemez. Çevre 
yolu ve köprü projesinin hiç şüphesiz iç ödeme
si de vardır. Yol politikamızın anahedeflerinden 
olan ekspres yollar için bâzı fedakârlıklar ya
pılmak lâzımdır. Plânımız diğer yollarımızın bu 
yatırımlardan en az müteessir olması esasına da
yanmaktadır. Bu hususta ele alınacak finans
man çarelerini daha evvel arz etmiş bulunuyo
rum. 

Şu kısa açıklamalarım, İstanbul çevre yolu 
ve Boğaziçi köprüsü hakkında ileri sürülen hu
susların sağlam bir mesnetten uzak olduğunu 
kesin olarak ifade etmiştir sanırım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1970 malî yılı Bütçemiz hakkındaki mâruzâ
tıma son verirken, Bakanlığım çalışmalarında 
esas tutulan ilkeler ve teknik personel konusun
da da kısaca bilgi sunmak isterim. 

Mâruzâtımın başında da belirttiğim gibi, 
amaç, ekonomik ve sosyal gelişmemizin dayana
ğı olan bayındırlık işlerinin; kalkınma plânı, 
hedefleri, bilim ve teknolojinin en ileri imkân
ları, yurdun gerçekleri, milletin arzu ve tema
yülünü göz önünde tutarak yerine getirmektir. 

Sayın milletvekillerinin son zamanlarda ma
hallî ihtiyaç ve zaruretlerin daha isabetli tesbi-
ti hususunda gönderdiğimiz formlara cevap ver
mek ve dileklerini süratle Bakanlığıma ulaştır
mak üzere alman tertibe uymak suretiyle yap
tıkları yardımları burada şükranla kaydetmek 
isterim. 

Bu çalışmalar neticesinde iller dahilindeki 
yol, barınak, bina gibi bayındırlık yapılarının 
müştereken tesbit edilecek öncelikleri, mütaa-
kıp sene programlarında dikkatle göz önünde 
tutulacak ve her programa giren iş süresi so
nunda kati olarak ikmal edilecektir, 

Programlarda iki mevsimde daha uzun ter-
minlere yer verilmemesi esas itibariyle kararlaş
tırılmıştır. Hazırladığımız projelerin ekonomik 
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bir şekilde gerçekleşmesine ait iyi bir plânlama 
ve kontrol, 'bunlar için yüksek bir teknik kapa
site temini, çalışmalarımızın anaprensibidir. Ya
pılan her çeşit, binlerce inşaatta elde edilen ne
ticeler, umumiyetle, emsaline kıyas edilirse bu 
çalışmalarımızın iyi sonuçlarını daima görmek 
mümkündür. 

Muhterem arkadaşlarım, 'sözlerime son ver
meden evvel grupları ve şahıslan adına konu
şan arkadaşlarımın (sorularını cevaplandırmaya 
çalışacağını. 

C. H. P. Grupu adına konuşan Sayın Arda'nın 
suallerini zannedersem umumi konuşmamda ce
vaplandırmış bulunuyorum. Kendileri bilhassa 
bâzı kanunların halen çıkmadığından 'bahsetti
ler. Zannedersem fbu, 2490 sayılı Artırıma ve Ek
siltme Kanunu, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanunu, 10195 sayılı Personel Kanunu, Yevmi
yeli Personel Kanunu. Bu 2490 ısayılı Kanun ve 
1050 sayılı Kanun halen Meclistedir, zanneder
sem çok kısa zamanda Yüce Meclisin Genel Ku
ruluna sunulacaktır. 10195 sayılı Yevmiyeli 
Personel Kanunu; ıbugün yeni personel rejimi 
kanunu getirilmiştir, o da yukarda Bütçe Ko
misyonunda tartışılmaktadır. Zannedersem iyi 
bir neticeye bağlanacaktır. 

Gene kendileri, «Bu proje düzeninde aksak
lıklar var» dediler. Bunun için. Bakanlığımızda 
birtakım çalışmalar mevcuttur ve bunları dü
zeltme yoluna gidiyoruz. Muhakkak ki, çok bü
yük (bir organizasyonla 2 400 işyeri bulunan bir 
bakanlıkta ve senede 6 200 işyeri diyelim, bulu
nan bir bakanlıkta muhakkak ki, ufak tefek ak
saklıklar da olacaktır. Bunları da düzeltme 
cihetine gidiyoruz. 

Gene, keza, yapı imar işlerinde vasıta yoklu
ğundan bahsettiler. Doğrudur, bu bir ezelî has-
talığıanızdır. Sayın Arda da muhakkak ki, Kırk-
lareli'nde Bayındırlık Müdürlüğü yaptığı za
manda belki bu sıkıntıyı çekmiştir, ama biz büt
çe imkânlarımız dâhilinde bu vasıta temini ci
hetine gidip bütün bayındırlık müdürlüklerimi
zi vasıta ile teçhiz etmek için çalışıyoruz, bir 
gayret gösteriyoruz. 

İşlerin zamanında ihale 'edilmediğinden bah
settiler. Bakanlığımda bana verilen malûmata 
göre bütün işlerin yüzde 70 i Mayıs ayı sonuna 
kadar ihale edilmekte, diğerleri de, aşağı yu

karı yüzde 30 u da Ağustos sonuna kadar veya 
Temmuz ve Ağustos aylarına kadar ihale edile
bilir bir duruma getirilmektedir. 

Keza, mekteplerde tipleri çoğaltmakla uğra
şıyoruz. Yalnız, tip projeleri, kabil olduğu ka
dar tahditli bölgelerde kullanma cihetine gidi
yoruz. Çok çeşitli tipler bölgesel durumlara gö
re, bina çeşitleri develope etmeye çalışıyoruz. 

Gene bu sene programımızda bulunduğu gi
bi, Köy İşleri ve keza Orman Bakanlığı ile ya
kın temaslarımız vardır. Köy İşleri Bakanlığı 
ile, bilhassa makina parkımızın kuvvetli olması 
dolııyısiyle, onların bâzı işlerini protokolla tah
sisatlarını bize devretmeleri suretiyle biz Kara
yolları olarak yapmak istiyoruz. Halen görüşle
rimiz devam ediyor. 

Boğaz köprüsü hakkında konuştular. Mu
hakkak ki, kendileri de İstanbul'daki sıkıntıyı 
görmüşlerdir. Zannedersem bu mevzuu cevap
landırmış durumdayım. Köprü için artık bir po
lemiğe lüzum yoktur. Çünkü bugün İstanbul'da 
trafik yürüyemez hale gelmiştir. Köprü geç bile 
kalmıştır; inşallah 1973 senesinde köprünün 
açılışını yaptığımız zaman muhakkak ki, kendi
leri de üzerinden geçecekler ve memnun kala
caklardır. 

Bir araba vapuru meselesinden bahsettiler, 
«Araba vapurunun tanesi 10 milyon lira oldu
ğuna göre 100 milyon lira ile bu iş yapılabilir» 
dediler. Fakat bizdeki yapılan sıhhatli hesapla
ra göre, bu işi halletmek üzere 1985 senesine ka
dar 1 milyar liralık araba vapuru lâzım. Tabu 
bu araba vapurlarının da karşıdan karşıya sefer 
yaptığını düşünürsek, artık Boğazdan da hiçbir 
geminin geçmesi hemen hemen imkânsız hale 
gelecektir, bunu da arz ederim. 

Sayın Hamamcıoğlu, bu konuşmalarda 4 140 
kilometrelik bir demiryolu inşaatının 1972 -
1982 arasında planlandığını ifade ederek «Bu 
program imkânı, yok, tahakkuk edemez.» de
diler. 

Biz projeleri ele almış vaziyetteyiz. İnşallah 
bütçe imkânları nisbetinde, bunları kuvveden 
fiile çıkarmaya çalışacağız. 

Hava meydanlarının son tekâmüllere uydu
rulması üzerinde durdular. Muhakkak ki, bu
nun için büyük gayretler sarfediyoruz. Bu ara
da Yeşilköy'ü gösterebiliriz. Yurdumuza gün 
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geçtikçe havadan çok daha fazla turist gel- j 
m>ekfc0dir ve Yeşilköy Hava Limanı, senede 15 
milyojn yolcuyu proses edebilecek durumda 
planlamaktadır ve ona göre inşa edilmektedir. 

Politik mülahazalarla yol güzergâhı değişti
rildiğimden bahsettiler. Malûmunuz, Bakanlığı
mız (teknik tor bakanlıktır âmme işi yapmak
tadır. Böyle bir mesnet yanlıştır. Her şey tek
nik ve ilmin ışığı altımda görülmektedir, bu şe
kilde i de devam edeceğiz. 

İsj;ihkahlarm ödenmediğinden bahsettiler. 
Bunlar ödenmekte devam ediyor. Bütün istim
lâk paralarından ödenmemiş 60 milyon borcu
muz yar, diğerleri ödenmiştir. Bir hayli borçla 
girdik fakat, mühim bir kısmı ödenmiştir. Bu
gün için 60 milyon ödenmemiş para mevcut
tur. Bunu da peyderpey Memeye devam edi
yoruz. 

ıSayın Binay arkadaşıma, teşvikkâr sözleri 
için ğok teşekkür ederim. Kendileri birçok te
mennilerde bulundular. Onun için cevaplandı
racak birşey bulamıyorum. 

Sajyın Kabadayı arkadaşımız bütçe imkân
sızlığımdan bahsettiler ve gene Karayollarının 
bu sene de ek ödenek teklifiyle geleceğini ifa-
ae ettiler. 

Bip bu sene ayağımızı yorganımıza göre 
uza/tniaik istiyoruz. Kabilse, hiçbir ek ödenek 
teklifiyle gelmek niyetinde değiliz. Ona göre I 
programlarımızı yapmaktayız. 

ISajyın Kabadayı, bugün için Karayollarının 
600 milyon lira borcu olduğundan bahsettiler. 
Bu varit değildir. Halen, 60 milyon mütaahhite 
ve 32 milyon da istimlâk borcu mevcuttur. 

Teknik personele verilen paranın kifayet
sizliğinden bahsettiler. Bu bir ezeli derttir, thni-
dedeıtm ki, Personel Kanunuyla halledilecek
tir. 

Toplu sözleşmeden bahsettiler. Evet, toplu 
püzleşttıe için bütçemizde evvelden prevü bir 
para koyamıyoruz. Tabiî bu sene toplu sözleş
me m&zakerelerimiz devam ediyor. Ne şekilde 
tecelli edeceği belli değil. BelM oradan bir kı
sıntı Sapmamız, belki programımızda bir kı
rıntı yapmamız belki onun karşılığı olarak, ek 
olaraflt gelmemiz mümkündür. 

ÇUitkü, toplu sözleşmeler iki senede bir olu
yor. Şimdi ne şekilde tecelli edeceğini bilmiyo-
ıuz. Gelirsek, bu bütçede prevü edilmiyen bu 
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kısmı almak için belki bir ek ödenek getiririz, 
Kendilerine, Karayollarının istikraza giderek 

paralı yol yapma hususundaki görüşleri için te
şekkür ederim. Bilhassa ücretli yol yapılması 
hakkında görüşlerini belirttiler. Biz de aynı 
yoldayız. Karayolları Kuruluş Kanununun 
34 noii maddesinle göre tahvil çıkarma yetkisi 
vardır, fakat mühim olan bu tahvillerin ne nis-
be'tte bir faiz haddiyle çıkanlmasıdır. Bugün 
her halde % 6 ile çıkacak bir tahvil alıcı bula
maz. Bugün halen piyasadaki teamüllere uyu
larak bir tahvil çıkarılması icabetmektedir. He
saplarımız yapılmıştır ve plânlama ile ve Ma
liye Bakanlığı ile devamlı temas halindeyiz. 
İnşallah kısa zamanda bu paralı yollar yapımı
na geçmek arzusundayız. 

Güzergâh üzerindeki arazilerden değer artı
cı vergisi alınması hususunda da çalışmaları
mız vardır. Bunları gelir artırıcı tedbirler ola
rak düşünmekteyiz. 

«'Seçim yıllarında Karayolları hedefini şaşı
rıyor» diye bahsettiler. Böyle bir şey varid de
ğildir. Belki birkaç yerde olmuştur, gidilmiş
tir. 

İsparta'dan bahsettiler. Arkadaşlarım bir
çok vilâyetleri gezip dolaşıyoruz. Muhakkak 
ki, belediye reisleri beldelerinin imarında mü
him rol oynuyor. O bakımdan belediye reisle
rinin belki çalışkan bir arkadaş oluşu, İspar-
tayı mamur bir hale getirmiştir. 

Sayın Yağcı arkadaşım, inşaatların kati ka
bulünden sonra binaların çok kötü durumda 
bulunduğu ve kullanılmaya elverişli görülmediği 
hakkında bir beyanda bulundular, 

Bahsettiğim gibi, Bayındırlık Bakanlığının 
elinde 2 400 işyeri mevcuttur. Belki bunun bir
kaçında bunlar varittir, fakat hemen hepsi için 
bu deyimi kullanmak tamamen yersiz ve mes
netsizdir. Belki bir - iki binada bu şekilde bir 
hal görülmüştür, fakat yapılan binalar tamamen 
kullanılmaya elverişli binalardır. 

Kontrol mühendislerinden bahsettiler. 

Bugün teknik eleman bulmakta çok güçlük 
çekiyoruz, bilhassa Anadolu'ya gönderme yö
nünden. Çünkü, teknik elemanların ekserisini 
verilen bu ücret ile bilhassa mahrumiyet böl
gelerine göndermek imkânsız oluyor ve mâ-
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lûmunuz olduğu üzere memleketimizde teknik 
elemanların sayıları da çok azdır. 

Sayın Cevat Sayın, Uzunköprü, Pehlivan 
köyü, Bakaes'ki yolu hakkında bir soru sordu
lar. 

Bu yol, programa göre, 1973 yılında bite
cektir. 

Sayın Yusuf Ziya Yağcı'nm sorduğu, Yefil-
öz Köprüsü, bu seneki programdadır, yapıla
caktır. Artık bir prensip kabul ettik, eğer «bağ
lıyacaktır, yapılacaktır» dediysek, bu sene mu
hakkak proje bağlıyacaktır. Bunda müsterih ol
malısınız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerime son verirken. Millet Meclisinin 

oaym üyelerine, Bakanlığım camiası hakkında
ki teşvik edici sözlerinden dolayı şükraiilarımı 
sunar, Yüksek Heyetinizi saygiyle selâmlarsın. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bası sorular var 
efendim. 

Vaktin gecikmiş olması dolayısiyle, tensihe 
derseniz, bunlara yazılı olarak cevap vermiş. 
Yalnız ben okuyorum, zapta geçireyim, sonra 
size takdim edeyim. 

BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT GÜ-
LEZ (Devamla) — Hay, hay efendim, ben ya
zılı olarak cevaplandırırım. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz soruyu ifade edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMAL ÖNDER (İzmir) — izmir vilâyeti 

Sslçuk kazasiyle, Aydın vilâyeti Kuşadası ka
zası arasında yapılan yolun asıl plâna göre gü
zergâhı, Kuş - Tur Turizm Firmasının Tatil kö
yünün ortasından geçirmesi bahis konusu ol
duğu için, bu güzergâh değiştirilmiş ve 6 mil
yon liralık fazla bir masraf yapılmasına yol 
açılmıştır, iddiası vardır; vuzuha kavuşmasın
da hem zaruret, hem de fayda vardır. Bu soru
nun cevaplandırılmasını istiyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI TURGUT GÜ-
GÜLEZ (Devamla) — Müsaade buyurulursa 
bunu da yazılı olarak cevaplandırayım. Çünkü 
dosya tetkikatmı icabettirecek. 

BAŞKAN — Sorulan somları okuyorum: 

«Sayın Başkanlığa» 

«Doğu Karadenisi io Anadolu'ya bağlayıp 
Halil Rifatpaşa zamanında açılan Ordu - Me
sudiye - Sivas karayollarının güzergâhının de

ğiştirilmesi ve kullanılır hale getirilmesi düşü
nülmekte midir?» 

«Yu'k'ardaki sorumun Sayın Bayındırlık Ba
kanı tarafından yazılı veya sözlü olarak cevap
landırılmasına delâletlerinizi arz ederim.» 

Ordu Milletvekili 
Memduh Ekşi 

«Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delâlet
lerinizi saygılarımla arz ederim.» 

Tokat Milletvekili 
ismail Hakla Birler 

«1. Sayın Bayındırlık Bakanı, Tokat ili 
ve bâzı ilçelerine Bakanlığı ile ilgili hizmetleri 
yerinde görmek üzere 6 Mayıs 1970 tarihinde 
bir gezi yapmıştır. Böyle bir hizmet gesisinflen 
muhalefete mensup Parlâmento üyelerinin ha
berdar edilmemesinin sebebi nedir'? Sayın Ba
kan bunun asgari nezaket icabı olduğunu ka
bul ederler mi?» 

«2. Tokat - Sivas, Tokat - Niksar - Reşa
diye ve Niksar - Erbaa - Taşova anayolları üze
rinde bulunan köy içi geçitlerinin, gerek tarım 
ve meyvecilik, gerekse insan sağlığı yönünr\-m 
arz ettiği vahamet nazara alınarak asfaltlan
ması düşünülmekte midir?» 

Sayın Başkanlığa 
«Sayın Bayındırlık Bakanlığından aşağıda

ki sorularımın sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delâletlerinizi saygılarımla rica ederim.» 

Erzincan Milletvekili 
Kasan Çetin'kaya 

«1. Keban projesi dolayısiyle su altında ka
lacak Kemaliye - Arapgir yolu ayrımı Başpı-
nar bucak köprüsü yapımı düşünülmekte mi
dir? Bu hususta her hangi bir çalışma yapılmış 
mıdır?» 

«2. Kemaliye ilçesine gitmek için üç il do
laşılarak 400 Km. katedilmektedir. Karayolu 
ağında bulunan Erzincan - Kemah, Ilın, Kema
liye, Karasu vadisi 65 numaralı Devlet yolunun 
geçit vermiyen Kemah, iliç ilçeleri arası yolu 
ne zaman yapılacaktır? İkinci Beş Yıllık Prog
ramda yapılması yer alacak mıdır?» 

«Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiy
le aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından 
cevaplandırılmasına müsaadelerinizi saygiyle 
arz ederim.» 

Ordu 
Ata Topaloğiu 
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«1. Karadeniz bölgesinde önemli ihracat 
merkezi ve büyük illerimiz arasında bulunan 
Ordu1 iline hava meydanı yapılması hakkında» 
Başkanlıkça yapılmış bir proje var mıdır, yok
sa, Sapılması düşünülmekte midir?» 

«& Ordu ilinin Fatsa - Kordan yolunun 
22 Ejm. lik kısmının tamamen terk edilerek, bu 
yoldan Kumru ilçesi yoluna bir iltisak yolu ya
pılarak yolun uzamasına ve terk edilen 22 Kın. 
lik yîöl güzergâhında yirmiden fazla köyün yol
suz bırakıldığı, il imkânlariyle bakımı yapıla-
madıjğı, binlerce vatandaşın bu durumu devam
lı şikâyet ettiği, yeni açılan iltisak yolundan 
köyüt faydalandığı, buna mukabil yirmi kö
yün föerk edildiği ve perişan halde bulunduğu 
ididakrmm tarafımdan yapılan tetkikat neti
cesinde doğru olduğu anlaşılmıştır. Fatsa -Kor-
gan yolunun terk edilen kısmının yeniden ka
rayolları programı içeisme alınması zarureti 
karşıcında Bakanlığınız ne düşünmektedir?» 

«3. Fatsa ilçesinde yapılmış bulunan ba^ 
lıkçı i limanının işletilmesi bütün iskeleler, be
lediyeler tarafından işletildiğine göre, Fatsa 
Belediyesine verilmesinin düşünülüp düşünül
mediğinin cevaplandırılmasını rica ederim.» 

Yüksek Başkanlığa 
«aşağıdaki sorunun Sayın Bayındırlık Ba

kanı j tarafından cevaplandırılmasına delâletini
zi ri$a ederim.» 

Ankara 
Şinasi özdenoğlu 

«$oru : 
Ankara - istanbul ekspres yolu yapımı plân

daki «aman ölçüsüne uygun şekilde yürütül
mekte midir? Bu yol x\nkara - istanbul arası
nı kajç kilometre kısaltacaktır? Yolun yapımın
da gecikme varsa sebepleri nelerdir, hızlandırıl
ması [için tedbirler düşünülmekte midir?» 

«Sayın Başkan; aşağıdaki yazılı soruları
mın Sayın Bayındırlık Bakanlığı tarafından 
sözlü, ya da yazılı olarak cevaplandınlânasma 
müsapde buyurulmasmı rica ederim.» 

Maraş 
Zekeriya Kürşad 

«1|. İskenderun - Erzurum transit volunun 
küçüi; bir bölümü hariç Maraş ili dâhilinde 
standart yol yoktur.» 

«Şu duruma göre;» 
«a) 50 kilometreden kısa olan ve Elbistan, 

Afşin, Göksün gibi 3 kazaya bağiıyan yolun 
ıslah ve asfaltlama işine hangi tarihte başlanı
lacak ve hangi tarihte sona erdirilecektir?» 

«b) Maraş - Andırın,» 
«c) Maraş, Göksün, Kayseri yollarının ıs

lah ve asfaltlama işleri üzerindeki çalışmalar 
ne safhadadır?» 

«2. Türkoğlu kasabası içinden geçen is
kenderun - Erzurum anayolu üzerinde büyük 
sayıda can kaybına uğranılmaktadır. Yayala
rın can emniyeti yönünden lüzumuna şiddetle 
ihtiyaç duyulan geçit hakkında çalışma yapıl
makta mıdır?» 

Bütün bu önergeleri takdim ediyorum Sa
yın Bakanım. 

Sayın Bakandan sonra son söz olarak C. H. 
P. Grupu adına Sayın Hasan Çetinkaya, bu
yurun Sayın Çetinkaya. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN ÇETİN
KAYA (Erzincan) — Sayın Başkan, muhte
rem milletvekilleri, 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına temas 
edemediğimiz hususlar hakkında görüşlerimizi 
arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Önce Sayın A. P. sözcüsünün Boğaz Köp
rüsü hakkındaki mütalâalarına cevap vermek 
istiyorum. 

Sayın A. P. sözcüsü Boğaz Köprüsü hakkın
daki görüşlerimizi yanlış yansıttılar. Bütçe 
Plân Komisyonundaki görüşmelerde konuşan 
arkadaşlarımız şahısları adına görüşlerini be
lirtmişlerdir. Biz, Boğaz Köprüsünün yapımı
nın bugünkü Türkiye şartlarına uygun olmadı
ğını belirtmekte yine fayda mülâhaza etmekte
yiz. 

Geri kalmış memleketimizin daha âcil ihti
yaçları varken, köprüye erken başlandığını id
dia ediyoruz. Gelişen teknolojiye göre, ileriki 
yıllarda maliyetinin daha düşük olması muhte
meldi. örneğin; daha yüksek gerilimli ve ba
sınçlı çelik imalinin mümkün olacağıdır. 

ikinci bir husus: 
Sayın Bakan, arkadaşımızın köy okulları

nın derslik adedinin maliyetinin yüksek oldu
ğunu ifade etmiş olmasına karşılık, 1968 ve 
1957 yi ifade ederek bir dersliğin maliyetini 
58 bin lira olarak ifade ettiler. 
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Tatbikatçı olarak huzurunuzda hemen ifa
de edeyim ki, bir köy okulu yalnız bir dersliği 
ifade etmez. Bir köy okulu; bir derslik bir öğ
retmen lojmanı, bir de WC den ibarettir. Bu 
üçüncü mukayese ettiğiniz takdirde keşif ma
liyeti arkadaşımın ifade ettiği gibi 70 - 80 bin 
lirayı bulmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Memleketin plânlı kalkınmasında önemli 

rolü olan Bayındırlık Bakanlığı, anakuruluşun 
başıdır. Yıllarca tek başına hizmetleri uygula
yan Bayındırlık Bakanlığının, memleketin ima-
rinde büyük hizmetleri olmuştur. Bunu tak
dir ediyoruz. Bilhassa, Bakanlığın ilk kurulu
şunda Devlet Demiryolları çalışmaları takdire 
şayandır. 

Bakanlık kuruluşu içinde bulunan Yapı 
İmar işleri Reisliğinin, Devlet yapılarının tat
bikatında önemli rolü vardır. Bilhassa, Hükü
met konakları, sağlık ve eğitim tesisleri yanın
da anakonularm teşkil edilmesi ve bunları tat
bik etmesi de mühim konulardır. 

Sayın Bakanın ifadesine göre, bu sene Mil
lî Eğitim Bakanlığının elinden köy okulları ya
pımlarını da teslim almışlardır. Bunu memnu
niyetle karşılıyoruz. Ancak, bunları tatbik eder
ken hangi personelle bunu karşılıyacaklardır, 
bu tatbikatı nasıl sağlıyacaklardır onu merak 
ediyoruz. 

Eski bir Teşkilât Kanununa göre, bu hizmet
leri yapmakta güçlük çeken Yapı imar işleri 
Başkanlığının yeniden reorganize edilmesi lâ
zımdır. Yapı İmar işleri Reisliğince son sene
lerde proje müsabakaları yapılmaktadır. Açı
lan müsabakaların iyi değerlendirilmesi gerek
lidir. Tatbikatında bulunmuş bir arkadaşınız 
olarak diyebilirim ki, memleketin iklim şartla
rı, yapım malzeme kalitesi hesaplarında yapı
lan Devlet yapılarının iyi netice vermediği bir 
gerçektir, örnek olarak; Doğu bölgelerinde ya
pılan bölge okulları, iklim şartlan ve imal edi
len yerli malzeme evsafı dikkate alınmadığı 
için tatbikatta iyi sonuçlar alınmamıştır. Pro
je değişikliklerine gidilmektedir. Bu hususların 
değerlendirilmesinde memleketin maddî bakım
dan büyük yararları vardır. Proje yarışmasında 
mimarlara gerekli dokümanların idarece veril
mesi lâzımdır. 

Mütaahhit, idare ilişkilerine değinmek isti
yorum. Yapılacak işlerin hususiyetleri ve böl
ge iklim şartları dikkate alınmadan ihaleye ko
nulan işin bitim müddeti iyi tâyin edilmemekte
dir. ihalelerin zamanında yapılmaması ve kış 
aylarına tesadüf etmesi sonucu, bazan işe baş
lamadan ceza işlemlerinin başladığı da bir haki
kattir. Takvim yılı olarak müddet hesaplan
maktadır. işgünü olarak kıymetlendirilmesi ve 
realiteye uygun müddetlerin konulması esas 
olmalıdır. Bu durum idare ile mütaahhitler 
arasında devamlı ihtilâf konusu olmakta ve sü
re uzatımı istemleri geç kaldığından mütaah
hit ile idare arasında devamlı huzursuzluklar 
doğmaktadır. Böylece idare, devamlı olarak za
man ve teknik gücünü yitirmektedir. 

ihale dosyalarının hazırlanmasında, tah
minî keşiflerin yapılmasında ilk keşif dosyala
nılın hakikate yatkın olarak hazırlanması lâzım
dır. Bilhassa, işin yüzde 20 dâhilinde yapıl
masına meydan verilmemelidir. Tatbikatta 
işin ilk keşiflerine göne bitirilmediği, hattâ 
yüzde 20 dahilindeki işlerin yapılmasına rağ
men tesisin yine bitmediği ve işlerin yeniden 
ihaleye çıkarılarak hem zaman kaybına ve hem 
de hizmetlerin aksamasına sebebiyet verildiği 
görülmektedir. 

Yapı ve imar xşleri Reisliğinim müteahhit
lerle olıan esaslı bir ihtilâfı da, kesin hesapla
rının müteahhitlerle müştereken yapılmaması
dır. Kesımhesapların zamanında yapılması 
için, işi kontrol edenlerin günlük ataşman def
terlerini tutmaları ciddî olarak takibedilmeli-
dir. 

Teknik eleman durumuna değinmek istiyo
rum. Bugün Türkiye'de mevcut bulunan 6 000 
inşaat mühendisinin çoğunluğunun Ankara, Is-
tanbııl ve izmir gibi büyük şehirlerde çalıştık
ları bilinmektedir. Bayındırlık Bakanlığının 
yatırımlarını uygulayan ti Bayındırlık Müdür
lüklerinde çoğu yerde mühendis olmadığı da 
aşikârdır. Bilhassa Doğu vilâyetleri buna ör
nektir. 

Sayın milletvekilleri, 
Kalkınma Plânının tatbikatını ısağlıyan mü

hendislere gerekli önemin verilmemesidir M, 
özel sektöre kaymalara sebebolmuştur. Bu ne
denledir ki, Devlet emrinde çalışanlar, daha mü
sait şartları bulunca idareden ayrılmışlardır. 



M. Meclisi B : 88 25 . 5 . 1970 0 : 3 

Şimdi etaba feci durumla karşı karşıya bulunu
yoruz. İHükümıetçe hazırlanan ve şu andıa Büt
çe Karnyı Komisyonunda görüşülen Devlet Per
sonel Kanununda, teknik personele gerekli mad
dî dmkâjtt sağlıanımadığından ve hattâ ddarede 
ikinci pjllnda personel olarak yer alması sonu
cu, bu imanlar ın da resmî kuruluşlardan jay-
rılmaları muhtemeldir. 

Gelinen teknoloji çağında yetiştirilen bu 
teknik İ»yinlıerin yabancı memleketlere işçiler 
gibi lak^n etmeleri neticesinde gelecekte plânh 
kalkınmamızda büyük kayıplarımız olacaktır. 
Kanun ^naddelerinde gerekli değişikliklerin 
Meclisiıîizoe yapılmasını ve en iyi neticelerin 
alınarak teknik personelin dışa lalkmasmın ön-
lenmesiıji bilhassa istirham ediyoruz. 

BAŞ&AN — Sayın Çetmjkaya, bir dakika
nız kaAcfc lütfen bağlayın efendim. 

O. 4 P. GRUPU ADINA HASAN ÇETÎN-
KAYA (pevamla) — Bağlıyorum efendim. 

Karajyolları durumuna geliyorum. En büyük 
müesses^ ve memleketin iktisadi kalkınmasında 
cm mîi İQI oynayan T. C. Karayolları, kendisi
ne Halıij.; Rifat Paşa tarafından ifade edilen 
şu vecizeyi hedef alarak çalışmıştır: «Gideme
diğin yefc senin değildir.» 

Başl^jıgıçtia Anadolu'yu karayolu ıağı ile ör-
meya tyaşlıyan ve Ikısa zamanda meyvalannı 
alan Kajmyolları, maalesef zamanla bu hızını 
kaybetnj^tir. Bugün 60 bin kilometre Devlet 
yolu ağ|na sahip bulunan Karayolları, teknik 
eleman, j yol yapım araçları noksanlığı ve ko
nan ödemeklerin kifayetsizliği sebebiyle istenilen 
hedefe varmaktan uzalktır. Bugün bakım altın
da buludan yolların standartlarının düşük ol
ması, zaman zaman geçit vermiyen yolların 
bulunduğu hepimizin malûmudur. Bilhassa 
Doğu 'fÜâyetlerindeki kar mücalesine tabi 
yolların j geçişe engel olması da feci bir durumu 
arz etmektedir. 

BAŞJEAN — Zamanınız doldu Sayın Çetin-
kaya. 

C. Hİ P. GRUPU ADINA HASAN ÇETÎN-
KAYA ıpevamla) — Bağlıyorum efendim. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin memlekete 
hayırlı. almasını diler, vefakâr Kamyo&rı per
soneline! Çalışmalarında başarılar diler, saygıla
rımı sunarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Yüce Başkanlığa 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi üzerinde gö

rüşmelerle keyfiyet aydınlanmış bulunduğun
dan görüşmelerin yeterli sayılmasını arz ve tek
lif ederim. 

Kars 
İsmail Hakkı Alaca 

BAŞKAN — Yeterlilk önergesi aleyhinde, 
Sayın Naime Tokgöz buyurun. 

NAÎME İKBAL TOKGÖZ (istanbul) — Sa
yın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri. 

Vaktin bir hayli ilerlemiş olmasına rağ
men,, yine de kifayet önergesinin aleyhinde 
konuşamyı bana vicdanım tazyik eyledi. 

Çünkü, Avrupa, Asya kıtalarının avuçtan 
avuca medeniyet aktardığı, şaire: «Her senkine 
yekpare Acem mülkü fedadır» dedirttiği İstan
bul'a; yine istanbul'u sevmiyen gönüllü gönül 
yerine koymıyan şairin hayran kaldığı is
tanbul'a bir çevre yolundan gümüş kemer 
ve demir konstrüksüyonlu bir toka olarak Bo
ğaz Köprüsü verebilen iktidara teşekkür bek
lerdim şu kürsüden. 

1970 yılını, yarın çocuklarımız okuduğu 
zaman, iki büyük hâdisenin tescil edildiğini 
göreceklerdir, torunlarımız da bunu böylece ya-
dedecektir: Biri, astronotların Ay'a inişi, diğe
ri ise Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine el 
ele vererek büyük bir Avrupa - Asya yolu
nun dünya haritasına çizilmiş olması. (A. P. 
ve C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

Bunu söylemek istiyecektim, eğer kifayet 
hakkında, karar çıkmazsa. Milyonları bir ara
ya getirip yanyana iskeleler koysak, vapur
lar da siiralasaydık, İstanbul'un bütün dünya
da yek olan boğazına bir çirkinlikler manzu
mesi çizerek, cami avlusuna sıralanmış sebil 
bardaklarından başka neye benzerdi. Kaldı 
ki, iktisadi manzarası, tabiî manzarası ve çir
kinlikleri yanı sıra, trafik aksatmalarına se
bebiyet verecek, karada olan trafik kazalan 
denizlerde de gün geçtikçe artacaktı. 

Bu yalnız boğazın iki yakasını bir araya 
getiren bir yol olmaktan çok Edirne'den Aşka
le'ye, Gevaş'a, Şavşat'a, Başkale'ye kadar da 
uzanan tek bir yoldur. 
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Şoförün çilesini tanımıyanlar, sırasında şo
före şefkat besliyenler, burada, onun alünteri-
ni, günlerce, 70 saat, Sirkeci istasyonlarında 
beklediğini niçin unuturlar? istnöul'da bir se
çim zamanı bulunsaydmız - ki, benim seçim 
bölgemdir ve o istanbul şehrinin milletvekili 
olmakla da ayrıca grur duyarım - yalnız Üskü
dar'a gidip bir nutuk verebilmek için, eğer 
arabanızla geçmek isterseniz, öğlen için çağı-
rıldınız toplantıya 6 saat, 7 saat sonra, ancak 
ezanda varabildiğinizi görürdünüz. 

Bunun bediî güzellikleri yanında, bediî gös
terişi yanında iktisadi problemi ondan çok da
ha önemlidir. Çünkü, Anadolu tacirinin bü
tün ihtiyaçları değilse bile, yüzde 80 i istan
bul'dan temin edilir. Kumaşından kınasına, 
baharatının çeşidine, mamullerinden boğum
lu ipliğine, has boyasına kadar yalnız istan
bul'u İstanbul olarak mütalâa etmeyin, veri
ci bir ana gibi Anadolu'ya uzanacak ellerinin 
grev gibi moda olan bir şey getirebildiği gibi, 
bir de tabiî grev olan lodosun iki yakayı birbi
rinden kopardığını düşündüğümüz zaman, kal
dı ki, normal günlerde dahi pek büyük bir 
ihtiyacı karşılıyacak olan köprünün artık bu
günkü iktisadi Türkiye'ye cevap vermek için 
mutlak olarak oraya inşa edilmesinin elzem 
olduğu kanısına varılır. Kaldı ki, köprü pa
rasını bize Avrupa kalkınma bankaları veriyor 
ve bu parayı ne muhtarlara aylık bağlamak için, 
ne de 500 liraya kadar olan banka borçlarını 
bağışlatmak için veriyorlar. (A. P. sıralarından 
alkışlar) 

İSMAİL HAKKI BİRLER (Tokat) — Sayın 
Başkan, yeterlik önergesini geri alsınlar da 
usulüne uygun olarak dinliyelim, hatibi. 

NAİME İKBAL TOKGÖZ (Devamla) — 
Eğer yeterlik önergesi reddedilirse bunları arz 
etmek imkânını bulacaktım. Ve yine eğer ki
fayet aleyhinde oy verilirse, alınteri bu kara 
topraklara pek çok değen, azgın sulara bent, 
dağlara kement vuran yüce mühendislerimize 
şükranlarımızı katbekat ulaştırmak istiyece-
ğim. 

Eğer kifayet önergesi verilmemiş olsaydı, 
222 sayılı Kanunun getirdiği aksaklıkları, Sa
yın Yusuf Ziya Yağcı arkadaşımla birlikte altı 
sene Ankara'da tatbik ederek gördüğümüz sı

kıntılara işaret ederek, hakikaten illerde ve 
bilhassa ilçelerde ve köylerde yapılan okulla
rın pek çok yolsuzluklara, biçimsizliklere, in
şaat hatalarıma sebebiyet verdiğini, bayındır
lık müdürlerince bunun ele alınmasının çok uy
gun olacağını söylemek isterdim. 

«50 bin liradan bir derslik» diye muradedi-
len şeyin, sayın arkadaşımın işaret ettiği gibi 
tek bir odadan ibaret olmayıp, oda, avlu ve 
müştemilâtını havi, yani bir yıl süre içinde ted
risatın gayet rahatlıkla yapılacak bir müşte 
milâtla beraber oraya bir okulun oturtulduğu
nun işaret edilmek istendiğini ve bunun çok 
isabetli bir tasarruf olduğuna değinmek is
terdim. 

Dış memleketlerde uzun süre kaldığım za
man millî bir kıskançlıkla hasetini duyduğum 
yollara artık Türkiye'de kavuşmuş olmanın, 
bu millî ıstırabın dindiğini, Karayollarımızı bü
yük bir şükranla tebcil etmenin zamanı gel
diğini söylemek isterdim. 

Her atılan kepçe, kayalara çizilmiş Anadolu 
kadınının çilesini kazımakta, cephelere oğul 
verip, yolsuzluk yüzünden bir daha onu bağ
rına basamıyan, göremiyen ananın, bugün ka
ra asfaltlar değil, Türk tarihine refah Tür
kiye'sinin destanlarını çizdiğini söylemek ve 
bu karayollarımızı çeken mühendislerimize ve 
karay ollarımıza teşekkür etmek isterdim. (A. 
F. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Bütçeyi az bile buluyorum. Büyük bir gü
ven, büyük bir inanç içinde genç Bakanımızı ve 
onun bütün çalışma erkânını ve en küçük iş
çisinden en büyük görevi yapan, projeyi çizen, 
alınteri döken bütün Bayındırlık Bakanlığı 
camiasını hürmetle selâmlıyorum. 

Bütçenin Bayındırlık Bakanlığı camiasına 
vo sevgili yurdumuza hayırlı olmasını diliye-
rek, yine de kifayetin aleyhinde bulunuyorum. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin bölümleri
ne geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
le^.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 
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C\ — BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 
j (A/l) Carî harcamaları 

Lira 

II.009.: 

12.000, 

13.00^ 
j : 

14.00£ 

16.000 

21.000 

22.00(0 

23.000 

32.000 

ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Personel giderleri 18 746 105 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... KaJbul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 2 938 850 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 625 561 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 180 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Etüd ve proje giderleri 24 005 031 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri 1 369 476 556 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edâmiştir. 
Makina, teçhizat ve taşıt 

alımları ve onarımları 27 531 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
Kamulaştırma ve satmalma 
lar 37 800 000 

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

34.0^0 Malî transferler 501 

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

35.000 iSosyal Transferler 125 000 

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

36.0$) Borç ödemeleri 5 760 002 

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

İ karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt
çe teanun tasarısının, maddelerine geçilmesini 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 

Kanunu 
MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlü

ğünün cari harcamaları için (A/l) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (459 925 165) lira, ya
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (1 478 631 364) lira, serma
ye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (297 264 490) 
lira ki, toplam olarak (2 235 821 019) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (A) işaretli cet
velleri okutuyorum. 

C — KARAYOLLARI GENEL MÜDÜR
LÜĞÜ : 

(A/l) Cari harcamaları 
Bölüm Lira 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

21.000 

22.000 

23.000 

(A/3) 
32.000 

Personel Giderleri 311 732 436 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yönetim giderleri 3 942 097 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 1 463 280 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ÇeşMi giderler 142 787 352 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Etüd ve proje giderleri 62 087 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 109 106 460 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 307 437 904 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
iSermaye teşkili ve transfer harcamaları 

Kamulaştırma ve satınalma-
lar 282 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

34.000 Malî transferler 12 520 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sıoısyal transferler 667 857 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 14 584 113 

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

BAŞKAN — Birinci maddeyi okunan cet
vellerle birlikte oyunuza sunuyorum. KaJbul 
edenler... KaJbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (2 235 821 019) lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (B) işaretli 
cetveli okutuyorum. 

B — CETVELİ 
Bölüm Lira 

62.000 Devlet malları gelirleri 4 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 10 800 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 2 220 071 017 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi bağlı (B) cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü maddeci okutuyorum. 

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğün
ce 1970 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşit
lerimden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirin tarh ve taJhsiline 1970 bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddeyi okutuyorum.' 
Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğü

nün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu

nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar; bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

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 Meclisline sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

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

Madde 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün kuruluşu hakkındaki 11 . 2 . 1950 tarih 
ve 5539 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösteri'lenler 1970 bütçe yılında kullanılamaz. 

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

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
delerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da; 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1970 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

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

Madde 7. — 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 yapmaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

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

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
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cetvelde i gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul eftenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. j 

Madde 9. — Karayolları Genel Müdürlüğün
ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme
ye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet
velde giderilmiştir. 

BAŞ! ÇAN — MaJddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiy eni er... Kabul edil
miştir. 

Mad^e 10. — 5889 sayılı Kanunla yürürlük
ten kaldırılan 5509 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desinin il nci fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun 
esasları dairesinde tahsil edilmiş olan paralar 
Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa 
bağlı ($) işaretli cetvelde açılacak özel bir bö
lüme g^Hr, diğer taraftan (Yatırım harcama
ları) ceftfvelinıin ilgili maddelerine ödenek kay-
dolunuri 

BAŞÛKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul genler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Devlet daire ve müesseseleri 
ile kamfft tüzel kişileri, dernekler, diğer kurum
lar ve Jjakımı Karayolları Genel Müdürlüğüne 
ait volilerin kenarında olup yol güvenliği bakı
mından) (yola giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi 
gerekeıj tesislerin (Akaryakıt satış istasyonla
rı gibi j ilgilileri tarafından veya dış yardım
lardan i letüt, araştırma, proje hizmetlerinin ifası 
ile yol, i köprü ve benzeri tesislerin yaptırılması 
ve bakjanı maksadiyle Karayolları Genel Mü-
dürlüğijfcıe yatırılacak paralar (B) işaretli cet
velde ajfilacak özel maddeye gelir, diğer taraf
tan (Af/fE) işaretli (Yatırım harcamaları) cet
velinde! açılacak özel maddelere Maliye Bakan
lığınca! ödenek kaydolunur. Bu ödenekten yılı 
içinde jgarf edilmiyen kısmı, ertesi yıla birinci 
fıkra ejaısları dairesinde devren gelir ve ödenek 
kaydolunur. 

BALKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul (edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. | 

Majlde 12. — Bu kanun 1 Mart 1070 tari
hinde Jrürürlüğe girer. 

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

Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt
çe kanun tasarısının tümü acık oya sunulacak, 
kutu sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

Bakanlık bütçesi hayırlı olsun efendim. 
I) — TİCARET BAKANLIĞI : 
BAŞKAN — Şimdi Ticaret Bakanlığı Büt

çesine geçiyoruz. 
Ticaret Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupları 

adın söz alanların sırası şöyle; G. P. Grupu adı
na Sayın Hasan Tosyalı, C. H. P. Grupu adına 
Sayın Barbaros Turgut Boztepe, A. P. Grupu 
adına Doğan Kitaplı. 

Şahısları adına söz alan arkadaşlarımızın sı
rası da şöyle : Sayın Coşkun Karagözoğlu, Mu-
allâ Akarca, Kemal Önder, Münir Daldal, Sadi 
Binay, Hasan Tosyalı, Ahmet Çiloğlu, Rıfkı Da
nışman, Sakıp Hiçerimez, Hüseyin Abbas, Sadi 
Binay, İsmail Hakkı Alaca, Memduh Ekşi. 

Söz sırası, G. P. Grupu adına Sayın Hasan 
Tosyalı'dadır. Buyurunuz. 

G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım, Ticaret Bakanlığının mümtaz men
supları; G. P. Grupu adına hepinizi hürmetle 
selâmlar, bütçenin Ticaret Bakanlığı ve aziz 
milletimize hayırlı ve başarılı olması dileğiyle 
sözlerime başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 

1939 tarihli Teşkilât Kanunuyla kurulan Ti
caret Bakanlığı, Türkiye'nin iç ve dış ticaret 
konularını ve bunlara ilişkin isleri tanzim, ida
re ve murakabe ile görevlendirilmiştir. Ticaret 
Bakanlığı kendisine tevdi edilen görevleri yapa
bilmek için, Bakanlık Teşkilâtı olarak, İç Ti
caret Müdürlüğü, Dış Ticaret Dairesi Başkan
lığı, Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü, Stan-
dardizasyon Müdürlüğü, Konjonktür ve Yayın 
Müdürlüğü, Tetkik Kurulu Başkanlığı, Teftiş 
Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Su 
ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğü gibi icra 
dairelerinden ibaretir. 

Ticaret Bakanlığına bağlı İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ise, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası, Türkiye Halk Bankası, İstanbul Em
niyet Sandığı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve 
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Balık Kurumudur. Bakanlık, bu teşekküllerden i 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası eliyle ta- j 
rım kredi politikasını, Türkiye Halk Bankası \ 
eliyle küçük esnaf ve sanatkârlara ait kalkın- I 
ma politikasını, İstanbul Emniyet Sandığı eliy- j 
le halka istihlâk kredisi sağlama politikasını, j 
Toprak Mahsulleri Ofisi eliyle de hububat po- j 
litikasını, afyon alım - satım kontrolünü düzen- i 
leme görevini, Et ve Balık Kurumu eliyle gıda j 
maddelerine ait politikanın bir kısmını yürüt- j 
inektedir. G. P. olarak bu İktisadi Devlet Te- ] 
şekküllerinin kendilerine sağlanan imkânlarla j 
başarılı çalışmalarını takdirle anıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, j 
Ticaret Bakanlığı, kendisine tevdi edilen gö- \ 

revleri, bugünün ihtiyaçlarına göre değil, 1939 j 
un ihtiyaçlarına göre kurulup teşkilâtlandırıl- ; 
mış olduğu için, yetersiz bir teşkilât ve malî < 
imkânlarla, çok çeşitli ve takatinin çok üstün- j 
deki çalışmalarla yerine getirmeye gayret et
mektedir. G. P. Ticaret Bakanlığının bugünkü 
teşkilât kadrosiyle, Türkiye'de çok çeşitlenmiş 
ve güçleşmiş ticari, iktisadi görevleri başarıyla 
yapamıyacağı kanaatindedir. 

G. P. Ticaret Bakanlığının bugünkü imkân
ları, durumu ve teşkilâtiyle kalkınma ilkelerine 
uygun olarak, karma ekonomi sistemi içerisin
de devlet ve özel sektör yatırımlarının gerçek
leştirilmesi, sanayiin ham, iptidai ve yardımcı 
madde ve yatırım malları ihtiyaçlarını karşıla
ması, kalkınma plânının her yönden gerekli se
viyede uygulanması, endüstri, esnaf, sanatkâr 
ve zirai üretimin değerlendirilmesi, ihracatın ar
tırılması, ithalâtın kalkınma ve tüketim ihti
yaçlarına uygun olarak tanzimi, ekonomik, ti
cari ve fiyat istikrarlarının sağlanması gibi, 
Türkiye için en hayati meseleleri başarı ile yü
rütmesine ve halletmesine imkân olmadığı ka
naatindedir, 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, 
Arz ettiğimiz bu hayati önemi haiz işlerin, her 

birinin yerine getirilmesi, bugün için, bir başa 
bağlı olmadan, âdeta sahipsiz bir şekilde Ticaret 
Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı, Maliye 
Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı tarafından kordinesiz, ye
tersiz bir şekilde ele alınmaktadır. | 

G. P. olarak, millî menfaatlerimize, millî 
kalkınma hedeflerimize uygun olarak bütün 
bu işleri, İhracat ve ithalâtımızı haşan ile yü
rütebilecek bir «Dış Ticaret Bakanlığı» nıiı ku
rulmasını ve memleket kalkınmasında hayati 
önemi haiz ihracat ve ithalâtın Devlet eliyle 
yapılmasını lüzumlu görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Memleket ekonomisinin tümüyle yakın iliş

kisi bulunan Ticaret Bakanlığının kalkınma
mız için daha faydalı ve müessir bir şekilde 
çalışmasını sağlamak gayesiyle, aşağıdaki ted
birlerin alınmasını zaruri görüyor ve temenni 
ediyoruz : 

1. Bakanlık teşkilatının, görevlerinin kad
ro ve tahsiastının bugünün ihtiyaçlarına uy
gun olarak yeni baştan tanzim edilmesini. 

2. Türkiye'de, ekonomi ve ticaret bakımın
dan karışıklığa, sahipsizliğe ve dublikasyona 
mâni olmak için Ticaret Bakanlığılıyle, diğer 
bakanlıklar yetki ve görevlerinin yeni baş
tan tesbit edilmesi. 

3. İhracat ve ithalâtı içine alan, dış tica
retimizin Kalkınma Plânında öngörülen top
lum ihtiyaçları nisbetinde inkişafı, yatırım
ların desteği olan ithalât ve ihracatımızın 
süratle gelişmesi, genel olarak Ticaret Ba
kanlığının ve Özellikle Dış Ticaret Dairesinin 
dış kollarının1 her bakımdan takviye edilmesi. 

4. Tütün ekicilerinden kesilen paralarla 
kurulması düşünülen «Tütün Tarım Satış Koo
peratifleri Birliği ve Türkiye Genel Birliği» 
kanun tasarısının tütün ekicisinin süratle teş
kilâtlandırılması maksadiyle kanunlaşması. 

5. Kalkınma Plânında öngörüldüğü üzere, 
ihracatı işba haline gelmiş bulunan maddele
rimiz dışında yeni ihraç maddeleri bulunması, 
dış piyasalarda bunlara sürüm imkânının bu
lunması. 

6. Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edi
len ihracatımız teşvik ve artırma kararlarını 
takdirle ve memnuniyetle karşılamakla bera
ber, bunları kâfi bulmadığımızı, bunlara yeni 
ve müesir tedbirlerin ilâvesini lüzumlu görüyo
ruz. 

7. Sınai mamul ihracatımızın artmaması 
göz önünde tutularak, ihracedilmesi mümkün 
olan sınai mamullerin vergi ve resim muafi-
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yetleri İle teşvik edilmesi; ayrıca, sınai is-
tahislin ip piyasaya dönük durumdan çıkarıl
ması için jjreni tedbirler alınması. 

8. Sanayiimizin, Batı ülkeleri ayarında 
rasyonel çalışmasını, istihdam ve istihsal gücü
nün artrjlmasını, sanayiin ihtiyacı olan yatı
rım ve hammadde ihtiyaçlarının zamanında ve 
kolaylıklş. karşılanmasını ve böylece sanayi 
mamulleıjöıin dış piyasalara satışta yüksek ka
lite ve diJ£§ük maliyet, içe nazaran daha çok kâr 
temini, ıjekabet gücü kazandırılması, bu mak
sadı temin ve yenilerinin! kurulmaı içisn ihti
yaç duyulan iptidai yardımcı maddelerle, yatı
rım mafları ithalâtına döviz tahsis sistemin
de değişildik yapılarak her müesseseye tahsis 
edilen dövizin bir kısmının ihracat faktörüne 
göre verilmesi. 

Bu suretle bir taraftan sanayi imalâtının 
ilhratiylej döviz gelirimizin artması, diğer ta
raftan jalde edilecek fazla dövizle yapılacak 
ilâve ithalât sayesinde Devletin gümrük, vergi 
ve resim gelirlerinin artması mümkün olacağı 
gibi, kalkınma çabalarımız da her bakımdan 
daha kuvvetli desteklenmiş olacaktır. Aksi 
halde, yşinız tarım ürünleri ihracatı ile döviz 
ihltiyaçlahum karşılanması mümkün olamaya
caktır. 

9. İhracatımızın inkişafı bakımından ih
racat finansmanlarının dünya piyasalarında 
cari faig hadleri seviyesine uygun şekilde ucuz 
yapılmam. 

10. İhraç mallarımızla ilgili destekleme 
alımlarıı^n dünya fiyat konjonktürüne uygun 
fiyatlar!^ 'yapılması, nihai ihraç fiyatından 
âzami p^yın aracıya bağlı müstâhsıla intikali
nin sa|fenması, destekleme alım fiyatlarının 
mahsslüi. ekiminden evvel ilân edilmesi, des
tekleme alımları yoliyle mubayaa edilen mal
ların intacına kadar depolama durumunun da
ha mütekamil bir hale getirilmesi. 

11. ŞEhracatta sigorta sisteminin tesisi. 
12. [Müşterek Pazara dâhil memleketle

rin Türİiiye'ye tanıdığı bütün ihraç konten-
janlarınin tamamen kullanılmasının sağlan
ması. 

13. İthalâtta liberasyon ve tahsili ithal mal
ları liaftesinin tanzimi ve bunlarda değişiklik 
yapılma^, tatbikatının yürütülmesi yetkileri 
Ticaret Bakanlığına aidolduğu gibi, tahsisle
rin tevzjinin de Ticaret Bakanlığına aidolması. 

14. Evvelle Türkiye Odalar Birliği em
rinde bulunan özel sektör yatırım ve âcil 
ihtiyaç kotalarının dağıtım yetkisi, Haziran 
1969 dan beri geri alınmış bulunduğundan, 
söz konusu kotaların dağıtımının gecikmeye 
uğramış olması, yatırım ve sanayi işletmeleri 
için zararlı olmuştur. Bu konunun biran ev
vel çözümlenerek,' yatırım teşebbüslerinin ge
ciktirilmesinin temini. 

15. İhracatı Geliştirme Etüt Merkezinin 
teşkilât ve yeteri bütçe ve personel ile takviye 
edilerek kuruluş gayesinin yurt ölçüsünde ta
hakkuk ettirilmesi. 

16. Tarım Kredi Kooperatiflerinin kay
naklarını artırmak ve çiftçiye yeteri ihracatta 
bulunmalarını sağlamak maksadiyle bu koope
ratiflere mevzuat kabul etme yetkisinin veril
mesi. 

17. Kalkınma Plânında, Ticaret Bakanlığı
na verilen görevlerin, gerçekleştirilmesi için 
lüzumlu teknik ve mütehassıs elemanın yetiş
tirilmesi için daha fazla tahsisat ayrılması. 

18. iç piyasada fiyat yükselmelerini önle
mek maksadiyle arz ve talep dengesini sağlı-
yacak ekonomik tedbirlerin alınması. 

19. Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin 
faaliyetlerini daha verimli hale getirecek reor-
ganizasyon tedbirlerinin alınması. 

20. Piyasada duyulan sermaye darlığının gi
derilmesi için sermaye piyasasının tesisi yolun
da yapılan çalışmaların biran evvel sonuçlan
dırılması. 

21. Türkiye, Avusturya, Yunanistan ara
sındaki çekirdeksiz kuru üzüm anlaşmasının, 
ihracatımızı miktar yönünden olumsuz şekilde 
engellememesi için gerekli tedbirlerin alın
ması. 

22. Bağcılarımızın gerek zirai mücadele ve 
gerekse beton kurutma tekniği bakımından 
mulhtacoldukları çeşitli maddelerin ucuz te
mini ve bu maksatla gerekli olan kredilerin 
zamanında ve yeterli miktarda verilmesi. 

23. Canlı hayvan kaçakçlığını önlemek 
için, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu hudutla
rına yakın yerlerde beynelmilel hayvan pazar
larının kurulması. 

24. Bankaların, mevduat toplamak mak
sadiyle yapılan aşırı ve çok masraflı propa
gandanın, dağıttıkları ikramiye ve hediyelik 
eşyanın azaltılması. 

i < 
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!25. Çok fazla olan hayat pahalılığına, ma
liyet yükselmeisne, üretim azlığına sebebolan 
banka faizlerinin mutlaka azaltılması. 

Sayın Başkanım, banka faizlerinin, bugün 
Türkiye'deki kalkınmayı engelliyen en mühim 
hususlardan biri olduğunu tekrar belirtmek 
istiyoruz, faizlerin yüksekliğini... 

26. Ziraat Bankası kredilerinin tarıma ve 
bilhassa küçük çiftçiye tevzi edilmesini sağla
mak üzere, mahallî tüccarın kredi aracılığı
nın kaldırılması. 

27. Bakanlığa bağlı iktisadi Devlet Te
şekküllerinin teşkilât kanunlarının bu devrede 
çıkarılması suretiyle 440 sayılı Kanuna uygun 
olarak kârlılık ve verimlilik esasına göre 
çalışmalarının sağlanması. 

28. Hudutlarda müsadere edilen canlı hay
vanların Et ve Balık Kurumuna mâkul bir 
fiyatla teslimi. 

29. Et ve Balık Kurumunun canlı hayvan 
mubayaa taban fiyatlarının kaçakçılığı önliye-
cek ve besi hayvanı yetiştiren vatandaşlarımızı 
mağdur etmiyecek kadar yüksek tutulması. 

30. Et ve Balık Kurumuna verilen yüzde 
6 faizli fon faizinin, Toprak Mahsulleri Ofi
sinde olduğu gibi yüzde 1 faize indirilmesi. 

31. Et ve Balık Kurumunun, basta Millî 
Savunmadan olan alacaklarının ödettirilmesi. 

32. Tarım Satış Kooperatiflerince yapı
lan destekleme alınlarından doğacak zarar
ların Ziraat Bankasına yük yapılmadan Hazi
nece karşılanması. 

33. Tarım Satış Kooperatiflerine; destek
leme alımları finansman için Türkiye Cumhu
riyeti Merkez Bankasından sağlanan reoskont 
kredisine tahakkuk ettirilen faiz Muamele 
Vergisi komüsyon ve işletme giderleriyle bir
likte maliyeti yüzde 12 olmaktadır. Bu faiz 
haddinin mâkul bir dereceye indirilmesi. 

34. Kooperatiflerin gelişmesi bir Aravasa 
hükmü olduğuna göre, bunun külfetini Ziraat 
Bankasına bırakılmıyacak, Merkez Bankası 
Tarım Kredi Kooperatifleri reeskontlarının 
yüzde 5 ten yüzde 2 ye indirilmesi. 

35. — Müstahsıla aynî olarak dağıtılan to
hum ve gübre kredilerinin dağıtım zamanları-
ııın evvelden tesbiti ve çiftçilere duyurularak, 
tevziatının zamanında yapılması. 

Güven Partisi Grupunca teklif edilen ve 
daha sonra Hükümet teklifiyle birlikte Millet 
Meclisinde müzakere edilen, çiftçilerin Ziraat 
Bankasına olan borçlarının faizsiz olarak 10 
yıl takside bağlanmasından meydana gelen fa
iz ve kâr kaybının, Hazinece Ziraat Bankasına 
ödenmesi. 

Tarım kredilerinin etkili olabilmesi için, 
kredinin çiftçiye ihtiyacı nisbetinde ve zama
nında verilmesi. Verilen kredinin yalnız tarla, 
bağ ve bahçenin uzun yıllar evvel çok az ola
rak tesbit edilmiş barem değerine göre değil, 
mahsûlün ekildiği andaki tarlanın değeri üze
rindeki baremine göre verilmesinin tesbiti. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin yeni teşkilât ka
nununun çıkarılması ve sermayesinin artırılma
sı halinde, Ofisin daha verimli çalışması müm
kün olacaktır. Bunun temini. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin yıllardan beri 
tahsil edilemiyen 563 milyon lirayı bulan ala
caklarının Hazine ve diğer resmî kuruluşlarca 
ödenmesi halinde faiz yükü azalacak ve döner 
eermave imkanları çoğalacaktır. Bu sayede 
müstahsilin lehine daha yüksek taban fiyatiyle 
mahsûl alması mümkün olacaktır kanaatinde
yim. 

Tmrrak Mahsulleri Ofisi personelinin çok 
biivük fedakârlıklarla, müstahsil halkımıza 
yarctıfrı hizmetleri memnuniyetle karsıhvoruz. 

To-nrak Mahsulleri Ofisi. müsta*»sıldan ala
ca^ hububat, afvon ve mti'ncin birim basma 
taban alım fi vatlarının, mahsûlün ekiminden 
evvel ilân edilmesi. 

Bu sa.vfide niftni ekeceği mesulün idrakin
de TıR fivat fidfiflfifîini bilerek ekmiş olacak, 
maboül irtraTH-nrtPiı sonra malivfitinden. asağl 
sat.T^ •morıh"-rwetin4<» nırp.lnİTyıa.Tnıs olaca,k+ır. 

Tmaret •R^Tra-n'htfı. To-nvak Mahsulleri Ofisi, 
•hnjrrtav ve T)irinr» alım fivatlarını ook alçak 
tnttuft-n-nrla.'n. ic+îlıqq,1iTi artmasTna motifi tesir 
f'tmeVtedir. "R-no-dav ve •nirinne vet*»r fivatı ver
miş f/Inolor idi. ne nirinn ve ne de TvnrMav İtha
lin p IÜ ÎITYI VaTrrı «s ı^ı. PrHrır.îyı bîr Vîlncfrmnn. 
•mnVvot, ffıro+ı. 1Q«Q Hocartfanna oOvre SftO il* 4fl0 
TrımTÇ n'M'"frn Tı̂ Mp. rnrrnc. •Hro+i/»irto-n tfilrfitlrîi-
ve p'pliTiftPVfi Va,rtq,r kilo basına bir lira zam 
kovsa. bakkaldan •nirincin 4 - K liraya, alınması 
lâzımdır. Bu böyle olmuyor. Müstahsıldan 350 
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kuruşş, alman pirinç, bakkalda 600 kuruşa sa
tılıyor. Ticaret Bakanlığı, diğer mallarda oldu
ğu giU, pirinç iç piyasasını iyi ayar edemedi
ği içi^v pirinç bakkalda aşırı fiyatla satılmak
tadır. Ticaret Bakanlığının, pirinç müstahsili
nin njşhvına ve bir dahaki yıl pirinç üretimi
nin azalmasına sebebolacak şekilde hariçten 
pirinçj rithal etmesini doğru bulmuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, bir dakikanız 
var efendim. Mümkün olduğu kadar çobuk bi
tirin. I 

G.|P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Devamla) — Türkiye Halk Bankası Genel Mü
dürlüğünün, değerli genel müdürünün mükem
mel idaresi altında, esnaf ve sanatkârlarımıza 
taşıt jadindirme, tamir, tesis kurma ve işletme 
kredileri temin ederek, halkımıza faydalı hiz
metle^ yapmakta olduğunu memnuniyetle kar
şılıyoruz. 

Tiirkiye Halk Bankasının dış kaynaklarının 
takviyesi için, 1970 yılında çıkaracağı tahville
rin satılmasını kolaylaştırmak için, bu tahvil
lere gazine kefaletinin sağlanması ve bu mak
satla (kanun çıkarılması yerinde bir hareket ola
caktı^. 

Tijrkiye Halk Bankasından esnaf ve küçük 
sanatjsâflara tahsis edilen kredilerin faiz had
leri çjqk yüksektir. Faiz hadlerinin indirilmesi, 
esnafin daha verimli ve rahat iş görmesine im
kân sağlamış olacaktır. Halk Bankası, faiz had
lerinin azaltılması için, Merkez Bankası kay
naklamandan temin edilen kredilerdeki reeskont 
haddjai mâkul ölçüler içinde azaltmanın lüzu
muna) kaaniiz. 

Zijıfai müstahsil çiftçinin kullandığı motorlu 
araçlar, traktör, zirai aletler, zirai mücadele 
aletlejri, ilâçları, sulama motor ve pompalan 
ile efrnaf ve sanatkârlarımızın kullandığı her 
nevi İslet ve edevat, teçhizat, torna, freze, plân-
ya, c|îkis makinası gibi aletler, şoförlerimizin, 
nakliirecilerimiznı kullandığı kamyon, minübüs, 

lerin ve yedek parçalarının satış fiyat-
jntrolsûzdur; tahammül edilmez ve mer-

bir şekilde aydan aya daha fazla art-
:. Bu fiyat artışları sebebiyle, zirai ve 

smai|iuretimimiz azalmakta, kalitesi düşmekte, 
malijfîti yükselmekte ve ihracatı azalmaktadır. 
Neticjede; dış ticaret tediye muvazenesi, döviz 
geliri aleyhimize dönmekte ve paramızın kıy
meti (düşmektedir. 

Buna mukabil zirai üretici köylü, işçi, es
naf, sanatkârın, nakliyeci ve şoförlerimizin sat
tığı ucuz, aldığı pahalı hale gelmiştir. 

Güven Partisi Grupu, Ticaret Bakanlığı ve 
Hükümetçe bu fiyat artışının ve hayat pahalılı
ğının önlenmesi, ticari ve iktisadi istikrarın 
sağlanması ve enflâsyonist gidişin durdurulma
sı için müessir tedbirler alınmasını talep ve te
menni etmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın 
Bakan ve Ticaret Bakanlığının mümtaz temsil
cileri; 

Vatan ve milletimiz için, Ticaret Bakanlığı
mızın yapmış olduğu her iyi işi takdirle anar, 
hepinize teşekkür eder, bütçenin memleketimi
ze hayırlı ve başarılı olmasını Allah'dan diliye-
rek, hepinizi hürmetle selâmlarım. (G. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN —- Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Barbaros Turgut Boztepe buyu
run efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA BARBAROS TUR
GUT BOZTEPE (Sakarya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; 

Hizmetler sektörü içinde ticaret kesimi, Ada
let Partisi iktidarının özel bir ilgi duyduğu ve 
kalkınma gayretlerinde büyük ağırlık tanıdığı 
bir kesimdir. Ticaretin, üretim arzı içinde kıv
ranan her ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de 
en kolay ve en kârlı kazanç yolu olduğu aşi
kârdır. Mal darlığı öylesine yoğun ve ihtiyaç
tan o kadar fazladır ki, imtiyazlı müteşebbis
lerin, kardeşler kredilerinin de yardımıyla ra
hat ve tatlı kârlar sağlamaları hiç de zor de
ğildir. 

İkinci Beş Yıllık Plânda, kalkınma çabala-
rımızdaki başarının fiziki sektörleri olan ta
rım ve sanayi kesimindeki gelişmelere bağlı 
olduğu belirtildiği halde, uygulamada aslan pa
yını hizmetler sektörünün almakta oluşu ilgi 
çekicidir. Sanayi ve tarımda, plânda öngörülen 
hedeflerin gerisinde kalınırken, hizmet sektö
ründe plân hedeflerinin çok üstüne ulaşılmıştır; 
o kadar ki, plânın dayandığı varsayımla alay 
edercesine veya bu varsayımın yanlışlığını ka-
nıtlarcasına. Ancak, madalyonun ters tarafın
dan, iktidarın kalkınma felsefesinin Türkiye'nin 
çıkarlarına ters çıkan acı gerçeği çırıl çıplak 
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bir şekilde kendini göstermektedir. Şöyle ki, 
milyonlarca özel teşebbüs öyküsüyle Türkiye'yi 
kalkındırmaya çalışmak, ve besleme sektör ede-
biyatiyle, az gelişmişlik çemberini kırmak, en 
iyi bir yorumla, Adalet Partisinin özlemini duy
duğu kapitalist ekonominin tarihsel gelişim 
sürecinden habersiz olmak demektir. 

Özel teşebbüs yolu ile kalkınmış ülkeler, 
bazen bir iki asır sürmüş, uzun yıllar devam 
etmiş bir iç ve dış sömürüden yararlanmış, ya 
da Japonya olayında olduğu gibi, tamamen 
kendine özgü koşullar altında devletin sağladı
ğı geniş imkânlardan yararlanmışlardır. 20 nci 
asrın ikinci yarısında, sömürüye dayalı böyle 
bir kalkınma modelinin başarıya ulaşması müm
kün görülmemektedir. Bu, sosyal adalete ay
kırı olduğu kadar ekonomik gerçeklere de ay
kırı düşmektedir. 

Özel teşebbüs, vatandaşta marjinal tasarruf 
eğiliminin ancak artması halindedir ki, söyle
diğimiz çağ dışı usullere başvurulmaksızın eko
nomiye olumlu bir katkıda bulunabilir. Fakat 
Türkiye gibi, millî gelirden fert basma düşen 
payın 200 doların biraz üzerinde olduğu bir ül
kede, marjinal tasarruf eğilimine bel bağlama
nın mümkün olamıyacağı aşikârdır. 

Memleketimizde özel sermayenin üretici ol
mayıp, gayrimenkullere veya kısa vadede bü
yük kârlar getiren alım - satımdan ibaret bir 
ticari faaliyete yönelmekte oluşunun nedeni bu
dur. Elbette ki, ticari faaliyetlerin yersiz ve 
gereksiz olduğunu savunmuyoruz. Bununla 
hizmet, özellikle ticaret sektöründeki gelişme
nin ekonomide gelişme demek olmadığını ifade 
etmek istiyor; üretilen yeterli mal olmadan, mal 
mubadelesindeki artışların garipsenecek bir du
rum olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. 

Kaldı ki, böyle bir durum sosyal adalete de 
aykırı bulunmakta ve esasen son derece bozuk 
bulunan gelir dağılımını daha da bozarak, sos
yal kutuplaşmaları büsbütün artırmaktadır. 
Adalet Partisi iktidarının ısrar ile dile getirdiği 
«26 milyon özel teşebbüs» aldatmacasına rağ
men; aslında 26 milyon insan, yarın sofrasına 
koyacak bir lokma ekmeğin hesabını yapmakta 
ve bu bozuk düzen, emeği ile hayatını kazan
maya çalışanları kıskacı içinde dağıtmaktadır. 
Hak edilmemiş kazançların imtiyazlısı bir mut
lu azınlık ise, daha da mutlulaşmaya devam et
mektedir. 

Türkiye nüfusunun tarım kesiminde çalışan 
% 72 si, millî gelirden 1/3 pay alamamakta, fe
odal kalıntılar sonucu olarak kendi içinde daha 
da adaletsiz bir bölüşüme sahip bulunmaktadır. 

Tütün, pamuk, incir, fındık, zeytin, üzüm 
ve narenciye gibi belli başlı ürünlerimiz, daha 
tarlada iken anivre satışlarla tüccarın eline geç
mekte, sömürünün en iğrenci olan tefecinin 
elinde üretici bunalmaktadır. İşin garibi* Türk 
köylüsünü daraltan bu sömürü mekanizmasının 
resmî Devlet bankalarının kredileriyle beslen
mekte oluşudur. Yüce Mecliste bu hususta ken
di gözlemlerimize dayalı örneklerden bahsetme
yi lüzumlu görmüyor, altında Sayın Adalet Par
tili raportörlerin imzası bulunan, Ticaret Ba
kanlığı 1970 yılı bütçe raporundan bir dileği be
lirtmeyi yeterli görüyoruz. Eaporun «Teklif 
vo temenniler» bölümünde aynen; «Ziraat Ban
kası kredilerinin tarıma ve bilhassa küçük çift
çiye tevzi edilmesini sağlamak üzere, mahallî 
tüccarın kredi aracılığının kaldırılması, faydalı 
sonuçlar sağlıyacaktır.» denildiği görülmekte
dir. Yıllardan beri süregelen bu anormal du
rumu. önlemenin :& çaresi, üreticiyi örgütliye-
rül: araç, ger™, ve kredi imkânları sağlıyan bir 
kooperatifkşmeyi başarabilmekti. Üreticinin sır
tından hak edilmemiş fahiş kazançlar sağlıyan 
aracı ve tefecinin bertaraf edilebilmesi, ancak 
kooperatifleşme ils mümkün olabilecektir. 

Sayın milletvekilleri; 
Burada 4 Mayıs 1970 günü Alman Rayfayzan 

Kooperatifçileri temsilcileri önünde, sayın değer
li Bakanın, kooperatifçiliği öven ve bizim bu 
düşüncelerimizi benimser şekildeki olumlu ko
nuşmasını duymaktan ayrıca kıvaç duyduğumu
zu da belirtmeyi zaruri görüyorum. 

Bunun dışında, Türkiye'deki banka düzenini 
bütünü ile ele alarak ve günümüzün gereklerine 
göre yeniden düzenlenmesi, önemli bir ihtiyaç
tır. Türkiye bugün, bir banka ve kredi enflâs
yonu içindedir. Banka ve kredi politikası dü
zeltilmeden, Türkiye'nin kalkınması imkânsızdır. 
Bankaların kredileri pahalı vermesi, piyasada iş 
imkânını baltalamaktadır. Faiz nisbetlerinin 
çok yüksek olması bir yana, rekabet adı. altında 
çeşitli ve aldatıcı yollarla vatandaşlardan yüz
de 2,5 faizle toplanan paralar, yüzâ.e 20 yi aşan 
faizlerle verilmektedir. Elbetteki bu yüksek 
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îaiz halteri sebebiyle kredi imkânlanndan ancak 
tatlı kirlar sağlıyan imtiyazlı çevreler yararla
nabilmektedir. Esnaf ve sanatkârların alabil
dikleri yüksek faizli krediler ise, havadan para 
kazanniâ olanaklarından yoksun oldukları için
dir ki, çoğu kez iflâslarına yol açmaktadır. Bu 
cümledjsaı olmak üzere, bankaların reeskont po
litikalarında istikrarsız uygulamalar görülmüş 
ve bir paraftan yıl içinde 1 722 000 000 lira tu-
tarındaf vergi, muafiyeti, tanınmasiyle Devlet 
gelirleıji azaltılırken; diğer taraftan, Devletin 
ödeme kudreti olmadan yaptığı harcamalar ve 
yatırımlar piyasada hem fiyatları şişirmiş, hem 
Devlete iş yapan kişiyi zor duruma sokmuş, hem 
do Bievjete karşı olan güvenliği sarsmıştır. 

Sayja milletvekilleri; 
Zianjan darlığı nedeniyle, üzerinde durduğu

muz kokulan ayrıntılı rakamlariyle dile getire
miyor, şncak değinmekle yetiniyoruz. 

ülkemizde endişe verici bir ekonomik geliş
me de, fiyat istikrarının kaybolmuş olmasıdır. 
Elbetteıki, piyasa ekonomisinin mevcudolduğu 
bir düseaıde fiyatların sabit kalması beklenemez.,^ 
Ancak,! Adalet Partisi iktidarından bu yana, fi
yat artıları normal ölçüleri bir hayli aşmış ve 
orlalanta fiyat artışı yüzde 5 in üzerinde olmuş
tur. Sjm yılda ise, toptan eşya fiyatları yüzde 
7 nin üstünde bir artış göstermiştir. Bugün 
kullanılmakta olan fiyat endekslerinin çok eski 
baslara! dayanılarak hazırlanmakta olduğu da 
dikkate alınacak olursa, aslında fiyat artışları 
yüzde f nin ele üstündedir. Kaldı ki, hayat pa
halılığımın gerçek aynası, resmî endekslerin 
vardığıj sonuçlar olmaktan önce, günlük haya
tımızda! daima karşılıştığımız vitrinler deki gıda 
vo giyijm eşyalarının üzerindeki hızla yükselen 
fiyatlardır. Son 6 yıl içinde, toptan eşya fiyat
larındaki yüzde 37 oranındaki artışa, tarım 
ürünleıfaıin üretilmesindeki araç ve gereçlerde-
ki yüzde 15 e varan yükselmeler de katıldığın
da, f ukşira Türk köylüsünün bu geçen dönemde 
yan yatıya fâkirleştiği, resmî belgelerle sabittir. 

Çıkarılmak istenilen yeni. vergilerin çoğu, 
yoksul jfcalkı, dar gelirlileri büsbütün yoksullaş-
tırıp, sılkıntıya düşürecektir. Köylünün yetiştir
diği ürimlerin satış fiyatlarında ortalama olarak 
hiçbir fcrtış olmadığı, içindir ki, yeni vergilerle 
köylünün, satınalacağı her şeyin fiyatı artaca
ğından,!; bugünkü sıkıntısı, daha da yükselecek
tir. E^aafm zararı iki kat olacak, kamu görev-
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lilerin aylıklarına yapılacak zamları hayat paha
lılığı alıp götürecektir. Halkı düşünen, sosyal 
adalete önem veren bir Hükümetin, yeni vergi 
kaynaklan ararken, yüksek kazançlılara başvur
ması gerekirdi. 

İktidar ne derse desin, dar ve sabit gelirli 
vatandaş kütlesinin hayat pahalılığının ağır yü
kü altında ezilmekte olduğu açık bir gerçektir. 
Bu husus Hazinenin Merkez Bankasından kar
şılıksız olarak aldığı avansların 1969 yılı sonun
da 4 900 000 liraya fırlamasiyle de sabittir. 
Devletin resmî belgelerine göre, aynı yıl için
de yapılan açık finansman 2 milyar lirayı aş
mıştır. Bu yolda devam edileceğini gösteren be
lirtiler, önümüzdeki yıllarda fiyat artışlarını 
daJha da kaimçılıyacak ve Türk ekonomisinin 
üretim gücünü büsbütün azaltacak ve piyasa 
mekanizması daiha da işlemez hale gelerek, eko 
nomimiz tam bir çıkmaz sokağa sürüklenmiş 
olacaktır. 

İktidar böylesine yanlış bir para politikası
nın takipçisi olduğu içindir ki, Türkiye bugün 
bir devalüasyon eşiğinde bulunmaktadır. Deva
lüasyon söylentilerinin çıkması, piyasada sıh-
hatsıiz bir ortam yaratmıştır. Devalüasyon yapı
lacağı fikri, halk ve iş adamlarında yer etmiş
tir. Paranın dış değerinin düşürüleceği korkusu 
ile halk parasını bankalardan çekmiş ve gayri-
menkule yatırmıştır. Bu hal, gayrimenkul spe
külâsyonlarına yol açmış, piyasada iş adamları
nın para darlığından bahsettiMeri görülmüştür. 
Bunun nedeni, devalüasyon söylentileri nedeni 
ile bir nevi para önünden kaçıştır. 

rSayın milletvekilleri; 

Üzüntü ille izlemekte olduğumuz diğer bir 
konu da, dış ekonomlik ilişkilerimizin gittikçe 
bozulmakta oluşudur. İşçi dövizlerinin önemli 
ölçüde artmış bulunmasına rağmen, 1969 yılında 
ödemeler dengesi açığı 215 milyon doları bul
muştur. İhracat, büyük vergi iadelerine rağmen, 
her yıl programda öngörülen hedeflerin gerisin
de kalmakta ve dış ticaret açığı 1969 yılında 
234 milyon dolar iken, 1970 yılı içinde 280 mil
yon dolar olarak tahmin edilmektedir. Dış ti
caretimizin, döviz kıtlıklarının yoğunlaştığı 
her dönemde olduğu gibi, kliring anlaşmalı ül
kelere kaydırılmakta oluşu ise ayrı bir sakınca
dır. 
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iç fiyatlardaki yükseklik, ihracatımızın 
anlatmalı ülkelere kaymasını yaratmaktadır, ki 
bu hal dış ticaretimizi her geçen gün, serbest 
dövizli ülkelerden uzaklaştırmaktadır, Palhalı 
satıp, pahalı alma politikası, dış ticaretimizi 
tehlikeli noktalara itmektedir. 

Sözde ithal ikamesi sağlaması gereken mon
taj sanayii, bir fil gibi, Türkiye'nin sınırlı ve 
kalkınmasında son derece önemli dış kaynak 
olanaklarını sömürüp, eritmektedir. Bunun ya
nı sıra, Türkiye'nin dış ticaret dengesini olum
suz yönde etkiliyen bir diğer güçlü faktör, ya
bancı sermaye sorunudur. Günümüzde yabancı 
sermaye, az gelişmiş ülkelere akarken, az geliş
miş ülkelerin döviz güçlükleri sebebiyle yükselt
tikleri gümrük duvarlarını, dolaylı yollardan 
aşmaktadır. Genellikle, bu tür kuruluşların ih
racata yönelmedikleri, üstün bri teknoloji ge
tirmedikleri, yan sanayileri geliştirerek ekono
miyi olumlu yönde etkilemedikleri ve ciddî bir 
iltlhal ikamesi de sağlamadıkları bilinmektedir. 
Buna karşılık, yabancı sermaye kuruluşları, tü
ketim eğilimlerini karşılıyan yemi ihtiyaçlar ya
ratmakta, ancak, asıl önemlisi resmî-Devlet bel
gelerinde de gösterildiği gibi, yüzde 50 yi aşan 
kârlılıkla çalışarak, getirdikleri sermayeyi iki 
sene içimde amorti ettikten sonra, tatlı kazanç
larını Türk ekonomisi üreticisinin almteri ile ya
rattığı kıt döviz imkânlarını dışarıya aktara
bilmektedirler. Halen bu kuruluşların yılda 30 
milyon dolar seviyesinde olan kâr transferleri
nin, önümüzdeki yıllarda çok yüksek rakamla
ra ulaşacağı ve ekonomimizin sırtında taşınmaz 
bir yük haline geleceği aşikârdır. 

İşte bütün bunların sonucudur ki, ikinci 
Beş Yıllık Plândaki, ekonomimizin 1972 yılın
da dışa bağlılıktan kurtularak, kemdi kendine 
yeterli hale geleceği yolundaki iddia anlamını 
tamamen yitirmiş ve çığ gibi büyüyen dış borç
larımız, azalmak şöyle dursun 3 milyar dolar 
(seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. 

Yine iktidarın yanlış para politikası sonu
cudur ki, Merkez Bankasının rezerv durumu 
sıfırın altına düşmüştür. Her ne kadar Mart 
•sonu itibariyle kâğıt üzerimde rezerv durumu 
172 milyon dolar görünmekte ise de, aslında bu 
akreditiflerin peşin olarak ödenımeisi usulünden 
vazgeçilmiş olmasının sonucudur ve aynı tarih 
itibariyle 177 milyon dolarlık ithalât için he-
'4üz ödeme yapılmadığı anlaşılmaktadır. 

Teminatları yatırılıp sıra bekliyen transfer
ler ise; 260 milyon doları bulmuştur. 

Çok önemli diğer bir konu da Ortak Pazar 
e orunudur. Türk Ekonomisini Ortak Pazara 
tam üye olabilecek seviyeey getirmek amaciyle 
üü'günülmüş bulunan hazırlik döneminin hazır
lıksız geçmesinin en önemli nedeni, tesbit edil
mesi gereken genel ekonomi politikasının ihmal 
edilmesi ve böyle bir yokluğun aradan geçen 
5 yıl gibi uzun bir zamana rağmen bir türlü 
düşünlülenuemesildir. Bu dönem Türkiye için ve 
Özellikle sanayi sektörü için büyük ve hayati 
İjir önemi haizdir. Bu sebepledir ki, Türkiye'nin 
ileri derecede sanayileşmiş ülkelerden meydana 
gelmiş bir topluluğa üye olabileceğini düşün
mek ve bu suretle karşılaşacağı meseleleri teker 
teker ele almak ve neticeye göre genel bir sa
nayi politikası teslbiti gerekirdi. Halbuki, sana
yiimizin Ortak Pazar sanayii ile eşit şartlarla 
rekalbet imkânlarına sahilbolması, ancak maliyet 
eşitliği halinde mümkündür. Himayesiz her han
gi bir sanayiin varlığını muhafaza ve idamesin
den bahsetmek imkânsızdır. 

Sayın milletvekilleri, 

C. H. P. grupu adına görüşlerimizi tamam
larken; yetersiz ve yeteneksiz bir Hükümetin 
•elinde Türk ekonomisinin yalnız bugünü ile de
ğil, geleceği ile de mahkûm edilmekte olduğu
nu bir kez daha belirtiyor, gittikçe yoğunlaşa
cak soîsyal ve ekonomik bunalımlara özellikle 
A. P. Grupunun dikkatini çekerek Yüce Mec
lise saygılar sunuyoruz. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Do
ğan Kitaplı. 

A. P. GRUPU ADINA DOĞAN KİTAPLI 
^Samsun) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri ; 

Adalet Partisi Grupu adına Ticaret Bakan
lığı Bütçesi hakkında görüşlerimizi belirtmek 
üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Sözlerime başlarken Yüce Meclisi, Sayın Ba
kanı ve Bakanlık ve bağlı müesseseler erkânını 
«hürmetle selâmlarım. 

Bütçe üzerindeki görüşlerimizi arz etmeden 
önce, ilktisaden gelişme gayretimizde çok önemli 
yeri olan ve müstahsilin desteklenmesinden, 
müstehlikin himayesine, bunların teşkilâtlan-
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dırılmilarına, kontroluna, iç piyasanın takip ve 
tanzimine, banka kredilerinin plân hedeflerine 
uygun olarak düzenleme ve kullanılmasına, 
çiftçinin, esnaf ve sanatkârın kredi ihtiyacının 
karşılanmasına ve organizasyonuna, Ticaret ve 
Sanayi Odaları ve Borsaları Kanunu hükümleri
nin uygulanmasına, borsalar açmaya ve bunla
rın nisam içerisinde yürütülmesine, sigorta şir
ketlerimin kuruluşundan, tasfiyesine kadar olan 
muamelâtının kontroluna, ölçü ve tartı aletle-
ıiyl'8 bir kısım sayaçların muayenesine, anonim 
ve limited sirkelilerin kuruluşundan sermaye 
tezyidine, her türlü kooperatif ve birlikleri 
ile ihracatçı birlMerinin kuruluş ve kontrolu
na, «ergfi ve fuarlara, iç sularda ve denişlerde 
balık avcılığına, malların standardizasyonuna 
ve ibiacattan ithalâta, ihracedilen malların 
kontroluna kadar çok eşitli konularda faali
yet gösteren ve faaliyet konuları belediyeler ve 
diğer bakanlMarla çok kere çatışan Bakanlığın 
yeni Teşkilât Kanununun biran evvel çıkanl-
ınıasmdaki lüzumu Bakanlığın gittikçe artan iş 
hacımı; ve daha da faydalı çalışması bakımın
dan belirtmeden geçemiyeceğiz. 

iSayın milletvekilleri, 
20 \dakikalık müddet içerisinde Bakanlığın 

bütün faaliyetlerini eleştiraıenin güçlüğünü na
zara alarak, önemli gördüğümüz ve üzerinde 
çok konuşulan mevzulara değinmekle yetinece-
£İ3. 

Devlet istatistik Enstitüsünün 15 Kasım 
1969 tarihli ikinci tahmininde; geçen yıl cari 
ıiyatlariyle millî gelirin 129 700 000 000 liraya 
yükseldiğinin, kalkınma hızının ise % 7 İlk he
defe çiok yakın olarak tahakkuk edeceğinin an
laşılması ve millî gelir 'bünyesinde plânın ön-
gördüjp şekilde sanayi ve diğer sektörler le
hine değişiklik tesbit edilmesi ve bunun neti
cesinde tarımla uğraşan nüfusun oranının 
% ı67 fje düşmüş 'olması memnuniyeti mucip bir 
sonuç alarak mütalâa edilmelidir. 

GVEijllî gelirdeki artışa muvazi olarak, toplam 
talep Seviyesinde geçen yıllardan (daha fazla ve 
bir löıiceki yıla nazaran '% 13 nisbetinde artış 
olmuştur. Buna gayrimüsait iklim şartları ne-
oeni l̂e zirai mahsulün noksan idrakinin arz 
üzerinjdeki menfi tesiri ve ekonomi dışı psiko
lojik gedenler ilâve olunca, toptan eşya fiyatları 

geçen yıllara nazaran daha hareketli ve yüksek 
seviyede seyretmiştir. 

Fiyatların % 6,1 seviyesinde tutulmasında 
takilbedilen dikkatli ımalî politika yanında, pi
yasada kâfi mal bulundurmak suretiyle Bakan
lığın faaliyetleri de müspet tesir icra etmiştir. 

ıMuhterem miHetvekilleri, 
Dış ticaret konusunda çok kısa bir müddet 

evvel bir araştırma 'önergesi vesilesi ile huzu
runda geniş »görüşme yapıldığından, sizleri tek
rar ibu mevzuda meşgul etmeyi düşünmüyoruz. 
Ancak, netice olarak ihracatın geçen yıla naza
ran '% 8,1 nisbetinde artışına mukabil ithalâtın 
% 4,9 artmış 'olmasının ve 1970 in ilk 3 ayında 
bu nilsbetin daha da müsait bir loranda seyret
mekte bulunmasının, ithalât açığımızın kapan
ması (bakımından müspet ve memnuniyet veri
ci bir gidiş 'olarak mütalâa ve bu temayülün 
devam edeceği hakkındaki ümidimizi muhafaza 
etmekteyiz. 

Bakanlıkça, müstahsilin iç ve dış pazarın 
teşkilâtlandırılması çalınmalarına verdiği önem, 
ekonominin daha süratli gelişmesi bakımından 
ehemmiyetli <bir faaliyet olarak mütalâa edil
melidir. Bu »cümleden alarak, A. P. iktidara gel
diği günden beri müstahsilin kooperatifler ve 
birlikler faalinde teşkilâtlandırılmaları çalışma
ları 1969 yılında da aynı hızla ve plân ve prog
ramına muvazi olarak devam etmiştir ve bu ko
nudaki gelişmeler iktidarı devraldığımız tarih 
nazara alınarak mukayese edildiğinde, 5 yılda, 
evvelki 35 yılından daha fazla faaliyet gösteril
diğini gösterecektir. Bu mukayeseyi yalnız kuru
luş olarak değil, faaliyet, kredilendirme ve te
sis edindirme bakımından da aynı netice ile 
yapmak mümkündür ve bu nedenlerle bu teşek
küller, ortaklarına ve memleket ekonomisine 
daha yararlı hale getirilanişlerdir. 

Nitekim 1965 yılında 2834 sayılı Kanuna 
göre kurulmuş Tarım iSatıış Kooperatifi adedi 
220 dken, 1968 yılnda 422 ye, Nisan 1970 tarihi 
itibariyle 608 adede; birlik ise, 1965 te 13 aded-
den 1968 te 24 ve 1969 sonunda ise 31 adede yük
selmiştir. 

Bu kooperatif ve birliklere 1966 yılında açı
lan kredinin yekûnu 550 milyon lira iken, 1969 
yılında kullandıkları kredi 2 507 000 000 lirayı 
bulmuştur. 
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Tarım üreticisinin anallarının değer fiyatını 
>' ulalbilmesi için, yakardaki faaliyet yanında, 
iktidarımız zamanında yapılan destekleme mu
bayaaları plân ve Hükümet programında belir
tilen esaslar dairesinde pamuk, çekirdeksiz kuru 
üzüm, fındık, incir, zeytinyağı, aritep fıstığı, 
ay çiçeği ve yağı, pirinç, çeltik, hububat ve tü
tün mahsullerine teşmil edilmiştir. 

1085 yılından evvel hububat, tütün, çekir
deksiz kuru üzüm hariç hiçbir konuda devamlı 
bir destekleme politikası yürütülmemiştir. 1969 
yılında tütün, hububat, çeltik hariç yalnız Ta
rım Satış Kooperatifleri Birlikleri kanaliyle 
yürütülen destekleme alımlarına tahsis edilen 
iiîiikân 2 054 000 000 lirayı bulmaktadır. 

Diğer kooperatiflerdeki gelişme de aynı 
msbet'te devam etmiştir. Tarım Kredi koopera
tiflerinin sayısı 1988 yi ve ortak adedi 1 282 532 
yi bulmuştur. 

Ticaret ve 1163 sayılı Kooperatifler kanun
larına göre kurulan kooperatiflerin adedi 1964 
yılının 2953 üne mukabil 1970 yılının Nisan ayı 
itibariyle 7846 yi bulmuştur. 

Kooperatifler ve Tütün Tarım Satış Koope
ratifleri kanunlarını çıkarmakta iktidarımıza 
ııasibolmuştur. Kooperatifleri dağınıklıktan kur
tarmak, ortakların kolaylıkla haklarını taki-
Ibotmelerim 'temin etmek ve kontrolünü kolay
laştırmak bakımından çok faydalı sonuçlar ve
recek olan örnek statü çalışmalarının süratle 
yürütüldüğü ve halen yapı, köy kalkınma, eş
raf ve 'sanatkârlar kefalet, küçük sanatkârlar, 
hayvan üreticileri tedarik ve pazarlama, taşı
yıcılar, toprak su, çay ekicileri, orman köyleri 
kalkınma kooperatifleriyle esnaf ve sanatkâr
lar (bölge birlikleri ve tarımsal köy birlikleri 
örnek statülerinin bitirildiği ve 1196 sayılı Tü
tün Tanım Satış Kooperatifleri Kanununa göre 
ıhazırlanması gereken tüzük ve yönetmelikler 
üzerinde çalışmaların devam etmekte olduğu 
memnuniyetle müşahade edilmiştir. 

Bakanlığın hu konudaki çalışmaları, koope
ratiflerin tesislerle takviye edilmesi yolunda da 
aynı titizlikle devam etmiş ve bu cümleden ola
rak aaşğıda iönemleri belirtilen çok müspet so
nuçlar elde edilmiştir. 

Yılda 50 bin ton çiğit işliyecek modern bir 
yağ fabrikasının Çukobirlik'çe yapılması müs
pet bir safhaya girmiş, malî portesi 25 milyon 

i Irayı 'bulan 'bu tesisin akreditifleri açılmıştır. 
Yılda 6 400 ton fındığı beyazlatıp paketliyecek 
olan fisikobirlik tesisi hizmete girmek üzeredir. 

Yılda 3 bin ton zeytin işleyecek olan tesis
ler Marmara Zeytin Birliğine 3 800 000 liraya 
nıalolmuştur. 

35 bin ton kapasiteli ve yatırım tutarı 23 
milyon lirayı bulan Anitbirlik yağ kombinası 
1989 yılı içerisinde tamamlanarak işletmeye 
açılmıştır. 

Elma istihsalini değerlendirmek gayesi ile 
Elma Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, Böl
ge Tarım Kredi Kooperatifleri ve diğer hakikî 
ve hükmî şahısların iştiraki ile Niğde'de elma 
ısuyu sanayii projesi Alman JUNG- Firması ile 
anlaşılarak fiiliyata intikal ettirilmiştir. 

Çabuk bozulan ızirai ürünlerin düzenli şe
kilde muhafazası, nakliyesi ve iç ve dış pazar
lara intikalini temin için hazırlanan soğuk zin
cirinin halkası olan 140 aded frigorifik kamyon 
yurda daha evvel ithal edilmiş ve fakat toplam 
'kapasitesi 52 bin ton olan istihsal, istihlâk ve 
inraç bölgelerine göre plânlanmış bulunan so
ğuk hava depolarının kurulması işi projelerin 
hazırlanmasına, 29 adedi için Tarım koopera
tifleri tarafından limiteti, şirketler kurulmasına 
rağmen Teşvik Kanununun Halk Partisinin mü
racaatı ile iptal edilmesi sebebiyle mümkün ola-

I ınflflnıştır. Ancak memnuniyetle öğrenmiş bulu-
j iniyoruz ki, bunlardan 11 adedinin kredileri 

iptalden ev\röl açıldığından tahakkuku son saf
ihaya gelmiştir. Diğer depoların da ilk imkânda 
tahakkuku için çalışmaların lüzumunu bilhassa 
belirtmek istiyoruz. 

Butça Karma Komisyonu raportörlerinin 
raporunda bahsedilen ve bahsedilmiyen diğer 
telislerden bahsederek fazla vaktinizi almak 
istemiyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 

Bu izahatım muvacehesinde elbette ki, Halk 
Partisi sözcüsü «kooperatif» kelimesinden sa
dece mücerredolarak bahsetmekten ileri gide-
miyecekti ve gördünüz ki, aynı yolu takilbetti. 

Muhterem milletvekilleri, 

Üzerinde çok konuşulan banka kredileri ve 
bu arada Ziraat Bankasının kredi tevzii mev-

! zuunda da vaktin müsaadesi nisbetinde temas 
I etmeyi faydalı mütalâa etmekteyiz. 
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1909 yılında 23 368 000 000 liradan 
31 090 000 000 liraya yükselen banka kredile
rinin plân hedeflerine ve Hükümetin politika
sına uygun olarak yürütülmesine gayret edil
miş ve bunun neticesi olarak tarım kredileri
nin 1Q67 yılının % 23,8 nisbetine mukabil % 26 
ya, sanayi kredilerinin' 1968 yılının % 4,4 üne 
mukabil % 4,7 ye yükseldiği, esnaf ve sanat
kârlara tahsis edilen kredilerin yükselme gös
terdiği, buna mukabil inşaat kredilerinin % 8 
den % 6,1 e, ticari kredilerin ise % 20,3 ten 
ı% 19,3 e düştüğü memnuniyetle müşahade edil
miştir. 

Ziraat Bankası, gayesine uygun olarak 1969 
yılında da zirai krediye önem ve ağırlık ver
miştir. Bu cümleden olarak zirai ikrazat 1965 
yılının 3 287 000 000 lirasına mukabil 1968 yı
lında 6 923 000 000 ve 1969 yılında ise 
9 278 000 000 liraya ulaşmıştır. 1970 programı 
ise 10 130 000 000 lira olarak bağlanmıştır. 

Bu suretle 1969 yılında programın gerçek
leşme oranı % 103 ü ve zirai kredinin plasman 
kaynaklarına oranı ise yüzde 80,5 i bulmuştur. 

Şahıs başına ikrazat ise, banka yönünden 
1965 in 1043 lirasına mukabil 1968 de 1 750 li
raya ; kredi kooperatifleri yönünden ise, 1965 in 
914 lirasına mukabil 1969 Haziranında 2 020 
liraya yükselmiştir. 

Krediden istifade eden çiftçi adedinin artışı 
da nazara alınırsa, yükselişin öneminin daha 
da artacağı tabiîdir. Banka zirai kredi, faali
yetleri arasında, çiftçiye kredi yanında, proje 
ve teknik yardımı da götüren zirai kalkınma; 
halk (filinde yahut eski adı ile kontrollü kredi 
tatbikatına artan bir hızla devam ederek 1964 
yılında iki ilde 6 şube ile başlıyan uygulamayı 
1969 yılında 20 ilde 179 şubeye teşmil etmiştir. 

Topraksız veya yeter miktarda toprağı ol-
mıyan çiftçilere açılmakta olan arazi edinme 
kredilerinde de durum aynı müspet hızla de
vam etmiş, 1967 - 1968 - 1969 yıllarında cem'an 
13 110 çiftçi ailesi, kendi imkânlarına banka
nın ilâve ettiği 107 993 998 lira kredi ile 
315 689 dekar arazi sahibi olmuşlardır. 

Sayın milletvekilleri ;> 
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min ettikleri reeskontlar - ki, bu miktar 150 
milyon lira civarındadır - ölçüsünde ticari kre
di faaliyetlerini de devam ettirmiştir. Çok yerde 
tek banka olarak çalışmakta bulunması da ban
kayı bu faaliyetlere zorlamaktadır. Ancak biraz 
evvel arız ettiğim ve ilerde bahsedeceğim ra
kamlar, bu faaliyetlerin içerisinde ticari kredi 
faaliyetleri nisbetinin azalmakta olduğunu gös
termektedir. Bankanın genel plasman kaynak
larına ticari plasmanın nisbeti 1964 yılının yüz
de 22,3 üne mukabil 1970 yılında yüzde 14,6 ya 
düşmüştür ve hâlâ da Halk Partisi bundan şi
kâyet etmektedir. 

ıSon zamanda yapılan bir anket, Ziraat Ban
kasının 39 050 müşterisinden 21 966 adedinin -
ki, nisbet yüzde 56,26 dır - 25 000 liraya kadar, 
8 551 adedinin - ki, nisbet yüzde 21,90 dır -
50 000 liraya kadar, 7 137 adedinin - ki, nisbet 
yüzde 18,28 dir - 150 000 liraya kadar kredi
leri olan müşterilerin teşkil ettiği neticesini 
vermiştir. Bu sonuç, Ziraat Bankasının ticari 
kredilerinin risk bakımından emniyetini ve açı
lan kredilerin çok büyük kısmının esnaf ve kü
çük ticaret erbabı gibi orta tabakaya hitabet-
tiğini göstermesi bakımından önemle kayda de
ğer. 

Değerli milletvekilleri, 
Küçük çiftçi borçlarının faizsiz olarak tak-

sitlendirilmesi hakkında seçim beyannamemiz 
ve Hükümet programına uygun olarak hazır
lanmış olan kanun tasarısı Yüce Heyetinize in
tikal ettiği için bu hususu kaydetmekle yetini
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Küçük sanat erbabı ve esnafımızın ekono

mik güçlerinin artırılmasında çok büyük kat-
sı olan Halk Bankası faaliyetlerini, geçen yılda 
olduğu gibi takdirle takibediyoruz. Bankanın 
rehberliği altında esnaf ve küçük sanatkârların 
teşkilâtlanması faaliyetlerinin hızını devam et
tirmesini memnuniyetle mütalâa etmeketeyiz. 
Nitekim 1965 yılında 263 aded mevcudu bulu
nan esnaf kefalet kooperatiflerinin adedi 1969 
yılında 466 ya yükselmiştir. Bankanın kaynak 
yaratma ve meslekî kredi faaliyetleri de fevka
lâde süratli bir seyir takibetmistir. Nitekim 
tevdiat artış oranı, kendisinden evvel gelen en 
yüksek bankanın oranının yüzde 295 olmasına 
mukabil, yüzde 995 i bulmuştur. Meslekî kredi
leri ise 1965 yılının 312 300 000 lirasına mu-

Banka 440 sayılı Kanunun verimlilik ve 
kârlılık prensibi, bir kısım mevzuatın hususiyet
leri ve bizatihi bu mevzuda kredi alanların te-
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kabil, 1069 yılında 1 milyar liraya yükselmiştir, 
Sayın milletvekilleri, 
Müstahsilin emeğini değerlendirmekte ve 

şehir ve kasaba halkımızın ekmeklik ihtiyacını 
temin etmekte daima muvaffak hizmetleri bulu
nan Toprak Mahsulleri Ofisinin, geçen yılın 
gayrimüsait şartlarına rağmen, görevini yerine 
ıgetirelbilmek için göstermiş olduğu gayreti tak
dirle kaydederiz. Bu yıl için teshit edilen huîbu-
bat fiyatları ile çiftçinin menfaatini çok yakın
dan takibedeceğini ve koruyacağını ümidet-
mekteyiz. Bu arada memleketteki ekmek isra
fını önleme yolundaki çalışmalarının başarıya 
ulaşmasını temenni ederiz. 

Memleket ekonomisinde büyük bir yeri olan 
hayvancılığın gelişmesinde, geliştirilmesinde ve 
canlı hayvan nakliyatı sebebiyle uğranan ka
yıpları telâfi etme bakımından büyük ümitler
le kurulan Et ve Balık Kurumunun gerek nor
mal faaliyetleri, gerekse fevkalâde hallerde 
Hükümet tarafından verilen vazifeleri ifada git
tikçe iyiye doğru gittiğini görmenin memnuni
yeti içindeyiz. Cenup'ta inşa ettiği kombinaların 
faaliyete geçmesi ile kaçançılıgın önleneceği ve 
ihracatın artacağı ümidini muhafaza etmekte
yiz. 1968 Yılının 9 428 000 Dolarlık ihracatının, 
1969 yılında 12 616 000 Dolara çıkmasını da 
memnunlukla karşılamaktayız. 

Zaman ölçüsü içerisinde görüşlerimizi bura
da bağlıyor ve 1970 yılı bütçesinin Ticaret Ba
kanlığına, memlekete hayırlı olmasını diliyor, 
Adalet Partisi Grupu adına hepinize saygıları
mı sunuyorum. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Hamdi Hamamcıoğlu, ikinci defa buyurun. 

G.P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAMCI
OĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekili arkadaşlarım, 

Gecenin ilerlemiş bu geç saatinde sizi tek
rar rahatsız ettiğim için çok özür diliyerek, bu 
durumu müdrik olarak, gayet kısa kısa notlar 
halinde mensulbolduğum partinin görüşlerini 
arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım? 
Bu kürsüde, mesul Hükümet, mensupları ta

rafından, bâzı iddia konularında müşahhas hâ
diseler verilmek suretiyle iddiada bulunulması 
tavsiye edilmiştir. Bu hususta ısrar edildiği tak-
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dirde, müşahhas hâdiseleri ismen zikretmek su
retiyle açık olarak iddia etmekteyiz ki, T. & 
Ziraat Bankasının gerek aynî yardımlarında ge
rekse ikrazlarında yüzde 100t particiliğin hâ^ 
kim olduğu bir gerçektir. Çok kısa olarak bir 
misal arz edeyim : Bir karış toprağı olmıyan 
bir partiliye 6 ton tohumluk verilmesine rağmen 
hane başına 50 kilo tohumluk verildiğini kesin 
olarak tesbit etmiş durumdayım. Diğer sözcü 
'arkadaşlarımın da beyan ettiği veçhile... 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Tarım Ba
kanlığına ait o. 

G.P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAMCI
OĞLU (Devamla) — Değil efendim, Ziraat 
Bankaları vasıtasiyle dağıtılıyor. 

Diğer sözcü arkadaşlarımın da ifade ettiği 
vçehile, maalesef kredi dağıtımında bir parti
zanlık havasının estiği gerçektir. Sayın Adalet 
Partisi sözcüsü arkadaşım; rakamı tesbit ede
medim, esasen konuşmamı rakamlarla da boğ
mak istemem, şu kadar senede şu kadar zirai 
kredi miktarı artırılmıştır, demek suretiyle Hü
kümetlerinin vatandaşa karşı hizmet ettiğini 
iddia etmişlerdir. Bizim merak ettiğimiz nokta 
şu : Rakamı, özür dilerim kesin olarak ifade 
edemiyeceğim, 23 milyon liralık bir kredi kendi 
iktidarları devrinde 33 milyon liraya çıkmışsa, 
bunun dağıtımındaki kıstas ve bundan istifade 
eden insanlar kimlerdir? Bunu öğrenmek iste
riz. Binaenaleyh yekûn itibariyle kredi miktar
larının çoğaltılmış olması, aslında herkese hak
kaniyet ve adalet çerçevesi içerisinde bir kredi 
dağıtımın varlığını giösterecek gerçek değildir. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Fert başına 
düşeni de söylemiştim, 

G.P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAMCI
OĞLU (Devamla) — Fert başına düşer, nüfusa 
bölerseniz; ama partinizden olmıyan Ali'ye ne 
düşmüştür, partinizden olan Veli'ye ne düşmüş
tür, bunu öğrenmek isteriz. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Memleketi 
öylece ayırabilir misiniz? 

G.P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAMCI
OĞLU (Devamla) — Biliyoruz efendim, şart
ları biliyoruz. Müsaade buyurun da yormıyalım 
arkadaşları, saat epeyce ilerledi. 

Arkadaşlarım, buna karşı alınabilecek ted
birler vardır. Naçizane iki noktayı çok kısa ola-

— 660 — 



M. Meclisi B : 88 

rak ara etmek isterim : Mümkün ise, Ziraat ı 
Bankasının, ticari işlemlerden elini çekmek su
retiyle elindeki plasmanı hakikaten ciddî mâ
nada yoksul ve yardıma muhtacolan köylüye 
uzatırsa, daha çok faydalı olabileceği düşünü
lebiliri. Bu politik dağıtımlara ait şikâyetlerin 
(önlenmesi için de; sayın kıymetli Bakandan is
tirham ediyoruz, seçim kanunlarında yapılacak 
tadillerde, seçimlere tekaddüm eden en az üç 
ay içerisinde bu gibi yardımları ve dağıtım
ları men edici hüküm getirirlerse, tahmin 
ediyoruz ki teşkilâtlarına mensup şahıslar da 
böyle bir töhmetin altında kalmazlar. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Yüzde yüz da
ğıtılıyor. 

G P. GRUPU ADINA HAMDÎ HAMAM-
CIOĞ-LU (Devamla) — Beyefendi, Sayın Baka
nım emrederlerse hususi olarak arz edebilirim. 

• Şunu size teminatla arz edeyim ki, bir parti
zanlık tutumu içerisinde hiçbir zaman huzuru
nuza gelmiyeceğime lemdn olmanızı rica ederim. 
Bundan evvelki konuşmalarım da tahmin edi
yorum bu hususu teyideder. 

Elendim, ticari krediler mevzuunda nısmle-
'ketıin çok acı gerçeklerine işaret etmek mecbu
riyetindeyim. 

Elimde çok kısa bir not var; üç aylık 5 000 
lirayı muhtevi bir ticari kredide vatandaşın 
verdiği para miktarı özet olarak şu: 10 lira mu
habere masrafı, 135 lira 65 kuruş yüzde 10,5 
dam İaiiz, 38 lira 75 kuruş (komüsyon, 36 lira 88 
kuruş Muamele Vergisi, 21 lira 50 kuruş pul ki, 
üç .aylık faiz diyemiyeceğim ama toplam olarak 
ikrazaitta bulunan vatandaşın cebinden çıkan 
para, 5 000 lirada 242 lira 78 kuruş. Bunu bir 
senelik hesabetmek suretiyle 4 le çarparsanız 
968 lira tutmaktadır ki, genel olaralk elindeki 
sermayesi bankadan aldığı paraya bağlı olan 
Anadolu esnaf ve tüccarı bir senede yüzde 20 
veriyor, faiz demeye dilim varmıyor gerçeği ifa
de etmek için. Hükümetin aldığı bâzı vergi
ler de var. Cebinden yüzde 20 ye yakın bir pa
ra feda ederse, bugün hepiniz Anadolu'nun 
muhtelif köşelerinden gelmiş kıymetli insanlar
sınız, âzami yüzde 25 kâr temini muvacehesin
de, t&Jkdirinize ve insafınıza sığınırım, yüzde 5 
senelik kazançla vatandaş çoluk çocuğunu mu 
geçindirir, veırgisıimi mi venir, kira mı öder? 1 
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Bunun da çaresi olduğuna kaaniim. (A. P. gı
nalarından «çaresini söyleyin» sesleri) 

"öyliyeceğûm efendim, naçizane arz edece
ğim. Bankaların kârlarından biraz fedakâr
lık etmesi müm|kün; Sayın Hükümetin bu yüz
de 20 oranındaki verilen paralardan bir mik
tar fedakârlık etmesi mümkün, bankaların 
y'ıisde 100 israf olduğuna kaanıi olduğum şu 
eşantiyon ve hediye faslını kaldırmajk suretiyle 
aldığı faizleri düşürmesi mümkün. Bankaların, 
apartman ve nakit 'ikramiyeleri düşürmesi su
retiyle zavallı, hakikaten yardımınıza muhtaç 
esnafımıza filhal faydalı olabileceği kanısını 
samimî olarak arz etmek isterim. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Esnaf kredile
rinin faizi yüzde 12 yi geçmez. 

G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAMCI-
OĞLU (Devamla) — Beyefendi, rakam iarz edi
yorum. 

Bu arada kısmen esnafın ve tüccarın yara
sını hafifleten Halk Bankasının değeri hizmet
lerini de burada şükranla ve takdir hisleri ile 
belirtmeyi de insöM bir vazife telâkki etmek
teyim. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Hükümet po
litikasını takibediyor Halk Bankası. 

G. P. GRUPU ADINA HAMDI HAMAMCI-
OĞLU (Devamla) — Beyefendi, zatıâliniz Hü
kümete geldiğinizde lütfedersiniz, bunların 
hepsini yaparsınız. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet son za
manda mahsullere 5 ilâ 7 kuruşluk bir zam yap
mıştır. Çiftçi olmadığım için bunun isabet de
recesini yüzd8 100 söyliyecek güçte değilim, 
ama aldığım malûmata göre emek, sermaye ve 
tohumu karşılamıyıacalk bir miktar olduğu iddia 
edilmiştir. Bu sene karar alınmıştır, önümüz
deki seneler çiftçimizin yüzünü güldürebilecek 
bir zammın getirilmesini temenni etmekteyiz. 

Pancar uzun senelerden beri aynı fiyatlar
la alınmaktadır. Takdirinize arz ederim, bu
gün 3 kilo pancar ile vatandaş bir gazete lalmak 
gücünden mahrumdur. 

Ben Afyon Milletvekili olduğum için, yük
sek müsamahanıza sığınarak afyon mevzuunda 
çok kısa bir mâruzâtta bulunmak isterim. 

Afyon ekimi 5759 ve 7368 sayılı Kanun hü
kümlerine göre, geniş ve ağır müeyyidelere bağ
lanmış bir ürün mevzuudur. En az 1963 senesin-
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den beri Toprak Mahsulleri Ofisi üç kategoriye 
ayırmak suretiyle 80 lira, 90 lira 100 lira fiyatla 
afyon mubayaa etmektedir. Yine kesin olarak 
iddia etmem mümkün değil, bir istihbarattır, 
bir öğreniştir, bunu dışarıya üç dört misli fiyat
la ihracettiği söylenir. Buna karşılık muhterem 
arkadaşlarım, dekar başına afyonun maliyet fi
yatını çok kusa olarak arz ediyorum : 150 lira 
1 nci çapa, 75 lira 2 nci çapa, 15 lira tohum be
deli, 00 lira 3 defa sürme ücreti, 54 lira gübre, 
00 lira çizme ücreti, 60 lira toplama ücreti ki, 
bir dekarlık afyon ürününe sarf ©dilen meblâğ 
474 lira. 

BAŞKAN — Sayın Hamamcıoğlu, süreniz 
doldu efendim. 

G. P. GRUPU ADINA HAMDİ HAMAMCI
OĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

Buna karşılık 100 lira afyon sakızının tutan, 
250 lira, haşhaş tanesinin tutan, 10 lira da haş
haş kabuğu ki, bunun geliri 340 lira olduğuna 
göre çiftçi her sene, yani afyon ekimi yapanlar 
134 liralık bir zarara mâruz bulunmaktadır. 
Ama denir ki, bu kadar zaran varsa ekmesin. 
Bu rakamlan mübalâğalı kabul etseniz dahi, 
başabaş ekim yapmak çiftçi için doğru bir ha
reket değil. Ama samimî olarak arz edeyim, bi
zim bölgemiz ve afyon istihsal eden bölgeler bu
nun yağına düşkündür, yağını yedikleri için ek
tiklerini söylerler. 

Son bir mâruzâtım daha var... 

Et - Balık Kurumu her nedense şimdiye ka
dar Toprak Mahsulleri Ofisinin anlayış ve zih
niyeti içerisinde besicilere ve hayvancılara bir 
destek alıcısı olmak sıfatından uzak kaldığı 
içindir ki, hayvancı bölgenin vekili olmam itiba
riyle ifade edeyim, İstanbul'a besi hayvanı gö
türen vatandaşlar orada komüsyoncuların eline 
düşmek suretiyle daima zararla dönmektedir. 
Bunun da muhterem Hükümetten bir tedbir 
olarak mütalâa edilmesini bilhassa istirham 
eder, Ticaret Bakanlığının.bizatihi kendi bün
yesi ile ona bağlı bütün kuruluşlarındaki muh
terem elemanlarına basan dileklerimi arz eder, 
dinlediğiniz için hepinizi saygılanmla tekrar se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın öoşkun Karagözöğlu. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) —- Grup adı
na söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Doğan Kitaplı. 
2 nci defa grup adına konuşana süreniz 10 daki
ka efendim. 

A. P. GRUPU ADINA DOĞAN KİTAPLI 
(Samsun) — Daha kısa konuşacağım Sayın 
Balkan, bu geç vakitte daha fazla vaktinizi al
mak istemem. 

Sayın Hamamcıoğlu eğer grup sözcüsü ola
rak konuşmama atıfta bulunmamış olsaydı, vak
tinizi israf etmiş olmıyacaktım. 

Sayın Hamamcıoğlu bir indî mütalâada bu
lundular, dediler ki; «sizin söylediğiniz gelişme
ler iyi ama, % 100 artırdınız, % 300 artırdınız, 
şudur, budur ama bunun tamamını sizin partiye 
ait çiftçilere verdiniz...» 

Sayın Hamamcıoğlu; 1960 yıllında bankaca 
1 729 479 çiftçiye kredi tevzi edilmiş; bu, Zira
at Bankasınca tevzi edilen kısım. Kredi koope
ratiflerince de 903 707 çiftçiye kredi verilmiş. 
1907 de bu miktar bankaca 1 808 498 e, kredi 
kooperatiflerince de 1 000 839 a çıkmış. 1908 yı
lında ise Bankaca kredilendirilen çiftçi adedi 
203 942 ye, kooperatiflerce kredilendirilen çiftçi 
adedi 1125 520 ya çıkmış. 

Şimdi, eğer 3 milyon çiftçi ailesinin tümünü 
A. P. li kabul ediyorsanız size teşekkür ederiz. 

Biz, iktidarımız zamanında çiftçiye tahsis 
edilen kredilerden, plasmanlardan bahsettik, 
çiftçinin hizmetine arz ettiğimiz plasmanlardan 
bahsettik. Bunu bir başka mânada alıp da, «Bu
nun artışını söyledin, ama Ahmet'e, Mehmet'e 
verdiğinizi söylemedin...» Bilemezdim ki, 2 mil
yon, 3 milyon kişinin hangi tarafta olduğunu? 
Kim olduğunu nasıl bileceksin? 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Size söylemedim, dağıtımı söyledim. 

A. P. GRUPU ADINA ©OĞAN KİTAPLI 
(Devamla) — Dağıtımı da bellidir. Bunlar si
zin kanaatinize göre böyledir. Biz böyle bir şe
yin olduğunu kabul etmiyoruz, böyle bir şeyin 
olması da mümkün değildir. Çünkü krediyi biz
zat Ziraat Bankasının memurlan dağıtıyor; me
murlar da takdir edersiniz ki, hiçbir partiye 
müntesip değildirler. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Nüfus kâğıdı 
istiyorlar, parti hüviyeti değil. 

A. P. GRUPU ADINA DOĞAN KİTAPLI 
(Devamla) — Sayın Hamamcıoğlu, toprağı ol-
mıyan bir çiftçiye 10 ton, 20 ton, 30 ton tohum-
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lıik tahsis edildiğinden bahsetti. Müzakere etti
ğimiz bütçe Ticaret Bakanlığının bütçesidir, to
hum tahsisi tamamiyle Tarım Bakanlığına ait
tir. Ziraat Bankası bunun aracılığını yapar. 
Onun için her halde mevzuda bir yanlışlık var 
ve bu i suretle de bana dönüp sataşmasının sebe
bini ailıyamadım. 

HAMDİ HAMAMCIOĞLU (Afyon Karahi-
sar) — Size sataşmadım. 

A. P. GRUPU ' ADINA DOĞAN KÎTAPLI 
(Devamla) — Ziraat Bankasının ticari kredi ile 
meşguliyetinin zaruretini vaktinizi fazla alma
mak iğin kısaca arz etmiştim. Ziraat Bankasının 
ticari kredi ile meşguliyetinde zaruret vardır. 
Çünkü tevdiat toplamaktadır. Tevdiatın hususi
yeti vardır, tevdiatın ne zaman çekileceği belli 
olmaz. Onun için bir kısmının kısa vadeli kredi
lere tahsis edilmesi zarureti vardır. İşte bu za
ruretten dolayı da Ziraat Bankası, topladığı 
tevdiatın bir kısmım zirai krediye nazaran çolk 
daha kısa vadeli olan ticari krediye tahsis ede
cektir. 

Ayrıca, Ziraat Bankasına gelen müşterilerin 
bizatihi kendilerinin reeskontunu getirdikleri 
ticari krediler vardır. Eğer Ziraat Bankası bu 
ticari krediyi vermezse, bu imkânı kullanma du
rumunda değildir. Demin arz ettiğim rakamla
rın, büyük ekseriyeti 25 bin liraya kadar olan 
ticari krediyi ihtiva ediyor. Bu tüccar mıdır bi
zim nazarımızda? Düşünün ki, ıkullanma çok 
zaman üçte bir nisbetinde tahakkuk eder. 25 
bin lira, 50 bin lira artık bugün ticari kredi 
olarak mütalâa edilemez. İnşallah Halk Banka
sının imkânları çok daha artar ise, zaten bu gibi 
ticaret erbabı yahut ticaret esnafı o zaman Zi
raat Bankasında Halk Bankasına intikal edecek
tir. Bu hususu arz etmek için vaktinizi aldım. 
Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Karagözoğlu, buyurun. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (İzmir) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türk ekonomisinin yapısal güçlükleri; A. P. 
iktidarının takibettiği tutarsız ve Anayasamızın 
özü ile çelişen malî, iktisadi ve sosyal politika 
ile birleşerek gerek iç, gerekse dış ticarette bir 
yandan geniş halk kütleleri için tahammülü güç 
çok ajğır geçim şartları yaratırken, diğer taraf
tan ekonomik kalkınmamızı belki de uzun yıllar 

etkiliyerek önemde dar boğazlar meydana getir
miştir. 

İhracatta vergi iadesi A. P. nin 5 yıllık ikti
darında 13 misli artırılarak 12 milyondan 159 
milyona çıkarıldığı halde, 1965 yılında 108 mil
yon dolar olan dış ticaret açığı şimdi 264 milyon 
doları geçmiştir, ihracatta ilk defa 1968 yılın
da 46 milyon dolar, 1969 yılında 40 milyon do
lar plân ve program hedeflerinin altında kalın
mıştır. 

Paramızın dış değeri de resmî kur ile serbest 
piyasa değeri arasında büyük farklar meydana 
getirilerek düşürülmüştür. Çeşitli kurlar uygu
lanarak âdeta bir nispî ve fiilî devalüasyon ya
pılmıştır. İthalâtımızın bünyesi yatırım malla
rı aleyhine değiştirilmiştir. Dövizle ödenecek 
dış borçlarımız çok artmıştır. 

Türk ekonomisinde, plânda öngörülen istik
rardan eser kalmamıştır. Bu durumdan, milyon
ların zararına sadece birkaç kişi yararlanmakta
dır. Bütçe açıkları Merkez Bankası kaynakla
rından 5 milyar lira civarında açık finansman
la karşılanıl', milyarlık ek ödenekler senesi için
de istenmekte devam edilir, banka kredileri 
daha çok Merkez Bankası kaynaklarından finan
se edilirse, elbette piyasa ekonomisi ve mekaniz
ması normal işlemez, iktisadi ve sosyal bozuk dü
zen içinde bulunan ülkemizde hayat pahalılığı
nı önlemek şöyle dursun, durdurmak bile müm
kün olamaz. Nitekim, çok eski ve esksik bazlara 
dayalı Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesinin 
1963 senesi 100 kabul edilerek 95 madde üzerin
de yaptığı, toptan eşya endekslerine bile 1965 
yılında % 8,1, 1966 yılında % 4,9, 1967 yılın
da % 7,6, 1968 yılında % 4,6, 1969 yılında 
% 6,5 nisbetlerinde artış görülmektedir. 

Buna göre A. P. iktidarı döneminde 5 yılda 
fiyatlar, bu yetersiz resmî rakamlara göre dahi 
en az % 30 un üzerinde bir artış göstermiştir. 
Bu artış daha da hızlanarak devam etmektedir. 
Görünüş odur ki, halkımızın yaşantısını zorlaş
tıran, hayatını, zehir eden hayat pahalılığı, A. P. 
iktidarının takibettiği yanlış ve samimiyetten 
uzak politika değiştirilemediğine göre, daha da 
fazlalaşarak devam edecektir. 

Büyük şehirlerimizde % 42 ye varan bu fiyat 
yükseklikleri geçinme şartlarını imkânsız hale 
getirmiştir. Geçinme endeksleri 1965 rakamla-
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rina gere şimdi gıda maddelerinde 46, giyimde 
38, hububatta 37, et ve et mamullerinde 102, süt
te 20, elbisede 120 puvan artmıştır. 

19G5 ten bu yana hayat pahalılığı denen ej
derha % 35 büyüdüğüne göre; 33 milyon Türk 
Milletinin içinden kaç kişi bu hayat pahalılığı
nın hiço] massa yükselmesini karsılıyabilecek nis-
bette gelir artığına sahibolabilmiştir? Devlet 
İstatistik Enstitüsünün rakamlarına gere 1966 
yılında iki çocuklu bir ailenin Türkiye ortalama
sına nazaran asgari geçim seviyesi 1 523 liradır. 
Bu rakam. 1939 yılında 1 700 lira civarındadır. 
Türkiye'de kaç aile bu asgari geçim seviyesi. 
üzerinde gelire sahiptir? Çiftçiler ve köylüler 
mi? Nüfusurarasun % 70 ini teşkil eden köylüle
rin hangi ürünü 1965 e nazaran % 35 ten daha 
fasla yüksek fiyatla satılabilmektedir? Tütün, 
üzüm, buğday, pamuk, incir, fındık ve diğerleri 
üretici köylünün binbir güçlükle yetiştirdiği 
hangi ürün % 35 nisbetinde yüksek bir fiyatla 
elinden alınmaktadır? 

Memurlara verilen, hem de ancak bir kıs
mına verilen avanslar, bu şartlar altında onla
rın daha da ezilmelerinden başka bir işe yara
mamıştır. Küçük esnaf ve sanatkârlar 1965 
yılına göre % 35 fazla kazanç temin edefoümi§-
ler midir? Nisbeten müessir imkânlara sahibo-
lan işçi vatandaşlarımız da toplu sözleşme im
kânları ile bile hayat pahalılığına yetişecek 
güce düşememektedirler. İstikrarsız ekonomi
de dürüst ve kanunlara saygılı iş adamları, sa
nayiciler en ağır karşılığı ödemektedirler. O 
halde, çiftçi ve köylüler, memur ve hizmetliler, 
esnaf ve sanatkârlar, işçiler, dürüst ve kanun
lara saygılı özel sektör mensupları ezilirken, 
sayıları bir avuç olan aracı, tefeci, vurguncu, 
istifçi bu düzenin ve A. P. iktidarının ekono
mik ve sosyal politikasının kaymağını yemek
tedir. işte bozuk olan ve değişmesi şart olan, 
değişmesi aklın, vicdanın ve Anayasamızın em
ri olan bozuk düzen budur. 

Sayın milletvekilleri; 
Ticaretle istismarı, sömürüyü birbirine ka-

rıştırmamalıdır. Elbette ticaret muhteremdir, 
elbette tüccar muhteremdir. Ancak, Türk hal
kını soymayı ve sömürmeyi sanat haline getir
miş bozuk düzenin ürünü olan aracılar da var
dır. Bunlarla gerekli mücadele yeteri kadar 
yapılamamaktadır. Esasen, asıl sorumlu aracı

dan çok, ona imkân veren, onu yaratan bozuk 
düzendir. 

Sayın Milletvekilleri; 
Devrimcilerin kaderi budur. Bir zamanlar 

lâikliği, plânlı kalkınmayı, sosyal adaleti savun
duğumuz için bize iftira ederlerdi. Şimdi bu 
merhaleler aşıldı. Yakın günlerde «Aracı var
dır» dediğimiz için bize, «Ne demek istiyorsu
nuz, aracı kimdir?» diye hücum edenler, aracı
nın varlığını imzaladıkları programlarda, 
plânlarda kabul etmekte, bu hususta Başbaka
nın, bakanların imzaladıkları plân ve program
larda yalnız aracının varlığı kabul edilmekle 
kalınmamakta, aracıdan şikâyet etmektedirler, 
aracılarla mücadeleden söz etmektedirler. 

Bu ağır ve güç şartların yanında bir de 
hemen her gün yeni bir yolsuzluk, yeni bir sui
istimal iddiası huzursuzluğu daha da artırmak
tadır. 

Sayın Bakan, Tariş'in 1964 te aldığı üzümle
rin çürüdüğünü, yem sanayiinde bile kullanıl
madığını bu kürsüden beyan etmiştir, fakat bil
mek istiyoruz, bunun mesulleri hakkında ne gi
bi bir işlem yapılmıştır? 

Ortaya konulan iddiaların karşısında mesu
liyet taşıyanların muhata/bolanlarm susması, 
demokratik hukuk devletinde çok tehlikeli bir 
vurdumduymazlıktır. 

Büyük bir kredi suiistimali iddiası ortaya 
atılmıştır. Bunda nüfuz suiistimali vardır veya 
yoktur; Sayın Başbakan bu kredilerin veril
mesi için talimat vermiştir veya vermemiştir, 
bu bir ayrı meseledir. Bu husus usulen incelen
mektedir. Ancak, Ticaret Bakanlığı, mesuliyeti 
içinde bulunan bir millî bankada, ister talimat 
verilerek olsun, isterse talimat verilmeden ol
sun bu kredilerin verilmesinde gerçekten bir 
usulsüzlük, bir farklı işlem olmuş mudur, ol
mamış mıdır, bu hususu beyan etmek zorunda
dır. Bu husus aylardır Türk kamu oyuna bil-
dirilememiştir. 

Şimdi huzurunuzda mesul Bakandan soru
yorum ve cevap bekliyorum: Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat Bankasından verilen bu krediler 
usulüne ve emsaline uygun mudur? Uygun de
ğilse ilgililer hakkında ne türlü işlem yapılmış
tır? 

Tüm kredilerin dağılışı adaletsizdir. Meselâ 
küçük esnaf ve sanatkârlar için tüm kredilerin 
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ancak yüzde üçü verilebilmektedir. Nüfusumu
zun yüsde 70 ini çalıştıran tarım sektöründe 
tüm kredilerin yüzde 26 sı verilmektedir. Bü
tün kredilerin yüzde 60 civarındaki kısmını 
alan bir mutlu azınlık, üstelik bu adaletsiz pay
dan aldıkları kredileri çok defa ödememekte, 
bankalar iflâs etmektedir. 1960 tan bu yana 7 
banka tasfiye edilmiş, Merkez Bankası fonun
dan bu tasfiyeler için 306 milyon Tl. ödenmiş
tir. 

Tarım sektöründe plânda öngörülen % 4,1 
artış hızı gerçekleşememiş, bu hız 1967 de 
% 0,9; 1968 de % 1,9, 1969 da ,% 0,8 nisbetle-
rinde $ok az gelişerek % 3 nisbetindeki nüfus 
artışınım bile altında kalınmıştır. Tarım sektö
ründeki gerilemeler, milyonlarca çiftçinin ürü
nünü değer fiyatı ile satamaması, maliyet ve 
hayat hapalılığının yükselmesi yüzünden peri
şan duruma düşürmüştür. Bu arada son gün
lerde çiftçi ve köylülerimizin Ziraat Bankası 
ve Tatün Kredi Kooperatiflerinden türlü sebep
lerle alamadıkları krediler, istihsal mevsiminde 
bulunduğumuz için kendilerini daha da güç 
şartlar altında bırakmakta, pek çok çiftçi ve 
köylü bu yüzden maişetini temin edecek zira-
atini ya yapamamakta veya tefecilerin insaf
sız ve vicdansız ağlarına düşmektedir. Köylü 
ve çiftçilerimizin yeter miktarda krediye ka
vuşmaları ve bu kredileri çok ağır formalite 
şartlarından uzak olarak rahatlıkla temin ede
bilmeleri, kredilerin zamanında verilmesinin 
temin edilmesi tedbirlerinin artık noksansız 
olarak alınma zamanı gelmiş, hattâ geçmiştir. 

Köylü ve çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve 
Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borç
larının ertelenmesine dair kanun maalesef bir 
türlü çıkarılamamıştır. Bir taraftan bu kanu
nun Yüksek Mecliste müzakereleri devam 
ederken, diğer taraftan ekmeğinin sıkıntısı için
de bulanan çiftçi ve köylülerimizin kapısına 
icrayı göndermek adalet ve hakkaniyetle bağ
daşamaz. Sayın Bakandan yüksek huzurları
nızda i istirham ediyorum; 1 600 000 civarında 
çiftçi I ailesinin dört gözle beklediği bu kanun 
çıkmcisya kadar, ilgililere lüzumlu talimat ve
rilerek hiç olmazsa kanunda öngörülen tavan
lara kadar olan taksitler durdurulmalıdır. Bu 
kanundan gerçekten bir fayda bekleniyorsa ve 
samimî olarak küçük çiftçinin elinden tutul

mak isteniyorsa, borçlarını Ödiyememiş çiftçi, 
borçları erteleme kanunu çıkıncaya kadar 
takipten alınmalıdır. 

Hepinize saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Efendim altı arkadaş görüştü 

ve iki tane yeterlik önergesi verildi. Sayın 
Bakan, görüşecek misiniz efendim? Buyuru
nuz. 

DSİ Genel Müdürlüğü, Petrol Dairesi Baş
kanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 
yılı bütçe kanun tasarıları üzerinde yapılmakta 
olan açık oylama işlemi bitmiştir. Üç kutuyu 
kaldırın efendim. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Cumhuriyet Senatosu Çankırı Üyesi) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Tek tek soruları ve sözleri cevaplandırma
dan evvel vereceğim umumi izahat, öyle tah
min ediyorum ki, grup sözcüleri tarafından ile
ri sürülmüş olan birçok iddialara cevap teşkil 
edecektir. Geri kalan hususları da hatırlıya-
bildiğim, not edebildiğim kadarı ile tek tek ce
vaplandırmaya gayret sarf edeceğim, 

Muhterem milletvekilleri, 
Bilindiği üzere, yurdumuzda müşahede edi

len sosyal ekonomik ve kültürel gelişmeler ta
lep ve ihtiyacı gitgide artırmakta ve dolayısiy-
le istihsal, imâl ve ithal hacminin büyümesine 
yol açmaktadır. Türk ekonomisinin geçen yıl 
içinde genel görüşünü şöylece özetlemek müm
kündür : 

Gayrisâfi millî hâsıla % 7 nisbetinde geliş
me kaydetmiştir. Bu nisbet plânlı devreye gir
diğimiz 1963 yılından bu yana son 7 yıllık or
talama, gayrisâfi millî hâsıla artış oranı olan 
% 6,7 nin üstündedir. Geçen yıl tarım sektö
ründe % 0,8, sanayi sektöründe % 12, ulaştır
ma sektöründe % 8,8, inşaat sektöründe % 9, 
ticaret sektöründe % 8 nisbetinde artışlar kay
dedilmiştir. 

Ekonomimizde ağırlık payı büyük olan ta
rım sektöründe, iklim şartlarının tesiri ile bil
hassa buğday rekoltesindeki noksanlık yüzün
den genel istihsal artış oranı düşük seviyede 
kalmıştır. Bununla beraber, ulaştırma, inşaat 
sanayii ticaret ve özellikle sanayi ve madenci
lik kollarında elde edilen müspet sonuçlar gay
risâfi millî hâsılanın, kalkınma plânı ile öngö
rülen seviyede gerçekleşmesine büyük ölçüde 
yardımcı olmuştur. 
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Ekonominin daha süratli gelişmesini sağla- I 
mak ve çeşitli tarım ürünlerinin istihsalden iç 
ve dış pazara kadar olumlu şekilde ulaştırılma-
s] ve üretici emeğinin değerlendirilmesi maksa-
diyle müstahsilin ve iç piyasanın teşkilâtlan
masına da ehemmiyet vermekteyiz. 1969 yılın
da müstahsilin kooperatif ve birlikler halinde 
teşkilâtlanması ve lüzumlu tesis ve kredilerle 
teçhiz edilmesi yolunda kesif çalışmalar yapıl
mıştır ve bu sene de yapılmaya devam edil
mektedir. 

Bu hususta, Adalet Partisi Grupu adına ko
nuşan arkadaşım Sayın Doğan Kitaplı'nm ver
miş olduğu rakamları aynen tekrar etmemek 
için rakam arz etmiyorum. 

İç piyasada fiyatların arz ve talebe göre 
serbestçe teşekkülünü sağhyan borsaların ku
ruluşları teşvik edilmekte ve tesis masrafları
na bütçeden yardım yapılmaktadır. Ayrıca 
hayvan kaçakçılığını önlemek üzere borsaların 
canlı hayvan alım ve satım yerleri ve tesisle
riyle donatımına da çalışılmaktadır. I 

Milletlerarası İzmir Fuarı dışında millî fu
ar, sergi ve panayırların kurulmasına da önem I 
vermekteyiz. I 

iç piyasada perakende olarak satışa arz I 
edilen ihtiyaç maddelerinin fiyat hareketlerini I 
ekonomik kurallar içinde düzenlemek üzere ta
ze meyva ve sebze hallerinin ve pazar yerleri
nin ıslahı çareleri araştırılmaktadır. Peraken
decilik sisteminin ıslahı ve büyük mağazacılığın 
geliştirilmesine gayret sarf edilmektedir. Tüc
carın meslek ahlâk ve tesanüdünü korumak 
maksadiyle teşkilâtlanması teşvik edilmekte
dir. 1969 yılı sonu itibariyle 116 aded ticaret 
ve sanayi odası, 40 aded ticaret odası ve 6 aded 
sanayi odası mevcuttur. I 

Ekonomik gücün artmasında, iş hacminin I 
gelişmesinde, yatırımların çoğalmasında büyük I 
rolü bulunan anonim ve limited şirketlerin 
Türk Ticaret Kanunu hükümleri dâhilinde ku
ruluşuna da önem verilmektedir. Nitekim son 
iki yılda kurulan anonim ve limited şirketlerin I 
sermaye gücü bakımından gösterdiği gelişme, I 
daha evvelki yılların iki misline yükselmiştir. I 
Bu rakamları vererek fazla vaktinizi almak 
istemiyorum. 

Bilindiği gibi, fiyatların iç piyasada arz ve 
talebe göre serbestçe teşekkülü prensibi kal- | 

kınma plânında ve Hükümet programında da 
yer almıştır. Bununla beraber fiyat hareketleri 
yakinen takibedilmekte ve mal darlığından ile
ri gelen yükselmeler, arzın artırılması şeklin
de tezahür eden ekonomik tedbirlerle önlenme
ye çalışılmaktadır. Ayrıca gerekli hallerde 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu 
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri eliyle pi
yasada düzenleyici tedbirler uygulanmakta ve 
bu arada Ankara, Zonguldak ve istanbul şe
hirlerinde Gima ve Migros şirketleri tanzimci 
olarak çalışmaktadır. Son olarak buna Anka
ra ̂ da kurulan TARKO'yu da ilâve edebiliriz. 

Piyasanın kontrol ve murakabesi konusun
da halen Ankara, İstanbul ve izmir belediyele
rince tatbik edilmekte olan pazarlıksız satış 
mecburiyeti hakkında 3489 sayılı Kanun uygu
lamasının bütün yurda teşmili için, Türkiye 
Odalar Birliği aracılığı ile ticaret odalarına 
riayeti mecburi meslekî kararlar aldırılarak, 
oda üyesi tacirler tarafından tatbiki yoluna gi
dilmiştir. Aynı uygulamanın Esnaf Konfederas-
yonunca da yapılması üzerinde durulmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri; 
ihracat politikamız genellikle serbesti esa

sına dayanmaktadır, ithalât politikamızın te
meli liberasyon ve kota sistemidir. APA ülke
leri, serbest dövizle mübadele yaptığımız ülke
ler ve anlaşmasız memleketlerden ithalât, libe
rasyon ve tahsisli ithal malları listesine göre 
yapılır. Aramızda iki taraflı ticaret ve kliringli 
ödeme anlaşması bulunan ülkelerden ithalât, 
bu anlaşmaları ekli listelerde gösterilen konten
janlar dâhilinde yapılır. AID yardımlariyle fi
nanse edilen ithalât, bu yardımın gerektirdiği 
özel usul ve esaslara tabidir, ithalât ve ihraca
tımız, kalkınma plânı ve yıllık uygulama pro
gramları ile tesbit edilen esas ve ilkelerle Hü
kümet programı dairesinde yürütülmektedir. 
Bu itibarla plânlı devrede dış ticaret hacmi ve 
dengesi itibariyle ihracat ve ithalâttaki geliş
melerin ölçüsü plânla tâyin edilen hedefler 
olmuştur. 

1969 yılında ihracatımız 536 834 000 dolar 
olmuştur. Bu ihracatımızın memleket grupları 
itibariyle dağılışı OECD ülkeleri % 70, kliring 
anlaşmalı memleketler % 22 ve diğer ülkeler 
de % 8 civarındadır. Kliringli memleketlere 
ihracatımız kalkınma plânı yıllık programlan-
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na uygun seviyede gerçekleştirilmektedir. 
Bir arkadaşım, zannedersem G. P. adına ilk 

konuşan Hasan Tosyalı arkadaşımdı, ihracatta 
artık klâsik tarım ürünlerinden ziyade yeni 
maddeler bulunması lâzmıgeldiğini ileri sürdü
ler. Bu I fikre iştirak etmemek elden gelmez pek 
tabiî. Yalnız bu arkadaşıma ve muhterem he
yetinize şunu arz etmek isterim ki, bugün ihra-
cettiğimiz klâsik maddelerimizin yanına yeni 
birçok maddeler de ilâve edilmektedir. Bir mi
sal olarak arz edeyim; 1969 yılı içerisinde, ya
ni geçen sene yapmış olduğumuz ihracatta 84 ka
lem eşya şimdiye kadar ihracedilmemekte idi, 
1939 yılı içerisinde edilmiştir. Arzu eden arka
daşımıza bu 84 kalem sanayi mamullerinin lis
tesini de takdim edebilirim, vaktinizi almamak 
için burada arz etmiyorum.. 

Bu sene bu 84 e yine bir 84 ilâve etmek 
için büyük bir çaba göstermekteyiz, inşallah 
bunda da muvaffak olacağız. 

ithalâtımız 1964 yılında 801 227 000 dolar 
olmuştur. Bunun bünyesini tetkik edersek; 

Yatırım mallan % 43,8 oranında 351 milyon 
yon dolar. 

Hammaddeler % 49,4 oranında 395 milyon 
dolar, 

Tüketim malları da % 6,8 oranında 55 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Bu tüketim malları içerisinde % 5 olarak 
tahmin!ettiğimiz rakamın - ki, daha evveller % 5 
diyorduk - % 6,8 e çıkmasına sebep, son olarak 
ithal etmiş olduğumuz buğdaydır. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Türlü şekilde rakamlar veriyoruz, fakat 
yine de rakamları hatalı olarak burada, bu kür
sülerde; ifade edilmeye devam edilmektedir. İn
sanın şa$tığı taraf da bu oluyor. Ticaret denge
si hakkında birçok zamanlar konuştuk ve muh
telif defalar rakamlar verildi; yine de büyük 
bir kötjümserlik havası içerisinde buradan ko
nuşuluyor. 

Şimdi, vaktinizi alacağım ama ifade etmeye 
mecburum; 1963 yılında plânda öngörülen dır, 
ticaret;açığının 284 milyon dolar olması lâzım-
gelirken, gerçekleşme 319,5 milyon dolar olmuş
tur. Yâni plânda öngörülenden şöyle böyle Er 

küsur milyon dolar daha fazla bir artış olmuş
tur. 

1964 yılında 265 milyon dolar açık düşünül
müş, gerçekleşme - bu sene iyi - 126 milyo:.; 
lâr olmuştur. 

1965 yılında 155 milyon dolar açık düşünül
müş, 108 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

1966 yılında 275 milyon dolar açık öngörül
müş, 227 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

1967 yılında, plânda 290 milyon doiâr açık 
öngörülmüş, gerçekleşme 162 milyon olmuştur.. 

1968 de plânda 295 milyon dolar açık öngö
rülmüş, gerçekleşme 267 milyon dolar olmuş
tur. 

1969 da 285 milyon dolar açık öngörülmüş, 
gerçekleşme 264 milyon dolar olmuştur. Yalnız, 
bunun içerisinden 54 milyon doları bedelsiz it
halâtın teşkil ettiğini düşünürsek, hakiki açık 
210 milyon dolardır. Bu açığımız var, bunu giz
lemiyoruz. Yalnız, çok rica edeceğim, 1963, 
1964, 1965 senelerindeki rakamları dikkate ala
rak evvelki senelerle kıyaslamaya gidersek ve 
bunun da yüzdelerini verirsek, bugünkünün fe
ci bir durum olduğunu buradan belirtmek, her 
halde insaf ölçülerini biraz aşmak olacaktır, 

Muhterem arkadaşlarım, yabancı ülkelerle 
ticari ilişkilerimize ve bu arada Ortak Pazara 
değindiler. Ortak Pazar hakkında yalnız şu ka
darını söylemekle yetineceğim; görüşmeler ha
len devam etmektedir ve bu dönemde memleke
timizin topluluğa karşı vecibeler yüklenmesi ge
rekmektedir. Şu hususu ehemmiyetle belirtmek 
isterim ki, karşılıklı tâvizler arasında aritmetik 
bir denge değil, tarafların ekonomik durumla
rı ile mütenasip özel bir denge tesis edilmesi söz 
konusudur ve bunun için de çalışılmaktadır. 

Yabancı sermaye konusunda yine bir arka
daşım, bundan takriben bir buçuk iki ay evvel 
bu kürsüden ifade etmiş olmamıza rağmen, 
bilmiyoruz artık kasıtlı mıdır nedir yine yan
lış rakamlar verdi ve yabancı sermayenin kâr 
transferinin bu sene 30 milyon dolar civarında 
olduğunu söylediler. Halbuki, bundan birbu-
çuk ay evvel burada dış ticaret hususunda bir 
araştırma önergesi veren bir milletvekili arka
daşımızın araştırma önergesi konuşulurken ga
yet açık olarak ifade etmiştik, yine de tek
rar edeyim, 1951 yılından 1969 yılına kadar 
Türkiye'ye gelmiş olan yabancı sermaye mik
tarı 108 025 557 dolardır. Bu ana sermayeye 
karşılık 1969 yılında yapılan kâr transferi % 
6,4 oranında 6 965 811 dolardır. 
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Muhterem arkadaşlarım, çok rica edeceğim 
-artık bu verdiğimiz rakamlara itimat buyu
runuz ve bunu artık 30 milyon, % 30 - 40 veya 
40 milyon şeklinde lütfen bu kürsüden hiç 
değilse bir daha tekrar etmeyiniz. 

O önerge konuşulurken bir arkadaşım da 
ilmî bir kitaptan bahsetmişti. O ilmî kitabın 
nasıl bir rakam yanlışlığı yaptığını lütfen 
Ticaret Bakanlığına uğrasın, görsün. O arka
daşım da % 40 civarında diyordu, yani sene
de 40 milyon dolar kâr transferi olduğunu ile
ri sürüyordu. 

Şimdi, bu rakamları yanlış kullanmaktan 
umulan fayda nedir? Burada bunu söylüyor
sunuz, doğrusunu veriyoruz, tekrar ediliyor. 
Eğer dışarıda da birtakım, taze zihinlere aynı 
şekilde yanlış konuşuyorsanız, pek tabiî ki, 
memleket hayrına da doğru bir harekette bu
lunmuş olduğunuz kanaatine varamıyacağım. 
Rakamlar doğrudur. Bundan sonra da hiç de
ğilse dışarıda ve burada konuşulurken, istirha
mım, arkadaşlarımın bu doğru rakamları kul-
lanmalarıdii'. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu kısa umumi izahatımla birlikte bâzı ar

kadaşlarımın belirttikleri veya temas ettik
leri noktalara kısa, kısa cevaplar arz etmek 
isterim. 

Sayın Hansan Tosyalı arkadaşımız, uzun bir
takım temennilerde bulundular. Bu temenni
lerini ben daha evvelce, yani ilk bütçe Komis
yonda konuşulurken hazırlanmış olan rapor-
da aynen görmüştüm, biliyorum. Onların tat
biki için de gerekli çalışmaların içerisine gir
miş bulunuyoruz, merak etmesinler. 

«Pirinç ithal edilmemeli» diyorlar. Maale
sef, şunu söyliyeceğim; son Mısır seyahatimde 
yine bir pirince angaje olduk ve 10 bin ton 
pirinç ithal ediyoruz. Yalnız, bunu ithal eder
ken, hiçbir surette, müstahsilin yetiştirmiş ol
duğu çeltiğin değer pahasına alınmaması gibi 
bir fikir bizde yoktur. Yegâne düşüncemiz, pi
yasada bâzı spekülatif hareketleri önlemek 
anacım gütmektedir. Elimizin altında bulun
sun, her hangi bir şekilde fiyat yükselmiye 
başlar ise, gerekli müdahaleyi yapabilelim di-

Yine karamsar bir düşünce ile Sayın Bar
baros Boztepe arkadaşım, «Fert başına düşen 
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gelir 200 doların biraz üzerinde..» diye ifade 
etmektedir. Niye rakamları, böyle küçültmeye 
çalışıyoruz; onu anlamıyorum. Şimdi ben, fert 
başına düşen yıllık gelir ortalaması 400 do
lara yaklaşmaktadır, dersem ne olacak? 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakar
ya) — Sizin söylediğiniz gayrisâfi millî hâsıla. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK (De
vamla) — Gayrisâfi millî hâsıla. Sizin dedi
ğiniz fert başına düşen gelir.. 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakar
ya) — Ben millî gelirden bahsediyorum. 

TİCARET BAKANI GÜRHAI* TİTREK (De
vamla) — Ben de aynı şeyi söylüyorum; 400 
dolara yaklaşmaktadır. Gelirsiniz onun da he
sabını yaparız. Niye boyuna rakamları, bu ka
dar yanlış kullanmakta ısrar ediyoruz, onu an
layamıyorum.. 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakar
ya) — Sizin söylediğiniz doğru ise, şeref du
yarız; öşür dileriz. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK (De
vamla) — Beyefendi, ben burada resmî ola
rak konuşuyorum, sorumsuz değilim. Büyük 
Millet Meclisi kürsüsü demek, millete hitabe
den bir kürsü demektir ve gönül arzu ediyor 
ki, buradan konuşan kimseler aynı sorumlu
luk hissi içerisinde konuşmuş olsunlar, iftiha-
rmızıda, inşallah bu sene buradan kesin olarak 
tescil edeceğim. 

BARBAROS TURGUT BOZTJÜPE (Sakar
ya) —Sizler kaçlar biz de sorumluyuz, yanılır-. 
sak, memnun oluruz. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Pek tabiî,.. Anlayışınım da te
şekkür ederim; ama yine de söylüyorum, siz 
belki kullanmıyacaksmız, ama bâzı arkadaşla
rımız yine aynı yanlışlığı yapmakta devam 
edecekler. Bizim şikâyet ettiğimiz taraf da 
odur. Muhalefet demek benim kanaatime göre, 
sorumsuzluk demek değildir; sorumluluk al
tında bu kürsülerden beyanda bulunmak de
mektir, milletin hayırına, memleketin mefaati-
ne... 

BARBAROS TURGUT BOZTEPE (Sakar- « 
ya) — Sizler kadar bizler de sorumluyuz. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTBEK 
(Devamla) — Pek tabiî... Bu his altında olduk- ' 
tan sonra, zaten mesele kalmıyor. 
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Kooperatif^'İlk semineri dolayısiyle söyle
diği .'iöKİore te^eldvLİr ederim. Benimsemişsiniz, 
ben de siz? teşekkür ederim. Yalnız, burada ra
mı belirtmek isterim: Yermiş olduğunuz A. ?. 
iktidarının bir Ticaret Bakanı kooperatifçilik 
movzu'jinda sisin de takdirlerinizi alacak bir 
konuşimja yapıyor; çimdi, bir Ticaret Bakanını 
Hükümetten veya iktidar partisinden ayırıp da 
gerisini bir tarafa koyamazsınız. Benim ağzım
dan çıkmış olduğuna göre, benim Hükümeti
min ve benim partimin de aynı düşünce içeri
sinde bulunduğunu kabul etmek gerekir. Bu 
itibarlaj... 

İBldâİL HAKKI BİRLER (Tokat) — O sa
man ancak memnun oluruz. 

TİCÂRET 'BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Olunuz tabiî... Demin arkada

şım rakamları verdi: kooperatifçilik mevzuun
da ne kadar gelişmeler, birlikler, şunlar, bun
lar... Bunları bir tarafa iterek başka türlü dü
şünmenize imkân yok. Diyoruz ki, biz bu yol
da çalışıyoruz; ama bu çalışmalarımızı görmi-
yerek, ferdî birtakım sözleri takdir, tahmin 
ediyorum ki yetmiyecektir. O söyliyen kimsenin 
mensubolduğu grupa ve Hükümete de o tak
dirleri beslemenizi, bilhassa rica edeceğim. 

BARBAROS TURP!UT BOZTEPE (Sakar
ya) — Bis sizden memnunuz, ama bâzı şeyler 
var... 

TİCJARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devanjıla) — Rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar; yine burada devalü
asyon mevzuu var. Bu ne kadar çok kullanılır
sa, inanır mısınız piyasada o kadar aksi tesir 
icra ediyor. Sermaye hakikatten ürkektir. Bir 
gün gaaetelerde bakıyorsunuz, «Devalüasyon 
olacak» diyor ve halk dediğiniz gibi bankalara 
hücum; ©diyor, parayı götürüyor, kârlı taraflara 
yatırmiya kalkıyor, işte, gerek basın, gerek 
muhalefet partileri konuşurlarken, ileri sürdük
leri id&ialarda, kanaatimize göre çok dikkatli 
olmaları gerekir. Mutlaka yerme pahasına söy-
liyecekleri birtakım sözlerin de, memleket eko
nomisine menfi tesir edeceğini düşünmeleri ge
rekir. 

İhraeatta vergi iadesinden bahsedildi; dış ti
caret djengesini arz ettim. 

Muhterem arkadaşlarım; yine burada birbu-
çuk ay kadar evvel söylemiş idik söylediğimi 
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aynen tekrar okuyacağım. 
İhracatta vergi iadesinin artışı, Kalkınma 

Plânı 1970 yılı programının 279 sayılı tablosun
da görüleceği üzere, bir taraftan sanayi mamul
leri ihracatının artmasından, 261 sayılı Kanu
na göre katî vergi oranı tesbit edilen madelerin 
çoğalmasından, diğer taraftan bâzı tarım ürün
leri ihracatının vergi iadesi yolu ile desteklen
mesinden ileri gelmiştir. Vergi iadesinden fay
dalanan ihraç mallarının son üç yıldaki kıymet
leriyle, bunlar için iade edilen verei tutarları 
ve iade oranları şöyledir: 

Vergi iadesi Vergi 
ihracat tutan iade 

(Tl.) (Tl.) oram 

1967 250 395 374 24 888 510 % 10 
1968 247 832 161 57 872 924 % 23 
1969 1 426 523 709 208 268 148 % 14,6 

Bunun üzerine birtakım, rakamlar vererek 
zamanınızı almak istemiyorum. Yalnız şurasını 
arz eıtımek isterim ki, sanayi mamullerimizi ve 
bâzı tarım ürünlerimizi dış piyasalara sürebil-
memiz için bâzı teşvik tedbirlerime girmiş olma
mız ışıarttır arkadaşlar. Nitekim, bu teşvik ted
birlerinin müspet neticeleri de tatbikatla, bir
likte kendisini göstermektedir. 

Yine bundan 1,5 ay evvel birçok misaller 
vermiştim. Bunları tekrar edip zamanınızı al
mak istemem. Vergi iadesinin tatbikine başlan
dığından beri birçok sanayi mamullerimizin ih
racatında artışlar olmaktadır. 

Rakam olarak misal vermek istiyorum. : 
Buzdolabını aldık, 1968 yılında 559 aıded buz

dolabı satmışız. 1969 yılında 4 621 aded satmı
şız. Bugün ise, iktisat gazetesinde neşredilmiş
tir, orada verilen kesin rakamlara göre şu üç 
ay içinde 2 bin küsur tane buzdolabı satılmıştır. 

Şimdiye kadar hiç elektrik süpürgesi çık
mamışken bu sene de 1 700 tane elektrik sü 
pürgesi çıkmıştır. 

Bunların satılmasında eğer vergi iadesini 
koymasaydık, bir tanesini dahi dışarıya satma
mıza imkân yoktu arkadaşlar. Binaenaleyh, ver
gi iadesini böyle pek karamsar düşüncelerle 
görmeyiniz. Mutlaka ihracatımızı teşvik eden, 
ihracatımızı artıran bir yoldur ve öyle tahmin 
ediyorum ki, 1970 ihracatımız içinde bunun da
ha müsbet neticelerini bir dahaki bütçe sıra-
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smda sizlere arz etme fırsatını inşallah bula
cağız. 

«Fiyatlar % 35 arttı, ama köylünün malları 
% 35 aırftmadı» deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, muhtelif senelerin 
(toplamı olaraJk % 35 rakamı veriliyor. 1969 se
lesinde % 6 artmıştır, bu asgari toptan eşya en
dekslerine göre bulunan bir rakamdır. Bu eşya
lar içinde 94 kalem maidde vardır. Bunlara gö
re bu toptan eşya endeksleri hesaplanır. Bunun 
içinde köylümüzün kullanmış olduğu maddeleri 
tetkik edersek, sigara, şeker, gaz, bez, patiska, 
basma,, tıız ve saire gibi hususları teşkil etmekte
dir. 

Diğer maddeler, et, ekmek, peynir, kibrit, 
patates, fasulye, ayakkabı gibi birtakım husus
lar, köylünün bizatihi elde ettiği mahsuller, bu 
toplamış olduğunuz ve % 35 dediğiniz beş se-
melik fiyat artışlarından köylünün aynı derece
de müteessir olduğunu iddia etmek, bu verdi
ğim izahat karşısında her halde doğru olmıya-
caktır. Çünkü, köylünün almış olduğu madde
lerde % 35 oranında bir artış yoktur. Meselâ, 
gazda % 35 oranında bir artış olmamıştır, şe
kerde, sigarada, bezde, patiskada, tuzda, 'basma
da bu olmamıştır. Bu durumda köylünün % 35 
oranında artan fiyatlar yüzünden ezildiğini söy-
lemdk bilmiyorum ne derece mantıkî oluyor? 

Güven Partisi adına ilkinci olarak konuşan 
bir arkadaşım, tohumluk buğday tevziinden 
bahsetti, Ben de şunu kendilerine atrz iadeyim : 
Ziraat Bankası, 5254 sayılı Kanuna göre, ilçe
lerde kaymakamın başkanlığı altında m'almü-
dürünün, Tarım Bakanlığı ziraat teknisyeni, Zi
raat Odası temsilcilerinin iştiraki ile kurulan 
îhtiyaıç Tesbit Komisyonunun karar ve tesbit-
lerine göre tohumluk dağıtır. Binaenaleyh, Zi
raat Bankasının tohumluk dağıtımında politik 
bir husus, şu bahsettiğim İhtiyaç Tesbit Komis
yonunun tevsiine götre olmamak icabeder. 

Bir arakdaşım, Merkez Bankasından alman 
kredilerden bahsettiler. Ben de gene rakam ver
mek suretiyle malûmat arz edeceğim: 

1961 - 1965 yılları arasında Merkez Bankası 
kredilerindeki artış % 303 nisbetüıdedir, buna 
mukabil 1965 -1969 yılları arasındaki kredilerin
deki artış % 164,5 tir. 

Gene 1961 - 1965 yılları arasında resmî sek
töre açılan Merkez Bankası kredilerindeki ar

tış % 475,8 dir, 1965 - 1969 yılları arasındaki 
artış ise % 126,8 dir. Bunu da malûmaten konu
şan arkadaşıma arz etmek isterim. 

TAEİŞ in çürüttüğü üzümleri ben söylemiş
tim. Bunları getirdiler gördüm, yüreğim de par
çalandı. TARİŞ in üzüm. çürütmesine sebep; 
fazla alımı ve depolama kapasitesinin bulunma
masıdır. Bu üzümler tam mânasiyle su altında 
kalmış ve üzerine branda çekilmiş olmasına rağ
men 9 bin ton civarındadır ve 1964 senesinde 
alman üzümlerdir ve o sene işlenme imkânı, sa
tış imkânı bulunamamış, depolama imkânı bu
lunamamıştır. Sebebini, bilmiyorum ama araştı-
rıraak buluruz, her halde o sene istihsal çok 
fazla idi ki mallarını dışarlara yığmak mecburi
yetinde kalmışlar ve bu sebeple de çürümüş. 

9 bin ton üzüm, çürümüştür ve bunun Devle
te maliyeti de 25 - 30 milyon liradır. Bu sözü 
söyliyen arkadaşım, benden mesul istiyor, ama 
öyle tahmin ediyorum ki, son kararımızı gördü
ğü zaman gelip gene buradan, şunu söyliyecek-
tir, «TARİŞ elindeki üzümleri tüocara satıyor» 
diyecektir. Çürütmiyelim diye satıyoruz, ihraee-
demiyorua, elde kalsın da çürüsün mü? Zararm 
neresinden dönülürse kârdır zihniyeti, ile satıyo
ruz, TARİŞ 30 milyon lira dr-ha Devlete sarar 
vermesin, bunun 3 ilâ 5 milyon arasındaki bir 
zararım. Devlet göze alsın, gerisini ihracetmek 
suretiyle temin edelim. Bugün TARİŞ in elin
de 7 ilâ 8 numara 17 bin ton üzüm vardır ve 
bunu satamıyoruz arkadaşlar. Satma imkânımız 
maalesef yok. Yunanistan'ın... 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Bu 
politika yüzünden müstahsilin elinde 5 bin ton 
üzüm var. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Var, var Sayın 
Bakan. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Var mı? Buyurunuz Beyefendi bü
tün yetkiyi size verdim, 17 bin tonu satınız ben 
de memnun olurum. Yarın geliniz çok rica ede
ceğim memnuniyetle size devredeyim. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Ortak Pazar 
Konseyinin Antalya'da okunan raporunda var. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Şimdi arkadaşlarım, şunu İrilme
liyiz ki, Ortak Pazar toplantısında okunan ra
por buna çare olmaz. Bu üzüm konusu üze-
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rinde Yunanistan'ın yapmakta olduğu hareket
leri biliyor musunuz? Bilmezsiniz. Üzümde 
beynelmilel, Avusturya, Yunanistan, Türkiye, 
Yeni Zelanda ve Amerika'nın da fahrî olarak 
iştiralii ile kurulmuş bir anlaşma mevcuttur. Bu
rada lj>ir fiyat standardı var. Bizim 9 numara, 
onların ise birtakım isimleri var; 310 ile 
340 dolar olarak tesbit edilmiş, alt ücretler 
tesbit edilmemiş. Ama Yunanistan tüccarına 
prim vermek suretiyle, dış piyasalara bizim 
340 a satmak mecburiyetinde olduğumuz üzüm
leri 280 - 290 a satıyor ve bunu öyle bir hale 
getirmiştir ki, Yugoslavya yolu ile İngiltere pi
yasasına girmiştir, 10 ile 12 bin ton olarak bu 
sene. Ama ben diretiyorum 340 da satacağım 
diye; 340 a satmakta diretirsen satamazsın ar
kadaşım. Bugün Yunanistan 280 doların altına 
da inmektedir üzümde. Bugün bizim o satama
dığımı* 17 bin ton üzüme istediğimiz fiyat da 
310 dolardır. Artık dünya yüzünde birbirini ta-
kiibetmeden, 280 dolar fiyatı bulmuşken 310 a 
verecefk müşteriyi arkadaşım hemen bana getir
işin, 17 bin tonun üzerine hemen bir 17 bin ton 
daha bulalım, müstahsilin elindekilerinin hepsi
ni de alıp hemen satalım. 

Taksitlendirme Kanunu Yüksek Heyetinize 
sevk edilmiş bulunmaktadır. Benim de istirha
mım muhterem milletvekilleri, şu bütçemiz çı
kar çıkmaz veya Sayın Başkanlık müsaade 
ederse bütçenin bir arasında bu kanunu biran 
evvel geçirmenizdir. Şayet böyle olursa büyük 
bir memnuniyet duyacağız. 

Bu konuya temas etmişken ifade edeyim, bu 
arada arkadaşımın bahsettiği takiplerin olma
ması lâzımdır, 2 000 liraya kadar olan kısımla
rın takibi yapılmamaktadır, 2 000 liradan fazla 
olanları takibedilmektedir. Eğer 2 000 liraya 
kadar: olan borçların takibi yapılmakta ise, bil
gi versinler durduralım. «Yalnız 2 000 liraya ka
dar» diyorum, onu siz sonradan birden artınve-
rirsiniz, onun için tekrar ediyorum. 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (îzmir) — Ko
nuşmam yazılıydı Sayın Bakan, ben tavan ola
rak söyledim. 

TÎCIARET BAKANI GÜRHAN TÎTREK 
(Devafmla) — 2 000 liraya kadar takip yapılı
yorsa, geliniz derhal durduralım. 

(Muhterem milletvekilleri; 
Uzun zamanınızı aldım. Bakanlığımın bütçe-

; sini geçirmek üzere gecenin bu geç saatlerine 
i kadar göstermiş olduğunuz mesaiden dolayı he

pinize Bakanlığım ve şahsım adına şükranları
mı arz ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

KEMAL ÖNDER (îzmir) — Sayın Başkan 
suallerimiz olacak, Sayın Bakan cevap lütfeder
lerse memnun oluruz. 

BAŞKAN — Buyurun, sorunuz efendim. 
KEMAL ÖNDER (îzmir) — Sayın Bakan 

lütfettiler, 1950 ile 1969 arasında 108 milyon 
; dolarlık bir yabancı sermayenin memleketimize 
| girdiğini ifade ettiler. Şimdi kesin olarak anla

mak istediğimiz şu : Münhasıran 1969 yılında 
% 6,4 karşılığı 6 milyon dolarlık kâr transferi 
yapıldı. O zaman, 1951 den 1969 a kadar yapı
lan kâr transferi ne kadardır? 

TÎCARET BAKANI GÜRHAN TÎTREK 
(Devamla) — Seneler itibariyle neticeleri çı
kartayım. Bu rakamları şu anda veremem, bilâ-
hara yazılı olarak takdim ederim. 

KEMAL ÖNDER (îzmir) — ikinci sorum 
şudur : 1969 ihracatında plâna göre, tarımdan 
yapılan ihraaotımız 25 300 000 dolarlık bir nok
sanlık, bir gerileme kaydetmiştir; İstanbul Ti
caret Gazetesinin yayınına göre. 1968 yılma gö
re 38 700 000 dolarlık yine bir gerileme olmuş
tur. 

Aynca, bu 38 700 000 dolarlık gerileme tü
tün ve pamukta olmuştur. Tütün ve pamukta 
toplam olarak 38 milyon dolarlık gerilemenin 
sdbebi nedir? Vergi iadesinin keyfiyeti tarım 
ihracatını kapsadığına göre, vergi iadesinin 
olumlu olarak tesir yaparak pamukta ve tütün
de niçin artırıcı bir yol oynamadığının izahını 
talebediyorum. 

Aynca, Ortak Pazar Ortaklık Konseyinin, 
ortaklık parlâmentosuna sunduğu 4 ncü ve 5 
nci yıllık raporlarından çıkardığımıza göre, 
1965 yılından 1969 yılı dâhil, tütünde konten
janları dolduramadığımız için yapamadığımız 
ihracat tutan 12 milyon kilo. Bu kontenjanı 
dolduramadığımız için yapamadığımız ihracat 
toplam tutan 34 milyon kiloyu bulmuştur. 

Bu durum bozuk ihracat düzeni yüzünden 
mi meydana gelmektedir, yoksa başka neden-
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leri de mi vardır? Bunu Sayın Bakanlıktan öğ
renmek istiyorum. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Arz edeyim efendim. 

Klâsik, dediğimiz ihraç maddeleri, tütün, pa
muk, findik, üzüm; bunlar her sene değişen 
miktarda istihsal edildiği için ihraçları da istih
salimizle, senelik rekolte ile silki sıkıya bir mu
tabakat tesis etmektedir. 1968 yılında ihraç 
maddelerimizden tütün, pamuk ve zeytinyağın
da bir azalış olmuştur, yani istihsal azdığı ol
muştur. Bu bakımdan, hattâ 1968 yılında ihra 
çatımız 496 milyon dolara düşmüştüı. 

Bunun başlıca sebebi, bu zirai klâsik ihraç 
ımaddelerimizdeki rekolte azlığıdır. 

Ortak Pazar kontenjanlarının dolmaması 
mevzuuna gelince; muhterem arkadaşlarım, 
fkontenjan tanınıyor, Türkiye'de ihracat rejimi
mize göre herkes malını satmakta serbest. Me
selâ TARİŞ gidiyor, bilir misiniz TARİŞ'in bu
gün Almanya'ya 1969 yılı içerisinde satabildi
ği üzüm ne kadardır? 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Niye tüccar 
eliyle oluyor da bizzat kendisi yapamıyor? 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — işte onun sırrını gelin birlikte 
bulmaya çalışalım.. 

Arkadaşlar, şimdi şunu kabul etmek lâzım: 
TARİŞ'in muayyen bir müşterisi var; her se
ne 25 - 30 000 ton arasında ihraç yapabilecek 
bir müşteri tutmuş. Bu sene Almanya'ya 500 
ton civarında satmıştır, ama Almanya'ya gi
ren kuru üzüm miktarı 5 000 ton civarında
dır. Büyük çapta Yugoslavya ve Yunan üzümü 
girmiştir. 

Şimdi sizin sorduğunuz sualleri, tüccara 
fiyat indirimi yapmadan evvel ben de TARİŞ'-
çilere sordum, merak etmeyin, hattâ tüccara 
da dedim, «310 doları bulursam, her zaman için 
ben satarım». TARİŞ niye satamıyor bunu? 

COŞKUN KARAGÖZOĞLU (izmir) — Ris-
turn yapamıyor da ondan. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — O bakımdan, kontenjanların dol
maması ihracattaki bâzı imkânsızlıklardandır, 
yoksa onların almamalarından değil. Evet, 
tütünde de dolduramamışız, üzümde de, ama 
«doldurma» diyen yok, git doldur. Ama satamı

yorsun.. işte, Devlet müessesesi olarak TARİŞ'
in Fisko birlik'in satışlarında maalesef bâzı ris-
turnlar, şunlar bunlar olmadığı için satış imkân
ları olamıyor arkadaşlar. Meselâ bugün Yunan
istan'ın ingiltere'ye veya başka bir yere sattığı 
üzüm ile orada alıcı olan tüccarın kârı ile be-
nimTARİŞ'ten aldığım arasında en az 10 do
lar fark var. Alırını senden kardeşim?.. Alıcı 
da kendi menfaatini düşünecektir, nereden 
istifadesi varsa oradan alacaktır. Sen istedi-
ğir. kadar 340 dolar diye zorla, öbür taraf
tan 330 dolara gördü mü, siz de alırsınız. Du
rum bundan ileri gelmiştir. 

BAŞKAN — Saym Bakan, Tokat Milletve
kili Saym Hüseyin Abbas, Ankara Milletvekili 
Saym Şinasi Özdenoğlu, Ordu Milletvekili Sa
yın Ata Topaloğlu, Sakarya Milletvekili Sa
yın Hayrettin Uysal, Denizli Milletvekili Sa
yın ilhan Açıkalm, Sakarya Milletvekili Tur
gut Boztepe ve Urfa Milletvekili Sayın Veh
bi Melik önergelerle Bakanlığımızdan yazılı 
sorular soruyorlar. Bunları zatiâlinize takdim 
edeceğim, lütfen cevaplarını da yazılı olarak 
arkadaşlara verirsiniz. 

ŞADİ BİNAY (Bilecik) — Bir sözlü soru
muz var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Binay. 
ŞADİ BİNAY (Bilecik) — Haşhaş ve afyon 

ekimi tamamen kaldırılacak mıdır? Eğer kal-
dırılacaksa yerine ikâme edilecek madde düşü
nülüyor mu? Bir de, taksitli satış finansman 
ortaklıkları kurulacak mıdır? Böyle bir yayın 
yapılmıştır, bunun gerçekleşip gerçekleşmiye-
ceğini öğrenmek istiyorum. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Müsaade ederseniz bunlara da 
yazılı olarak cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakandan sonra son 
söz C. H. P. Grupu adına Saym Nadih Yavuz-
kan'dadır. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Efen
dim, her ne kadar vakit geçmiş ise de, usulen, 
yazılı sorularımızın zabta geçmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Uysal, böyle bir mecbu
riyet yok. Soruların yazılı verilmesi ve üstelik 
burada bunu okutmaya bizi mecbur etmeniz 
yanlıştır. Soru, sözler bittikten sonra gayet kı
sa olarak sorulur. Bakan da isterse, mümkün
se cevap verir, o anda bilgi edinememişse ya-
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zıh olaıfak cevap verir. Bu tatbikat geçen se
ne de böyle olmuştur. Biz evvelâ yanlış yola 
girdik, sonra uyandık ve doğrusuna avdet et
tik. 

Buyurun Sayın Yavuzkan. 
0. İ . P. GRUPU ADINA NADİR YAVUZ

KAN (fBurdur) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Plâûlı ekonominin istikrar içinde hedefleri
ne varması, imalâtçının ihtiyacı olan hammad
deyi yeterince ve değer fiyattan bulması, üre
tici ile tüketici arasındaki fiyat dengesinin hal
kımız yararına oluşturulması dış ticarette öde
me dengesinin kurulması, karaborsacıların faa
liyet gösterecek mal çeşidi bulamaması gibi hu
suslar, Ticaret Bakanlığının bilgili ve dikkatli 
idareciliği ile yakından ilgilidir. 

Bugün memleketimizde ticari hayatın istik
rar içinde geliştiğini söylemek mümkün de
ğildir. Halen piyasada durgunluk geniş ölçü
de artnuştır, iflâslar, protestolar çoğalmıştır. 
Para deliği şikâyetleri yaygındır, fiyatlar, çe
şitli zaıplar ve karaborsa sebebiyle yükselmek
tedir, Ijayat pahalılığı yaşantıyı güçleştirmek
tedir. Halkımızın büyük çoğunluğu, kazançla-
riyle zaruri ihtiyaç maddelerini dahi karşılı-
yamaz duruma düşmüştür. Gıda maddelerinin 
çok pahalılığı yanında bilhassa hayvansal gıda 
maddelerinin fakir halkımızın evine girmediği 
bir gerdektir. Üretim, ihtiyaç ölçüsünde artma-
maktadjır ve arz - talep dengesinin süratle bo
zulmasına sebebolan büyük bir nüfus artışı var
dır. i 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de kredi dü
zeni de bozuktur, Sayın Bakanın 8 . 1 . 1970 
tarihinde Bütçe Komisyonunda verdiği rakam
lara göre Türkiye'de zirai krediler % 23 ölçü-
sünded|r; sınai krediler % 5,73,, küçük sanatlar 
kredileri % 6, muhtelif krediler ise % 52 kü
sur ölçftsündedir. 

Denttk ki, üretici sektörlere verilen kredi 
miktarı. Türkiye'de mal arzım, artıracak şe
kilde kifayetli değildir. 1969 yılında banknot 
miktarı 1968 den daha yüksek seviyede art
mıştır; 1968 yılma nazaran konsolide mevdu
at 19691da daha az nisbette artmıştır, 1969 yı
lında b^snka kredileri 1968 dekinden daha çok 
nisbette artmıştır. 1968 yılında toptan eşya fi

yatları % 3,2 nisbetinde arttığı halde, 1969 da 
% 7,2 nisbetinde artmıştır. 1968 yılında reel 
millî gelir artışı % 6,7 iken, 1969 da 6,4 olmuş
tu!'. 

Bu göstergeler, 1969 yılında ve 1970 başla
rında ekonominin enflâsyonis bir karekter içe
risinde olduğunu göstermektedir. 

1969 yılında yatırım maddeleri ithalâtı, 1968 
yılına nazaran % 4 oranında, 16 milyon dolar 
azalmıştır. Makina ve teçhizat ithalâtı % 8 ora
nında 26 milyon dolar eksilirken, inşaat malze
meleri ithalâtı ise % 40 oranında 11 milyon do
lar artmıştır. 

Millî gelirdeki % 6,7 lik artıştan taram sek
törünün istifadesi ancak % 0,8 olmuştur. Bu 
hal Türk köylüsünün, nüfus artışı nisbeti de 
düşünülürse, tarımla uğraşanların daha fa-
kirleştiğini göstermektedir. Sayın Bakan, bi
raz evvel Türkiye'de tarım ile uğraşanların da
ha fakirleştiği gerçeğini kabul etmek isteme
diler, ama görülüyor ki Türkiye'de % 6,7 lik 
bir millî gelir artışının yanında, köylünün tarım
dan elde ettiği miktar % 0,8 olmuştur. Köy
deki nüfus artışının şehirdeki miktardan faz
la olduğu gerçeği karşılaştıralırsa ve bir de 
Türkiye'de 1968 yılında % 67,2 si tüketim har
caması olan genel harcamaların 1969 da % 67,4 
olarak yükseldiği nazarı itibara alınırsa, köy
lünün gelirinin son derece kıt olması yanın
da, bu özel tüketim harcamalarının artışı kim
ler eliyle yapılmaktadır?. Demek ki Türkiye'
de bir iltimaslı zümre daha çok kazanma im
kânını bulmuş ve Türkiye'de kazançları arttı
ğı. ölçüde de özel tüketim harcamalarını artır
mışlardır. 

Bu, bir zümrenin halk sırtından, köylü sır
tından daha çok kazanma imkânı bulduğu ger
çeğini göstermektedir. Gerçi bu hareket Ada
let Partisinin ortanın sağındaki anlayışına, 
ekonomik felsefesine uygundur. Bu hareket, 
Türkiye'de Türk halkının sosyal adalet kav
ramı içerisinde gelir artışından istifade etme
diği gerçeğini göstermektedir. 

Türkiye'de iç ve dış ticaret geniş ölçüde 
aracıların elindedir, dolayısiyle geniş ölçüde 
aracıların elinde olan bu ticaretin büyük ka
zançları bu zümrenin ceplerine girmektedir. 
Maddeten güçlü, kurnaz ve nüfuzlu olan bu 
zümre, esasında varlıklarına lüzum olmayan 
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bu zümre iç ve dış ticaretimizi ellerine almış, 
halkımızın sırtından haksız kârlarını habire ar
tırmaktadırlar. 

Sayın Sağlık Bakanınm Bütçe Komisyonun
da verdiği bir rakam calibi dikkattir. Sayın Ba
kan, 29 milyon liralık malı 13 milyon liraya it
hal ettiğini açıkladılar ve dediler ki: «Aracı 
ve tefeciye kıymet vermiyoruz.» 

Değerli arkadaşlarım, görüyorsunuz ki, ara
cı Türkiye'de büyük kârlar temin etmektedir. 
Bu büyük kârları ne zamana kadar etmesine 
razı olacaksınız? Memleketimizde «Karaborsa» 
dediğimiz anormal, haksız kazanç piyasası, bu 
araciv, tufeyli zümrenin elinde gelişmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bugün piyasayı gö
rüyorsunuz, demiri, çivisi, çeşitli malları ala
bildiğine artmaktadır. Bu zümre, son fiyat zam
ları ile beraber, geçenlerde bir rakam söyle
diler, hatalı olabilir, 180 milyon liraya kadar 
haksız kazanç sağlama imkânı elde etmişler-
div. 

Değerli arkadaşlarım, demek ki Türkiye'de 
halk bir tarafta sıkılırken, hayat pahalılığı bir 
tarafta atarken, bir zümre hayat pahalı
lığından istifade ederek kazançlarını artır
makta, artırma olanağı bulabilmektedirler. 

Değerli arkadaşlarım; bu aracı zümresini na
sıl ve ne şekilde faydalı bir duruma getirebilir-
liriz? Bu aracı zümresinin çalışma olanağını 
önlediğimiz anda, aklı ile fikri ile sermayesi ile 
sanayi dalında kendilerini güçlendirmek zo
runda kalacaklardır, sanayi' geçmek zorunda 
kalacaklardır, Türkiye'de üretim alanında gö
rev alma imkânını bulacaklardır, ama bu züm
reye bu tatlı kârları alma imkânı ve olanağını 
devam ettirdiğiniz zaman, bu zümre sanayie 
geçmek lüzumunu katiyen hissetmiyecekdir. 

Değerli arkadaşlarım, bunu nasıl önliyece-
ğiz? Türkiye'de üretici ve tüketici olan geniş 
grupları kooperatif örgütleri içerisinde top
ladığınız anda ve bu kooperatif örgütlerini ge
nişlettiğiniz anda aracıya ihtiyaç kalmıyacak-
tır. Dolayısiyle Türkiye'de fiyatlar düşecek, 
halkın yaşantısı, rahatlıyacak, böylece Türk 
halkının yaşantısı kolaylaşırken, aracı züm
re de, imkânları ortadan kaldırıldığı için sa
nayie geçmek durumunda kalacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, memleketimizde üre
tici ile tüketici arasındaki bu dengeyi kura
madığımız müddetçe bu sıkıntıların önlenme
sine imkân ve ihtimal yoktur; bu hayat paha
lılığı önlenemiyecektir. ve bu sıkıntılar gideri-
lemiyecektij*. 

Sayın Ticaret Bakanlığının bu konuda tüketi
ci ve üretici gruplarını örgütlendirmede, yani 
kooperatifleştirmede görevli olduğu kanaatin
deyim. Bu görevini daha süratle ve daha etkili 
olarak yerine getirmesini istirham ediyorum. 
Sadece kanun çıkarmak kâfi gelmez, kanun
ları tatbik etmek için ceht sarf etmek lâzım
dır. Ceht sarf etmediğimiz zaman kanun rafta ka-
îu. Bunun mânası yoktur, arkadaşlarım. 

Değerli Adalet Partisi sözcüsü biraz önce 
«Adalet Partisi kanun çıkarmak imkânına ka
vuştu, Halk Partisi sözcüsü bunun karşısında 
sadece umumi lâflar etti» dedi. 

Çok yakın zamana kadar seçim bölgelerin
de kooperatifçiliğin komünistlik olduğunu söy-
liyen arkadaşlarımın bu seviyede bir neticeye 
gelmelerini hiz sevinçle karşılıyoruz, memnun 
oluyoruz; bu hareketlerimizden biz memnunuz, 
üzülmüyoruz. 

DOĞAN KİTAPLI (Samsun) — Siz, hiç ya
pamadınız ki, bunu ne bileceksiniz. 

NADİR YAVUZKAN (Devamla) — Yapma 
gücünü bulduğumuz zaman yaparız, ıama ya-
pamıyanlara da yapmajk lüzumunu hissettirmi-
şıizdir ve yapmak zorunda kalmışısmızdır, onun 
için sevmiyoruz. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Hangi koope
ratif görüşünü savunuyorsunuz? 

NADİR YAVUZKAN (Devamla) — Beye
fendi, bu görüşünüzde siz eski Zihniyette ol
duğunuzu gösteriyorsunuz. Biz, Türkiye'de 
hür kooperatifçiliği, halkın, geniş halk şir
ketleri halindejki kooperatifçiliğini müdafaa 
ediyoruz, amia siz bu zihniyetinizle hâlâ istis
mar zihniyetimde olduğunuzu gösteriyorsunuz. 

KASIM ÖNADIM (Bursa) — Siz çocuksu
nuz. 

NADİR YAVUZKAN (Devamla) — Beye
fendi, gelir burada konuşursunuz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen karşılıklı gö-
rüşmlyelim. 

NADİR YAVUZKAN (Devamla) — Çocuk
luğun ölçüsü fikirlerde olmalıdır. 
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BAŞKAN — Sayın Yavuzkan, bir dakŞca-
mz kaldı, lütfen ona göre sözlerinizi bağlayın. 

NADİR YAVUZKAN (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, Ticaret Bakanlığının Yaban
cı Sermaye kuruluşîlıarını örgütlemesini kifa
yetli bulmuyoruz; kontrol ve murakabesini kifa
yetli bulmuyoruz. 

Misal arz ledeyıim : Burdur'da ÇÎNEF adın
da bir kuruluş vardır. Burdur'da gülle uğra
şan üreticiler bıir kooperatif jkuramk bu şirketin 
sermayesine yüzde 25 oranında iştirak etmişler. 
Şirketin, Bakanlığa verdiği kuruluş dilekçesin
de; gülü ikinci plâna iten, nane ve anason eki
mini ön plâna alan bir müsaade istemiş ve 
böyüıe bir tatbikat getirmiştir, ama şirjkct kuru
lup faaliyete geçtikten sonra gülü ele alıyor, 
diğerlerini işlemiyor. Çünkü diğerlerini iller
se, bölgedeki kooperatife bağlı köylüler gülün 
yanında nane ve anason da ekecek ve dolayı-
siyle bu sahada Ibu halk geçim imkânını bula
caktır. 

Sayın BaJkanlığın birkaç ay evvel şirketin 
müracaatı üzerine şirkete verdiği müsaade var, 
«Yalnız gülü işliyeblilirsiniz» diyor, Ticaret Ba
kanlığı. Halbuki mahallinde 5 bin dönüm na
ne 'ekmesi lâzımgelıen bu şirket bu tatbikatı ye
rine getirmiyor ve kendi ihtiyacı olan gülyağını 
istihsal edip dışarıya götürüyor. Hem de nasıl 
götürüyor? Geçen seneki fiyatlar 1 100 dolâr-
civarında olduğu halde 950 dolardan dışarıya 
götürüyor ve bu kontrol edilmiyor, dolayısiy-
le şirket apaçık döviz kaçakçılığı yapmak duru
muna girmiş oluyor; bu aradaki farkı dışarda 
bırakıyor. 

BAŞKAN — Sayın Yavuzkan, süreniz doldu 
ve geçti, sözlerinizi bağlayın, efendim. 

NADÎR YAVUZKAN (Devamla) — Bağlı
yorum, efendim. 

Bu şirketin bu tatbikatına dair Sayın Ba
kanlıktan sualler sorduğumuz halde altı aydır 
oevap çıkmıyor. Mahallinden kooperatifler şi
kâyet dilekçesi gönderiyorlar, bunlar birbi
rini takibediyor, incelemeler hâlâ bir sonuca 
bağlanamıyor. Tam bu sırada, iki sene daha 
gülyağı işlemestne müsaade için bir kararname 
çıkıyor. 

Değerli arkadaşlarım, eğer bütün şirjkötlea'i 
böyle kontrol ve böyle murakebe ediyorsak, bu 
tatbikat Türkiye'nin hayrına olmuyor. Karar

name şartlarını yerine getimesi için bu £;'ii:3ıMe-
ri iyi bir kontroldan geçirmek ve takibetmıek 
lâzımdı,1. Bu montaj sanayiinde de böyîlelir. 
Millî sanayie geçişin tatbikatını yapmaları için 
Sayın Bakanın dikkatini celbedliyoruz, İnşallah 
bundan sonra bu tatbikatı yenine getirirler. 

Teşekkür ederim, saygılarımla. 
BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo-

rum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan konu gereğince aydınlan
mıştır. Müzakerenin kifayetini arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla. 

Konya 
Baha Müderrisoğlu 

Meclis Başkanlığına 
Miktarı kâfi arkadaşımız konuşmuş, mevzu 

aydınlanmıştır. Kifayeti müzakrşyi arz ve tek
lif ederim. 

Amasya 
Yavuz Acar 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı, Bütçesinin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri ayrı. ayrı okutup oylarınıza suna
cağım. 

D — TİCARET BAKANLIĞI : 
(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 29 383 969 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 135 680 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 89 540 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 718 100 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 
| 

16.000 Çeşitli giderler 7 695 520 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3 Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 997 947 

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

35.000 Sosyal transferler 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu -suretle Ticaret Bakanlığı Bütçesini bitir
miş oluyoruz. Hayırlı olsun, efendim. 

Üçüncü oturumda yapılan açık oylamaların 
sonuçlarını arz ediyorum. 

25 . 5 . 1970 O : 3 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı için yapılan açık oylama
ya 47 sayın üye oy kullanmış; 36 kabul, 10 ret 
ve 1 çekinser oy çıkmıştır. Açık oylama işlemi 
tekrarlanacaktır. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı için yapılan açık oylamaya 37 
sayın üye katılmış; 28 kabul, 8 ret ve 1 çekin
ser oy çıkmıştır. Açık oylama işlemi tekrarla
nacaktır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısı için yapılan açık oylamaya 
37 sayın üye katilmiş; 29 kabul, 7 ret ve 1 çe
kinser oy çıkmıştır. Açık oylama işlemi tekrar
lanacaktır. 

26 Mayıs Salı günü, yani bu sabah saat 9 da 
tekrar toplanmak üzere Birleşimi kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 04,08 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

1 

ADANA 
Turgut Topaloğlu 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zejfci Adıyaman 
Ali Ajvni Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Haımıclî Hamaımcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan! Uluibalhşi 
Kâzını Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

\ AMASYA 
Salih ;Aygün 
Kâzıni Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Orhan Eren 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustajfa Kemal Yılnıaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan.-l'Ataöv 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet 'Eker 

ARTVİN 
Sabit; Osman Avcı 
Mustafa Rona 

İ AYDIN 
İsmeti Sezgin 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şijikrü Çavdaroğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 208 

Kabul edenler : 147 
Reddedenler : 57 

(Jekinserler : 4 
Oya katlimi yanlar : 240 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

Kemal Erdem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışıfc 
Zeynel Abiidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 

' M. Şükrü Kiykıoğlu 
BURDUR 

Mehmet özıbcy 
BURSA 

Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağ'lı 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahmıan Güler 
Ali Naki Ulusoy 
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DENİZLİ 
Sami Aralan 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Hapan Değer 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Rasiın, öinisli 
Naci Gaciroğlu 

Fethuüaih Taşkesenlioğlu 
ESKİŞEHİR 

Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuız 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kiline 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal | 

7 — 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Hasan Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
Haydar özdemir 
NainTe İkbal Tok'göz 

İZMİR 
Ali N'aıilıi Erdelm 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Veyis Koçulu 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkdoğanlı 
Ali Orhan Deniz 
Salbri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Vehibi Engiz 
Saıbri Yahşi 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Mustafa Kubilay İmer 
İhsan Kabadayı 
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Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AMASYA 
Ve'hbi Meşhur 

ANKARA 
Osman Soğukpınar 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Hasan Ali Gülcan 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
İlhan Açikalm 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

M. Zekeriya Kürşat 
MARDİN 

Seyfi Güneştan 
MHĞLA 

Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Gengiz Ekinci 

[Redde 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
ERZİNCAN 

Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırımı 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İÇEL 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Rıza Kuas 
Sezai Orkunt 
llhami Sancar 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhaniettiin Asutiay 
Coşkun Karagözıoğlu 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Bli-rincioğlu 
Cevat Küçük 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 

MALATYA 
Ha:kkı Gökçe 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Oahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocaıkçıoğlu 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Orhan Öztrak 

TRABZON 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Veıhbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Ahmet Güner 

edenler] 
KARS 

Turgut Artaç 
KASTAMONU 

Mehmet Seydiibeyoğlu 
KAYSERİ 

Tulfan Doğan Avşargil 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KONYA 
irfan Baran 
Mustafa Üstündağ 
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ANKARA 
Osman Bölükbaşı 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

ibrahim Elmalı 
ORDU 

Mcmduh Ekşi 
SİNOP 

Hilmi işgüzar 

[Açık üyelikler] 
Malatya 1 
Diyarbakır 1 

Yekim 2 

• » • * > • • • < » • • » • 
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Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oylarm sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

'üye. sayısı : 450 
Oy verenler : 165 

Kabul edenler : 124 
Reddedenler : 40 
Çekinserler : 1 

Oya katıl mıyan lar : 283 
A<uk üyelikler : 2 

ADANA 
Hüsamettin Uslu 

ADIYAMAN 
M. Zelki Adıyaman 

AFYON KARAHİSAR 
Hamdi Hamamcıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Aid İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Orhan Erem 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdatfoğlu 
Kemal Eıileım. 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

[Kabul 
BİNGÖL 

Mehmet Bilgin 
BİTLİS 

Zeynel Abiidin İnan 
BOLU 

Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrcttin Çanga 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Mesurt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahmıan Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necasettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ERZURUM 
Sabahattin Anas 
Rıfkı Danışman 
Naci GaciToğlu 

edenler] 
Gıy asettin Karaca 
Fethullah Taşkesenli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhajı Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ooak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Abdullah İzmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Ankan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBNL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hasan Güngör 
Naime İkbal Tokgöz 
Rcışit Ülker 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Salbri Keskin 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 
M'ehımet Yüceler 

KOCAELİ 
Vehbi Erngiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
•Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Necati Kalaycıoğ'lu 
ıBaha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan D aut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürtşad 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 
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NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
II. Avjni Kavunmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Osman Soğukpmar 
Yusuf! Ziya Yağcı 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 

BURDUR 
Nadir Yavuızkan 

BURSA 
Nail Atlı 

•ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu, 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
ilhan Açıkalın 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hım 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

TOKAT 
Osm an Haeıbaloğlu 

Mehmet Kazova 
TRABZON 

Ahmet İhsan Birine iöğin 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasrzoğ] ıı 

VAN 
Kinyas Kartal 

[Reddedenler] 
EDİRNE 

Cevat Sayın 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSTANBUL 
Rıza Kuas 
llhami Sancar 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Burhanıettiin Asutiay 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KONYA 
irfan Baran 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

Fuat Türkoğlu 
YOZGAT 

İsmet Kapısız 
ZONGULDAK 

Fuat Ak 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Es at oğlu 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TRABZON 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Veihbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

[Çekinser] 
ORDU 

Memduh Ekşi 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Malatya 1 

Yekûn 2 
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Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verieln oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADIYAMAN 
M. ZeOri Adıyaman 
AFYON KARAHlSAR 
Süleyman Mutki 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulus oy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 
Süleyman Çüloğlu 
ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er'dem. 
Mevrut Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çelkinserler 
Oya katılmıyanlar 

AçıJk üyelikler 

450 
154 
116 
37 

1 
294 

2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Mesuıt Hulki önür 
Reföt Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahmıan Güler 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Sami Arsla/n 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Veli Gül kan 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 

Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Abdullah Izmen 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Talât Köscoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Hasan Güngör 
Naime İkbal Tok göz 
Reşit ÜUker 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 
Enver Turgut 

Mehmet Yüceler 
KOCAELİ 

Vehbi En giz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin- Başer 
Esat Kırathoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
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Güngör Huıı 
1 SAMSUN 

Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TOKAT 
Osman Hacıbal'oğhı 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

AMASYA 
Ve'hbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Osman 'Soğukpmar 
Yusuf Ziya Yağcı 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi G-ürcr 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 

Mehmet Kazova 
TRABZON 

Alıınet ihsan Birincioğlu 
Cevat Küçük 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN ~ 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 

[Reddedenler] 
DENİZLİ 

ilhan Açıkalın 
EDİRNE 

Cevat Sayın 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
Hayrettim Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

GAZİANTEP 
Şlnasi Çolakoğlu 

HATAY 
M. Sait Resa 

lSTANBUTi 
il hami Sanca r 

İZMİR 
Şevket Adalan 

Burhanettin Asutay 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KONYA 
irfan Baran 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esat oğlu 

/ (Jekin.ser] 

ORDU 
Memduh Ekşi 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Malatya 1 

Yekûn "2 

ZONGULDAK 

Fuat Ak 

Hüseyin Baytürk 

Fevzi Fırat 

Cahit Kara'kaş 

Kevni Nedimoğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TRABZON 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yemipmar 

URFA 
Vehbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 
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İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasansma verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 139 
Kabul edenler : 105 

Reddedenler : 33 
Çekinserler : 1 

Oya Eatılmıyanlar : 309 
Açık üyelikler : 2 

ADIYAMAN 
M. Zöki Adıyaman 
AFYON KARAHİSAR 
Aid İhsan Ulubahşi 
Kâzını Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Aygün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erdem. 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayram oğlu 
Ahmet Çakmak 

[Kabul 
BURDUR 

Mehmet Özbey 
BURSA 

Sadrettin Çaııga 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Mesut Hulki Önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Dcmirer 
Ali Naki Ulusoy 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ERZURUM 
[Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fethullah Taşkeseııli-
oğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz ' v 

M, Şemsettin Sönnıez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lûtfi Söylemez 

edenler] 
GİRESUN 

Abdullah İzmon 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Talât Köscoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Ârıkan 
Kadir Çetin 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen)Daren
de li oğlu 
Naiıme İkbal Toikgöz 
Reışiıt Üllker 

KARS 
Isımail Hakkı Alaca 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Ali Orhan Deniz 
Salbri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turhan Feyzioğlu 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
Vehfbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
'Sezai Ergun 
İhsan Kabadayı 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahiınoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavunmacıoğl 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 

SIÎRT 
Mehmet Nebil Oktay 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
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TRABZON 
Ahmet Jhsan Blirincioğlu 
Mehmet Ali Oksal 

^ÜNCELÎ 
Kenan Araıl 

ADIYAMAN 
Yusuf JSiyaı Yılmaz 

4MASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Osman j$oğukpmar 

BALIKESİR 
Mehmejb Niyazi Gürer 

3URDUR 
Nadir Vavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 

ÇANKIRI 
Nuri Çjölik Yazıcıoğlu 

{ÇORUM 
Cahit ^âıgm 

| 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızioğlu 

• VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Hüseyin Baytürk 

[Reddedenler] 
DENİZLİ 

İlhan Açıkalm 
EDİRNE 

Cevat Sayın 
ELÂZIĞ 

Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

HATAY 
M. Sait Rcşa 

İSTANBUL 
İlham i Sancar 

İZMİR 
Şevket Ad al an 
Burhaniettıin Asutay 

[Çekiı 

ORI 
Memduh Ek 

[Çekini: 
Diyarbakır 
Malatya 

Coşkun Karagözoğlu 
KARS 

Turgut Artaç 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 
"* 

KONYA 
irfan Baran 
Mustafa Üstündağ 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ıser] 

)U 

terler] 
1 
1 

Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karafaaş 
Kevni Nedimoğlu 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TRABZON 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Vefhbi Melik 

UŞAK 
Adil Turan 

Yekûn 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 140 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 36 

Çefeinserler : 1 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyölikfer 
308 

2 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHlSAR 
Süleyman Mutlu 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Masan Akç.alıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğhı 
Ketmal Eı̂ deım 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilerin 

BİTLİS 
Zeynel Abidim İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Mesuit Hulki önür, 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Ali Naki Ulusoy 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Veli Gül kan 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

[Kabul edenler] 
HATAY 

Talât Köseoğlu 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Hasan Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Nakille Ikfbal Toıkgöz 

İZMİR 
Şinasi Ostm'a 
Ali Nakli Üner 

KARS 
İsmail Hakkı Alaoa 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Orhan Demiz 
Sahri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Enver Turgut 
Mehmet Yüceler 

KIRŞEHİR 
Mustaüa Kemal Güneş 

KONYA 
Sezai Ergun 
İhsan Kaibadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
Mevlüt Oeakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Günıgıör Hum 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
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TOKAT 
Osman iŞEacıbaloğlu 
Mehmet (Kazova 

TBABZON 
Mehmet Ali Oksal 

AİMASYA 
Vefhbi Meşhur 

AtfKARA 
Osman âoğukpınar 
Yusuf Ziya Yağcı 

BALIKESİR 
Mehmleti Niyazi Gürer 

BURDUR 
Nadir Y&vrızfean 

, BURSA 
Nail Ath 

ÇjANKIRI 
Nuri Ç0Ük Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angm 

ibNlZLl 
İlhan Arka l ın 

TUNCELİ 

Kenan Aral 

UŞAK 

M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 

Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 

[Reddedenler] 
EDİRNE 

Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytu,ğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 

İSTANBUL 
Ilhami Sancar 

[Çeki') 

ORE 
Memduh Ek 

[Açık üy 
Diyarbakıı 
Malatya 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Burhanettlin Asutay 
Coşkun Karagöz'oğlu 

KARS 
Turgut Artaç 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KONYA 
irfan Baran 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ıser] 

>U 
§i 

lelikler] 
1 
1 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Cahit KaraJkaş 
Kevni Nedimoğlu 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TOKAT 
ismail Hakkı Birler 

TRABZON 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Vehbi Melik 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

* 

Yekûn 
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Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 

AFYON KARAHÎSAR 
Haımdi Hamamcıoğlu 
Ali İhsanı UluJbahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Mustafa Maden 
Emin PaJksüt 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavidaroğlu 
Kemal Erldem 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Abldin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

Üye fiayısı : 450 
Oy e r e n l e r : 134 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 30 
Çokinserler : 1 

Oya katılmıyaıılar : 314 
Acık üydiM'er : 2 

[Kabul edenler] 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Mesujt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Ali Naki Ulusoy 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Naci Gacıroğlu 
Gıyasettin Karaca 
Fetlmllalı Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lût'fi Söylemez 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Naime İkbal Toikgöz 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Ali Nalki Üner 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Enver Turgut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Erıgun 
ihsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

C. Selçuk Gümüşpala 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
Mehmet özdal 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

;MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Basen* 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavunmacıoğ 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazıova 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

TUNCELİ 
Kenan Aral 
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X1§AK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 

JUCASTA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Osman Soğukpınar 
Yusuf Z}ya Yağcı 

BURDUR 
Nadir Yayufcfcan 

ÇANKIRI 
Nuri Çelöc Yazıcıoglu 

DENÎZLÎ 
İlhan A$ûcaJhn 

iplRNE 
Oevat S*yın 

HLÂZIĞ 

Fuat Türkoğlu 

YOZGAT 

İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 

[Reddedenler] 
Mehmet Ayıtuğ 
Hayretıtiin Hanağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çeıtinkaya 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akınumcu 

İSTANBUL 
llhami Sancar 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettlin Asutay 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 

KONYA 
irfan Baran 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erfoek 

[Çekinser] 
ORDU 

Memduh Ekşi 

[Açık üyelikler] 
Malatya 1 
Diyarbakır 1 

Ahmet Güner 

Cahit Karakaş 

Kevni Nedimoğiu 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

TRABZON 
Ahmet Şefter 

TUNCELİ 
Hüseyin Yeoıipınar 

Yekûn 
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İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yo/kfcıır ) 

ADIYAMAN 
M, Zeki Adıyaman 

AFYON KARAHÎSAR 
Haımdi Hamaıncuoğlu 
Ali İnsanı Uluibahsi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Nevzat Günıgör 

AMASYA 
Salih Ay gün 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
Mustafa Maden 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Sü'eyma<n Çiloğlu 
Raflet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal ErUem 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Zeynel Afbildin İnan 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Kasım Önadım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 124 

Kabul edenler : 95 
Reddedenler : 27 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyanlar : 324 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Mesult Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demjrer 
Ali Naki Ulusoy 

DİYARBAKIR 
A'RMMâti'f Ensarioğlu. 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

ERZURUM 
Sajbahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GÜMÜŞANE 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Talât Köseoğlu 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
N'aim'e İkbal Tokgöz 

Reşit Üllker 
İZMlR 

Ali NaJkd Uner 
KARS 

+smail Hakkı Alaca 
Veyis Koçuiu 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Enver Turgut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
İhsan1 Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
C. Selçuk Gümüşpala 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

! ' 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

NİĞDE 
M. Naci Çeı»ezci 
H. Avni Kâvurmacıoğlu 
Mevlüt Oeakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğhı 
Mehmet Kaaova 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

URFA 
Mehmet Aksoy 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Kinya's Kartal 
Fuat Türkoğlıu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Cahit Karafcaş 
Kevni Nedimoğlu 
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[Reddedenler] 
AMASYA 

Kâzını .Ulusoy 
(jANKARA 

ösmajıf Soğukpmar 
Yusu^Ziya Yağcı 

i BURDUR 
Nadiri -Yavuzkan 

BURSA 
Nail jith 

|:ÇANKIRI 
Nuri jÇelik Yazıcıoglu 

I EDİRNE 
Cevai Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Ayıtug 
Hayrettin Hanağası 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoglu 

HATAY 
M. Sait Reşa 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumeu 

İSTANBUL 
tlhami Sancar 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Burhanettiin Asutay 
öo^kıın Karagözoğlu 

KARS 
Turgut Artaç 

KONYA 
İrfan Baran 
Mustafa Üstündağ 

[Çekinserler] 
ORDU 

Memduh Ekşi 
AMASYA 

Kâzım Ulusoy 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 
Malatya 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 

TRABZON 
Ahmet Şeriıer 

Yekûn 

<*m* 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oylann sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

AFYON KARAHlSAR 
Haandi Hamaımcıoğlu 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLU 
Halil İbrahim Cop 

ADIYAMAN 
Yusuü Ziya Yılmaz 

ANKARA 
Şinasi özdenoğlu 
Osman Soğukpmar 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 47 

Kabul edenler : 36 
Reddedenler : 10 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 401 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Barlas Küıntay 
Kasım önadını 

ÇORUM 
Kemal Demjirer 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Naime Ik/bal Tokgöz 

IZMÎR 
Ali Ns/ki Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

ismail Hakkı Alaca 
KASTAMONU 

Muzaffer Akdoğanlı 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. ŞeVket Doğan 
Enver Turgut 

KONYA 
Sezıai Ergun 
ihsan Kabadayı 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 

[Eeddedenler] 
BURDUR 

Nadir Yavuzkan 
BURSA 

Nail Atlı 
İZMİR 

Kemal önder 

ORDU 

Ata Topaloğlu 

SAKARYA 

B. Turgut Boztepe 

[Çekinser] 

ORDU 
Memduh Ekşi 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakıi" 1 
Malatya 1 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

SAKARYA 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 

TOKAT 
ismet Hilmi Balcı 

TOKAT 

Hüseyin Abbas 

TRABZON 

Ahmet Şener 

' 

Yekûn 

»>«-<« 
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petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 
-

i 
i 

1 

I 

AFYON KARAHÎSAR 
Ham'dî Hamamcıoğlu 

\ AMASYA 
Yavu£ Acar 

;ANKARA 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ARTVİN 
Sabit1 Osman Avcı 

BİLECİK 
Sadi jBinay 

: BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

ADIYAMAN 
Yusuf Ziya Yılmaz 

ANKARA 
Osman Soğukpıııar 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 37 

Kabul edenler : 28 
Reddedenler : 8 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 411 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 

ÇORUM 
Kemal Demirel 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

ERZURUM 
•Rıfkı Danışman 

İSTANBUL 
Naime İkbal Toikgöz 

İZMİR 
Kemal önder 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkdoğanlı 
Orhan Demi;? 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

KONYA 
Sezai Ergun 

[Reddedenler] 
BURDUR 

Nadir Yavuzkan 
ERZİNCAN 

Hasan Çetinkaya 

ORDU 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 

[Çekinser] 

ORDU 
Memduh Ekşi 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Malatya 1 ' 

(Kanunlaşmıştır.) 

Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

MANİSA 
Mustafa Orhan D aut 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 

TRABZON 
Ahmet Şener 

Yekûn 

» > • • • < « ..+.. 
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Karayolları Genel 

AFYON KARAHÎSAR 
Haımdi Hamaımciıoğhı 

AMASYA 
Yavuz Acar 

ANKARA 
Ferhat Nuri'Yıldırım 

ANTALYA 
Raf et'. Eker 

BİLECİK 
Sadi Bınay 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

ANKARA 
Şinasi Özderioğlu 

BURDUR 

Müdürlüğü 1970 yılı Büt 5e kanunu tasarısına verilen oylann sonucu 

(Ç 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 37 
Kabul edenler : 29 

Reddedenler : 7 
Çekinse r-1 er : 1 

Oya katılmıyanlar : 412 
Açılk üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiyfkıoğlu 

BURSA 
Kasım Önadım 

ÇORUM 
Kemal Demirer 

DİYARBAKIR 
Necmettin Gönenç 

İSTANBUL 
Naime İkbal Tokgöz 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Enver Turgut 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 
Vefa Tanır 

MANİSA 
Mustafa Orhan Daut 

[Reddedenler] 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Nail Atlı 

İZMİR 
Coşkun Karagözoğlu 
Kemal önder 

[Çekinser] 

ORDU 
Memduh Ekşi 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Malatya 1 

oğunluk yoktur.) 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başar 

SAMSUN 

Doğan Kitaplı 
TOKAT 

İsmet Hilmi Balcı 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

Yekûn 

ısf i^ı 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

88 NCt BİRLEŞİM 

25 . 5 . 1970 Pazartesi 

Saat 
I 

A j (BAŞKANLIK DİVANININ' GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B . İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/301; Cumhuriyet Se
natosu! 1/1095) (Millet Meclisi S. Sayısı : 139) 
(Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1402) (Da
ğıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

II 
SORULAR GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
İÜ 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısına 

dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
tik hakkında Millet Meclisi Bütçe Karma Ko
misyonu raporu. (Millet Meclisi 1/286; Cum
huriyet Senatosu 1/1115) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 155; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1387) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

X 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/288; Cumhuriyet 
Senatosu 1/1106 (Millet Meclisi S. Sayısı : 146; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1389) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 3. — Ankara üniversitesi 1970 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ] 

: 9,00 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıklarır tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/287; Cumhuriyet Senatosu 
1/1103) (Millet Meclisi S. Sayısı : 145; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1388) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970 

X 4. — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra-
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/292; Cumhuriyet Senatosu 
1/1100) (Millet Meclisi S. Sayısı : 142; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1393) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 5. — Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkerele-
leri (Millet Meclisi 1/293; Cumhuriyet Senatosu 
1/1101) (Millet Meclisi S. Sayısı : 143; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1394) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X6. — iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komlisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/297 Cumhuriyet 
Senatosu 1/1109) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
148; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1398) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 7. — istanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poruna dalir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
(Millet Meclisi 1/295; Cumhuriyet Senatosu 
1/1102) (Millet Meclisi S. Sayısı : 144; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1396) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 9 . 1970) 

X 8. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/296; Cumhuriyet Se-



natosu 1/1108) (Millet Meclisi S. Sayısı : 147; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1397) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkeresi (Millet Meclisi : 1/290; Cumhuri
yet Senatosu : 1/1112) (Millet MeclM S. Sa
yı» : 153; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1891) (Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

X 10. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (Millet Meclisi 1/298; Cumhuriyet Senatosu 
1/1105) (Millet Meclisi S. Sayısı : 140; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1399) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 11. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt-
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/294; Cum
huriyet Senatosu 1/1107) (Millet Meclisli S. Sa
yısı : 141; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1395) Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 12. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cümihuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları tezke
releri. (Millet Meclisi 1/300; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1113) (Millet Meclisi S. Sayısı : 151; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1401) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

X 13. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt-

2 — 
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/291; Cum
huriyet Senatosu 1/1114) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 150) (Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1392) (Dağıtma tarihi : 15 . 5 . 1970) 

X 14. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısına dair Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikler hakkında Mil
let Meclisi Bütçe Karma Komisyonu raporu. 
(Millet MecM 1/299; Cumhuriyet Senatosu 
1/1110) (Millet Meclisi S. Sayısı : 154; Cumhu-
riyetSenatosu S. Sayısı : 1400) (Dağıtma tari
hi : 16 . 5 . 1970) 

X 15. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 
1/289; Cumhuriyet Senatosu 1/1104) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 149; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1390) (Dağıtma tarihi : 15.5.1970) 

X 16. — Pöttfol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezke
releri (Millet Meclisi 1/302; Cumhuriyet Se
natosu 1/1111) (Millet Meclisi S. Sayısı : 152; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1403) (Dağıt
ma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

V 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



D&M* : 3 
Toplartı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 140 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütç3 Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 

ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 
(Millet Meclisi 1/298; Cumhuriyet Senatosu 1/1105) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1399) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Sayı: 10503 -1/1105 
12 . 5 . 1970 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 5 . 5 . 1970 gün ve 65 sayılı yazınız : 
Cı^ıhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 * 5 . 1970 tarihli 69 ncu Birleşiminde aynen 

ve açı^c oyla kaJbul olunan Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesi ilişik olarak gön-
feihn^dr. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
i Açık oy noticesi : 115 

1 : 
Ka'bul 
Bet 
Çekimser : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bitçe 

E sas\ No. 
Karma Komisyonu 
: 1/298, C. S. 1/1105 

No. : 62 

105 
10 

12 . 5 . 1970 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

CuıjŞıuniyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 5 . 1970 tarihli, 69 ncu Birleşiminde aynen kabul 
edilen {Karayolları Genel Müdürüüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komiis-
yoiıu raporu ilişlik olarak gönderilmiştir. 

Gen^l Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yükoek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Sakarya Milletvekilli 
Dr. Nuri Bayar 





Dönem : 3 I / O 
TopUntı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 4 / 

Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/292; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1100) 

(Kot : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1393) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 5 . 1970 

Kimunlar Müdürlüğü 
Söyı : 10490 -1/1100 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30 . 4 . 1970 gün ve 1/292 - 61 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 5 . 1970 tarihli 70 nci Birleşiminde aynen kabul 

oluııatı Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
CrŞfeğini rica ederim. 

îbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

•Not : 
Açık oy neticesi : 120 

Kabul : 110 
Ret : 9 
Çekimser : 1 

Bütçe Karma Komisyonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1970 

Esas $o. : 1/292, C. S. 1/1100 
No. : 56 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Ctenel Kurulunun 12 . 5 . 1970 tarihli, 70 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Ege üniversitesi 1970 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu, 
ilişikle gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Kanma Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 

Dr. Nuri Bayar 



• 



Dönem : 3 I / O 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 4 0 

Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/293; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1101) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1394) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği • 13 . 5 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10491 -1/1101 

KA RMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 28 . 4 . 1970 gün ve 1/293 - 53 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . b . 1970 tarihli 70 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçesi ilişik olacak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Aoık oy .neticesi : 114 

Kabul 
Ket 
'Oekinser 

102 
9 
3 

Bütçe Karma Komisyonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1970 

Esas No. : 1/293, G. S. 1/1101 
No. : 57 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 5 . 1970 tarihli, 70 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Hacettepe Üniversitesi 1970 Yılı Bütçe Kanunu Tasansı) ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Kanma Komisyonu (Başkanı 

.Sakarya Milletvekili 
Dr. Nuri Bayar 





Döntibı : 3 
flopliatı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 144 
İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Kaıjma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/295; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1102) 

(Kot : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1396) 

Cumhuriyet Senatosu 
@enel Sekreterliği 

Kan un lar Müdürlüğü 
Sayı :10492 - 1/1102 

13 . 5 . 1970 

K.AItMA BÜTOE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

: 29 . 4 . 1970 gün ve 1/295 - 60 sayılı yazınıza karşılıktır.: 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 5 . 1970 tarihli 70 noi Birleşiminde aynen kabul 

oîunab İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
'Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Açık oy neticesi : 115 

Kabul 
Ret 
Çekinse r 

10G 
9 

Bütçe Karma Komisyonu 

Türkfye Büyük Millet Meclisi 
Büiçe Karma Komisyonu 

Esas İfo. : 1/295, C. S. 1/1102 
No. : 59 

13 . 5 . 1970 

I MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

CUmhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 5 . 1970 tarihli, 70 nci Birleşiminde aynen kabul 
edüeıi (istanbul Üniversitesi 1970 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gçael Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe 'Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 

Dr. Nuri Bayar 





Dönem : 3 I / [ • 
Toplacı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 4 0 

Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karıca Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karıca Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/287: 

Cumhuriyet Senatosu 1 /1103) 

(N^t : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1388) 

Cuifihuriyet Senatosu 
âçnel Sekreterliği 13 . 5 . 1970 

Kaiştunlar Müdürlüğü 
Sap : 10493 -1/1103 

\; KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgî : 29 . 4 . 1970 gün ve 1/287 - 59 sayılı yadınıza karşılkkltır : 
Cuaghuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 5 . 1970 tarihli 70 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunanj {Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçesi ili >ik olarak sunulmuştur. 
Geı iğini rica ederim. 

İbrahim Şevki At aşağım 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

, Not : 
Açık oy neticesi : 122 

ıKabui 
Ret 
•Çekimser 

112 
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1 

Bütçe Karma Komisyonu 

Türkiyp Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1970 

Esas JVJsı.: i/287, C. S. 1/1103 
No. :51 

I: MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 5 . 1970 tarihli, 70 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen | (Ankara Üniversitesi 1970 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru ilişik olarak gönderilmiştir. 

Geı̂ tl Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 
Dr. Nuri Bayar 



-to 



Döneni : 3 I / " T 
Toplat ı M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 4 / 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 

Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/296; Cumhuriyet Senatosu 1/1108) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1397) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 5 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 10506 -1/1108 

KARMA BÜTÇE KOMISYONU BAŞKANLIĞINA 

îlgi : 28 . 4 . 1970 gün ve 1/296 - 55 sayılı yazınıza karşılıktır : 
'Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 5 . 1970 tarihli 70 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Açılk oy neticesi : 114 

Kaıbul : 105 
Bet : 9 
ıÇekinser 

Bütçe Karma Komisyonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1970 

Esas No. : 1/296, C. S. 1/1108 
No. : 60 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 5 . 1970 tarihli, 70 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen (İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 Yılı Bütçe Kanunu tasansı) ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 
Dr. Nuri Bayar 





Döneni : 3 I / Q 
Toplacı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 4 0 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1970 yılı Bütçe kanunu 
tasahsı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 

(Millet Meclisi 1/297; Cumhuriyet Senatosu 1/1109) 

(N£t : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1398) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği . 13 . 5 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10507 -1/1109 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgİ : 28 . 4 . 1970 gün ve 1/297 - 56 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 5 . 1970 tarihli 70 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan İktisadi ve Ticari ilmiler Akademileri 1970 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : 
Açık oy neticesi : 115 

Kabul 
Ret 
Çekinse r 

104 
9 
2 

Bütçe Karma Komisyonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13 . 5 . 1970 

Esas No. : 1/297, C. S.1/1109 
No. : 61 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 5 . 1970 tarihli, 70 nci Birleşiminde aynen kabul 
edileni (iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 1970 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı) ve Bütçe Kar
ma Komisyonu raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karana Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 
Dr. Nuri Bayar 
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Döneni : 3 
Toplaıft : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 152 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karnfia Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/302; 

Cumhuriyet Senatosu 1/1111) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1403) 

Cmhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 15 . 5 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
mayı : 10510-1/1111 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 28 . 4 . 1970 gün ve 58 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cuı<ihuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 5 . 1970 tarihli 72 ncd Birleşiminde aynen kabul 

olunan Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Ger iğini rica ederim. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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T. B. M. M. 
I^tçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/302, C. S. 1/1111 
No. : 66 

15 . 5 . 1970 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Ounıjıuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 5 . 1970 tarihli 72 ncd Birleşiminde aynen kabul 
edilen (jPetrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu İlişik olarak gönderilmiştir. 

Genjgl Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

(Sakarya Milletvekili 
; Nuri Bayar 
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T^to iı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 5 3 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 

1/290; Cumhuriyet Senatosu 1/1112) 

(Not i Cumhuriyet Senatosu 8. Sayısı : 1391) 

Cmhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 15 . 5 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say% : 10511-1/1112 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 4 . ö . 1970 gün Ve 62 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 5 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde aynen kabul 

olunan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğini rica ederini. 

İbrahim Şevki Atasağun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
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T. B. M. M. 
flütçe Karma Komisyonu 15 . 5 . 1970 

Esas No. : 1/290, C. S. 1/1112 
No. : 54 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 14 . 5 . 1970 tarihli 72 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu ilişik olarak gönderilmiştir. 

Geiel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 

Nuri Boyar 




